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Titel: Öh tjejer, sjung med stake! En studie om problembeskrivningar i en skolas 
jämställdhetspolicy, och vad dessa får för konsekvenser för det faktiska jämställdhetsarbetet. 
 
Title in English: Ey ladies, sing with guts! A study on a school’s equality policy, and what its 
problem descriptions consequences for the real gender equality. 
 
I denna uppsats undersöks hur en jämställdhetspolicy beskriver olika problem i relation till 
jämställdhet, och vad dessa problemrepresentationer får för konsekvenser för det praktiska 
jämställdhetsarbetet. Studien genomförs på en folkhögskola med musikinriktning, som har 
ambitionen att arbeta aktivt med jämställdhet och dessutom uttrycker en önskan om att ha ett 
gott rykte om sig inom skolvärlden, i relation till denna ambition. 
 
Med diskursanalys som metodansats och Carol Bacchis (2010) policyanalysverktyg WPR 
(What’s the problem represented to be?) som metod, analyseras skolans jämställdhetspolicy 
för att se hur den beskriver olika problem kopplat till jämställdhet, vad den tar för givet och 
vilka förutsättningar den skapar för det praktiska jämställdhetsarbetet. Genom att intervjua 
före detta elever ges en bild av hur skolans praktiska jämställdhetsarbete uppfattas, samt 
tillför ytterligare en dimension till vilka effekter policyns beskrivningar producerar. 
 
Resultatet visar att policyns beskrivningar, på flera sätt, kan kopplas samman med 
informanternas upplevelser av det praktiska jämställdhetsarbetet. Dock tenderar policyn att 
blunda för de strukturer och normer som verkar inom musikområdet, och därmed reproducera 
det som mansdominerat och könssegregerat. Policyn och skolan visar på en postfeministisk 
förståelse av kultur, där vissa problem kopplat till jämställdhet beskrivs som något som varit, 
och att jämställdhet mestadels är beroende av den enskilde individens mod att förändra sin 
situation. Studien diskuterar behovet av att inse att det finns skilda villkor för människors 
möjlighet till musicerande och platstagande inom musikområdet, i relation till kön. För att 
skapa förutsättningar för en förändring av jämställdhet och arbetet med detsamma på ett 
djupare plan krävs, för att prata med Kvarnhall (2015), kunskap om de strukturer som 
upprätthåller dessa skilda villkor. Slutligen diskuteras även hur jämställdhetspolicyn och 
skolans arbete än dock bidrar till förändring, eftersom det verkar existera en pågående och 
öppen diskussion kring ämnet på skolan. 
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INLEDNING	  
Sverige framstår och omnämns i många olika sammanhang som ett av världens mest 
jämställda länder och har en historia av aktivt arbete för jämställdhet. Många är mån om 
jämställdhet och vill på olika sätt vara medvetna och arbeta med frågan, till exempel har flera 
partier i Sveriges riksdag börjat benämna sig själva som feministiska, och frågor som rör 
jämställdhet och kön behandlas ständigt i olika typer av media. Det finns förmodligen få 
människor som inte håller med om att jämställdhet är något att sträva efter och önska att 
uppnå. Ändå upplever jag att människor i samhället ofta är oense om vad denna jämställdhet 
ska innebära. Kvinnor och män ska behandlas lika, men vad betyder lika? Att använda 
kvotering som ett arbetssätt för att nå jämställdhet är ofta ett hett debatterat ämne där det råder 
delade åsikter, bland annat om det är rättvist eller inte. Jag har upplevt när jag har hamnat i 
diskussioner om ämnet att den jag diskuterar med ofta pratar om rättvisa i form av antal. Om 
det ska kvoteras in kvinnor i mansdominerade yrken så ska det också kvoteras in män i 
kvinnodominerade yrken, rättvisa handlar om att det ska vara lika många kvinnor som män, 
män som kvinnor. Men är det så enkelt, att jämställdhet uppstår när antalet kvinnor och män 
är lika? 
 
Jag kommer att vara verksam inom musikbranschen, som är uttalat problematisk när det 
handlar om jämställdhet och strukturer kopplade till kön. Könskodade instrument, 
osynliggörandet av aktiva kvinnor i musikhistorien och vem som tillåts ta plats i en ensemble 
är alla områden som jag som snart färdigutbildad musiklärare måste vara medveten om och 
arbeta med. Jag upplever att det idag är vanligt att prata i termer om att stärka kvinnor, när det 
handlar om problematik kopplad till kön. Om jag till exempel upplever att jag inte blir 
lyssnad på i en ensemblesituation, blir jag uppmuntrad att ta mer plats och prata högre. Något 
som kanske kommer att förändra min situation som individ om jag har styrka nog att kräva 
mer plats, men bidrar det till en mer varaktig förändring? Eller krävs det något mer? 
 
Under min egen utbildning har jag läst två kurser i musikhistoria, varav den senare handlade 
om populärmusikens historia. Under en lektion i mitten av terminen ägnade läraren tid åt att 
diskutera tillsammans med oss studenter varför kvinnor inte syns i historien. Jag skämdes lite 
då jag inte ens hade märkt att läraren inte tog upp exempel på musiker som var annat än män, 
utan i mina ögon var det den historia som jag är van vid och har hört om förr i mina tidigare 
musikstudier. En del av den obligatoriska kurslitteraturen var en bok som handlade om just 
synliggörandet av kvinnliga musiker genom populärmusikhistorien, men jag såg den som en 
bok full med namn utan så mycket förankring eller historia bakom och minns att jag irriterade 
mig på den, på grund av detta. När jag läser boken idag undrar jag varför jag endast läste de 
kapitel med mycket fokus på synliggörande av specifika musiker, under historiekursen. I 
efterhand kan jag tycka att jag helt missade poängen och mer väsentliga saker, kanske för att 
vi inte gick in i boken så mycket eller för att jag helt enkelt läste de kapitlen med fel 
glasögon. Efter denna lektion återgick undervisningen till det ”vanliga”, alltså utan så många 
exempel på kvinnliga musiker. Något jag dock reagerade på var att detta osynliggörande 
tydligen pågår fortfarande. I debattartikeln Glöm inte bort oss när historien skrivs 
(Aftonbladet 2014), som vi kursdeltagare skulle läsa, vill kvinnor ur Sveriges musikbransch 
fortsätta att påminna om att osynliggörandet pågår än idag. Förutom det faktum som 
debattartikeln beskriver reagerade jag också på en annan sak, nämligen att av de 157 aktiva 
kvinnor som har skrivit på artikeln var majoriteten av namnen okända för mig. 
När det då blev dags att skriva detta arbete så var mitt självklara val att skriva om genus och 
jämställdhet. Jag upplever att det finns ett starkt motstånd mot kvinnor som tar plats inom 
mansdominerade områden, i alla fall när detta sker på deras egna villkor och inte inom 
ramarna för vad som av samhället anses vara okej. När jag nu, flera år senare, läser 
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kommentarer skrivna till artikeln jag nämnde ovan, finner jag både ris och ros. Många 
människor hyllar initiativet och pratar om vikten av att detta problem lyfts fram i ljuset och 
medvetandegörs. Tyvärr är det desto fler människor som ifrågasätter kvinnorna som skrivit 
artikeln och ger tips och råd i form av ”skriv bättre låtar då”. Flera beskriver att de inte förstår 
syftet med artikeln och andra skriver att de förstår tanken men att de har tröttnat på att allting 
ska handla om genus. Jag funderar på vad det beror på och hur jag ska kunna arbeta för att 
motverka liknande resonemang i min musikundervisning. Jag upplever också att det som 
kvinna ibland är svårare att säga ifrån, då jag ofta börjar fundera på ifall jag överdriver eller 
inte, eller att som kvinna vara den som lyfter problem och åsikter kopplade till genus och 
jämställdhet, och då mötas av personer som inte tar mig eller det jag pratar om på allvar, på 
grund av att det kategoriseras som en ”tjejgrej”. 
 
Eftersom folkhögskolor med musikinriktningar är en vanligt förekommande väg att gå, rent 
utbildningsmässigt, mot någon typ av försörjning inom musikområdet, har jag valt att ha 
folkhögskolan som utgångspunkt för detta arbete. Flertalet av framtidens musiker och 
musiklärare passerar genom dess portar, vilket ger denna typ av skolform makt att påverka 
och skapa förutsättningar för hur musikområdet kan komma att se ut längre fram. I detta 
arbete sökte jag specifikt efter folkhögskolor som säger sig arbeta aktivt med jämställdhet. 
Jag fann en som inte bara har en tydlig ambition att arbeta med jämställdhet, utan även har en 
jämställdhetspolicy och en plan för hur skolan vill arbeta mot problematiska områden inom 
sin undervisning. En policytext ses ofta som en reaktion på någonting, i detta fall icke 
jämställda förhållanden i musikundervisning. Texten beskriver problem och hur, i detta fall, 
skolan ska arbeta med dessa. Språket borde dock inte ses som någonting neutralt, eftersom val 
av ord och beskrivningar påverkar och skapar förutsättningar för vad läsaren kommer att 
värdera som viktigt. En policy behöver alltså inte skapa gott, trots att den är författad för att 
bidra till förändring. Risken är lika stor att den istället bidrar till befästande av redan 
befintliga, av samhället konstruerade, begrepp och meningar. Att vara medveten om detta är 
något som jag ser som viktigt för min framtida yrkesroll som lärare, där jag genom mitt språk 
kan bidra till både förändring, eller reproduktion, av tvivelaktiga meningar och antaganden. 
Därför är det intressant att titta på den utvalda skolans jämställdhetspolicy för att undersöka 
vilka beskrivningar av jämställdhet och problematik med densamme som värderas och lyfts 
fram. Och att samtidigt undersöka vad som lämnas utanför policyns sammanhang. 
 
Under introduktionen till min första musikpedagogiska föreläsning inom min utbildning, 
visade föreläsaren, på ett ungefär, hur många år jag kommer att påverka samhället genom min 
roll som lärare. Fler år än jag kommer att leva. Detta är något stort att förvalta på bästa sätt, 
bland annat genom att motverka strukturer och normer som begränsar människors 
förutsättningar för att verka och känna fritt inom musikområdet. Jag vill arbeta för att påverka 
elevers tankar kring jämställdhet och kön, och vad dessa begrepp kan betyda i ett större 
sammanhang. Jag hoppas att detta arbete också kan bidra till det allmänna 
medvetandegörandet inom det musikpedagogiska forskningsfältet och också för dig som läser 
detta. Det är min önskan.  
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FORSKNINGSLÄGE	  
Det här avsnittet behandlar både tidigare forskning som beskriver hur forskningsfältet för 
musik och kön/genus ser ut i Sverige idag, samt annan bakgrundslitteratur som är relevant för 
min studie. Tidigare forskning och bakgrundslitteratur behandlas alltså i ett sammanhängande 
kapitel och kommer att användas till viss del både i analys och diskussion. Detta avsnitt 
behandlar bland annat faktorer som bidragit till kvinnors osynliggörande i musikhistorien, 
människors musikaliska handlingsutrymme i relation till kön och behovet av ”starka” 
förebilder. Forskningsfältet för musik och kön/genus visar på att det finns problem med 
maktstrukturer kopplat till kön i musik, särskilt inom populärmusikområdet, vilket också 
ligger i fokus i min egen studie. 

Musikaliskt	  handlingsutrymme	  inom	  musikområdet	  
Victor Kvarnhall undersöker i sin avhandling Pojkarnas musik, reproduktionens tystnad, hur 
pojkar i 11 till 13 års ålder reproducerar populärmusikområdets mansdominans och 
könssegregering, genom att agera och tänka på olika sätt som gör reproduktionen möjlig 
(Kvarnhall 2015). Det finns någonting inom populärmusikområdet som verkar möjliggörande 
för vissa och begränsande för andra människor, i relation till kön. Detta menar Kvarnhall, 
kräver ett antagande om att det existerar skilda villkor för människor, när det handlar om 
möjligheten att populärmusicera. Kvarnhalls studie handlar om att ”identifiera de dolda 
villkor som är specifika för just pojkar, vars utfall är att de i högre grad än flickor börjar spela 
populärmusik, samt då tenderar att spela instrument som gitarr, elbas och trummor” 
(Kvarnhall 2015, s 17). Pojkarna har i det här fallet privilegier som flickorna inte har och 
utmaningen ligger i att förklara vad dessa privilegier är och hur de hanteras av, och påverkar, 
pojkarna. 
 
Jämställdhet handlar inte om jämn könsfördelning till antalet, utan om lika villkor mellan 
könen. I Kvarnhalls studie betyder detta att pojkar och flickor ska ha samma möjligheter att 
populärmusicera, och att det ska finnas en generell tillgång till de egenskaper som pojkarna, i 
dagsläget, har förtur till. Dessa kan till exempel handla om tro på sin egen förmåga eller en 
villighet att ta plats med starka ljud. Det finns också mindre bra egenskaper, som verkar för 
att upprätthålla det som Kvarnhall beskriver som en falsk tro. Könskodade instrument är ett 
exempel på falsk tro, där det finns generella uppfattningar om att vissa människor lämpar sig 
bättre än andra att musicera på vissa instrument. Att valet av instrument är ett resultat av ett 
självständigt och fritt val, är också en falsk tro (Kvarnhall 2015). 
 
Reproduktionen möjliggörs genom att människor handlar som de före dem har handlat, men 
de måste också finna ett värde i att handla på ett visst sätt. Det kan till exempel vara svårt för 
grupper med privilegier att vara medvetna om dessa, eftersom det är något som de drar nytta 
av. Detta, menar Kvarnhall, framträder tydligt i diskussioner eller forskning om genus och 
musik, ”eftersom det förutsätts handla om flickors/kvinnors hinder och problem, inte om 
pojkars/mäns fördelar” (Kvarnhall 2015, s 29). Vidare menar Kvarnhall att de handlingar och 
föreställningar som människor anammar präglas av både struktur och kultur, samt mänsklig 
agens, som tillsammans bildar mönster. För att förändra villkoren för pojkar och flickors 
musicerande krävs en förändring på en djupgående nivå, vilket kräver kunskap om de 
strukturer och processer som upprätthåller mönstret. Strukturer och processer som ofta är 
icke-observerbara. Kvarnhalls studie föreslår att reproduktionen av mansdominansen och 
könssegregeringen inom populärmusikområdet på många sätt grundas i pojkars och flickors 
villkor och det finns många mekanismer som underbygger reproduktionen. Till exempel 
menar Kvarnhall att det inte räcker med att prata om fler ”kvinnliga förebilder”, eftersom 
detta inte per automatik genererar fler musicerande flickor. Det är definitivt nödvändigt, men 
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inte tillräckligt. Vissa mekanismer går att se med blotta ögat, men det är när vi vet något om 
förhållandena och förutsättningarna bakom dessa (även de som är ”dolda”) som förändring av 
dessa mekanismer kan ske. En förändring som rör sociala maktrelationer, kulturella 
könsregler och könsspecifika psykologiska strukturer (Kvarnhall 2015). 
 
Vad Kvarnhalls studie visar är att pojkarna intar ett identifikatoriskt förhållningssätt till 
populärmusiker, att de relaterar till de musiker de lyssnar på som just musiker. De tar så även 
avstånd från ett intimiserat förhållningssätt, vilket betyder att de inte relaterar till musikerna 
som personer, något som flickor tenderar att göra i större grad. Kvarnhall visar att det som 
möjliggör dessa förhållningssätt innefattar en rad olika mekanismer i sociala relationer mellan 
pojkarna och till exempel flickor, andra pojkar, pojkarnas fäder osv. Kulturella könsregler 
som påverkar hur pojkarna beter sig i grupp samt sociala kontexter som styr pojkarnas 
förhållande till intimitet, är också faktorer som påverkar dem (Kvarnhall 2015). 
 
I sin avhandling Claiming space undersöker Cecilia Björck begreppet ”ta plats”, vilket är 
vanligt förekommande inom flera olika områden när det handlar om kvinnors inträde på 
yrkes- och intresseområden där majoriteten är män (Björck 2011). Björcks studie fokuserar på 
fyra initiativ till projekt där det finns ett uttalat syfte om att få in fler kvinnor i 
populärmusikaliska praktiker. Genom runda bords-samtal undersöker hon hur deltagare och 
personal pratar om genus, populärmusik och sociala förändringar, för att vidare kunna 
undersöka hur utmaningarna med kvinnors underrepresentation inom populärmusikområdet 
kan förstås. Även här dyker begreppet ”ta plats” upp, vilket syftar på något som kvinnor 
måste göra för att delta i populärmusikaliska praktiker. Syftet med studien är ”att undersöka 
hur spatiala (rumsliga) diskurser används i jämställdhetsprojekt i musik för att konstruera 
idéer om genus, populärmusik och social förändring” (Björck 2011, s 190). 
 
Björck (2011) förklarar kunskap och subjektivitet som två begrepp som är under ständig 
förändring och ska ses som socialt konstruerade. De är även genomsyrade av en diskurs, 
vilket i studien betyder olika sätt att tala om någonting, som skapar regelverk för vilken 
mening talet tillskrivs. Både kunskap och diskurs har starka kopplingar till makt, vilken också 
ska förstås som något föränderligt och något som är närvarande i alla relationer människor 
emellan, inklusive relationen till oss själva. Björck (2011) använder sig av Judith Butlers 
forskning för att förklara hur genus skapas, performativt, vilket menas att människor ”gör 
kön” genom upprepningar av kroppsliga handlingar som stelnar och skapar en bild av ett 
”naturligt” kön. Dessa handlingar styrs utifrån den ”heterosexuella matrisen”, en uppfattning 
om att manligt och kvinnligt agerande ses som representerade handlingar för respektive kön, 
och där manligt och kvinnligt dessutom ses som komplementära motpoler. I studien 
innehåller begreppet diskurs inte endast språk, även kropp och musik förstås genom de 
nätverk av meningar som verkar och styr inom sammanhanget (diskursen). Språk i sig ses inte 
heller enbart som ord och tal, utan som aktiva handlingar och Björck beskriver att: 
 

[…] det valda teoretiska ramverket sätter fokus på hur språket fungerar som en plats där mening 
skapas, upprätthålls och/eller undergrävs, vilket formar möjligheter och begränsningar för 
subjektet [...] (Björck 2011, s 192). 

 
Björck (2011) fann två sidor av begreppet ”ta plats”, där den ena handlar om att öppna dörrar 
utåt och få möjlighet att bland annat synas och höras, att kunna röra sig utan begränsningar 
och att kunna gestalta sin kropp på olika sätt utan att styras av en snäv bild av femininitet. 
Den andra sidan handlar om att stänga dörrar, där kvinnor får vara ifred från den dömande 
blicken som positionerar dem utifrån den heterosexuella matrisen, där de kan fokusera på 
musikalisk kunskap. Detta menar Björck visar på kopplingar till en neoliberalistisk förståelse 
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av platstagande där det endast krävs mod, självförtroende och beslutsamhet för att lyckas med 
att ta plats. Det framkom också en slags tvetydighet bland informanterna när det handlar om 
begrepp som ”tjejband” och ”tjejtrummis”, främst bland deltagarna till projekten. Där pendlar 
de delvis mellan att acceptera etiketten som en neutral beskrivning av bandets medlemmar, å 
andra sidan mot att slå bort etiketten som någonting negativt. Detta menar Björck (2011) 
tyder på att etiketten kan framstå som både betecknande och samtidigt utgöra skada, eftersom 
den kan styra över ett bands möjligheter att delta i populärmusikområdet. 

Carina Borgström Källén (2014) undersöker i sin studie hur genus och genre konstruerar 
varandra, i en lärande musikalisk miljö. Hon menar att musiken gör någonting med människor 
och att den även har stark koppling till människors självbild. Syftet med studien är att 
synliggöra och problematisera hur konstruktionen av kön görs i musikundervisning, där 
eleverna är uttalat intresserade av musikalisk handling. Vidare vill Borgström Källén (2014) 
också synliggöra och problematisera vad dessa konstruktioner skapar för förutsättningar för 
elevernas musikaliska handlingsutrymme, och hur genusrelationer relaterar till genre, 
instrument och villkor för elevernas musikaliska lärande. Detta genom att ta avstamp i det 
estetiska programmet på gymnasiet, eftersom eleverna där har gjort ett aktivt val att fokusera 
på och lära sig mer om musik. En viktig utgångspunkt för studien är att förstå kön som en 
social process, som konstrueras genom upprepande av olika handlingar, i lokala praktiker som 
på samhällelig nivå. En annan viktig utgångspunkt är att förstå begreppet genre som något 
som är socialt konstruerat och ett centralt villkor för hur kön iscensätts i musikalisk handling. 
Borgström Källén menar ”att det inte är möjligt att förstå hur kön görs och markeras 
musikaliskt utan att först koppla detta till genrepraktikers uppförandepraxis och 
kvalitetskriterier, det vill säga till för givet tagna former för hur musiken framförs och 
interpreteras” (Borgström Källén 2014, s 6). 

Resultatet visar att ensembleundervisningen delas in efter genre, där det finns ett för givet 
tagande att eleverna ska anamma beteenden som överensstämmer med hur genren gestaltas i 
det offentliga rummet. Borgström Källén (2014) visar att eleverna även anammar 
genrespecifika genusrelationer, som reproduceras och förs vidare utan vidare reflektion från 
skolan kring vad detta gör med elevernas musikaliska handlingsutrymme. Resultatet visar 
också att eleverna uppfattar skillnader i musikalisk handling mellan gruppen pojkar och 
gruppen flickor, men att dessa beskrivs som neutrala. Författaren menar å andra sidan att det 
finns en maktrelation kopplad till dessa skillnader, som begränsar det musikaliska 
handlingsutrymmet och hindrar det musikaliska lärandet (Borgström Källén 2014). 
 
Avslutningsvis diskuterar författaren en ”sluten” utbildningscykel” (Borgström Källén 2014, s 
285), vilket är ett begrepp som hon använder sig av för att beskriva den musikaliska 
utbildningstrappan i Sverige. Högre musikaliska utbildningar tenderar att i större grad 
rekrytera elever från likartade musikaliska utbildningar, vilket skapar en kedja av elever som 
går vidare från olika steg och därmed skolas för att klara sökningsproven till nästa instans. 
Detta startar på kulturskolan och kan fortsätta hela vägen till musikhögskolan. Borgström 
Källén menar därför att en majoritet av de lärare som sedan kommer att arbeta inom någon 
utav dessa institutioner ”har formats av en utbildning som i stora drag kan ses som bärare av 
diskurser som konstruerats i en ”sluten” utbildningscykel” (Borgström Källén 2014, s 286). 
Vidare diskuterar författaren, att trots att till exempel samhällsutveckling också påverkar och 
förändrar denna slutna cykels innehåll och villkor ”så tenderar formerna för undervisningen, 
produktionsrelationerna lärarna emellan och lärarnas kvalitetsuppfattningar att bestå” 
(Borgström Källén 2014, s 286). En trolig effekt av denna rundgång är att de 
genuskonstruktioner som formas i de olika sammanhangen och diskurserna hela tiden befästs 
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på nytt, vilket riskerar att påverka förändringar negativt och att det kan upplevas gå trögt. 
Framförallt beträffande maktrelationer och produktionsrelationer (Borgström Källén 2014). 
 
Marika Nordström (2010) intervjuar musicerande kvinnor om hur de ser på sina identiteter 
som rockmusiker, samt sitt engagemang eller medlemskap i feministiska musikföreningar. 
Informanterna är alla del av två olika projekt som båda syftar till att underlätta för kvinnor att 
musicera inom rockgenren, förbättra villkoren för kvinnor och deras musicerande samt skapa 
en scen för kvinnligt musicerande. Först och främst nämner Nordström en allmän 
musiketnologisk förståelse av musik, som någonting som produceras av människor för 
människor i olika sociala och kulturella situationer där lärande, skapande och framförande är 
viktiga komponenter. 
 

Jag ser på musik som diskursiva processer: Det finns ingen essentiell musik i sig utan den uppstår 
och formas inom ramen av olika diskurser, både om hur musik bör vara och vilka egenskaper och 
värden den förväntas förmedla och förkroppsliga, och även mer generella diskurser kring 
betydelser och identiteter (Nordström 2010, s 25). 

 
Vidare belyser Nordström den skeva maktbalansen, där det som associeras som manligt 
värderas högre och skapar olika förväntningar på mäns och kvinnors förhållande till musik, 
vilket kan visa sig i form av antaganden vad gäller musiksmak och instrument. En annan 
viktig utgångspunkt är den om att musik används till olika saker för olika människor beroende 
på vad den betyder för dem. Musik kan vara en stor del av en människas identitet och hur den 
ser på sig själv. Informanterna i studien positionerar sig ofta som ”amatörer”, vilket tillskriver 
dem status som musiker tillhörande ett sammanhang utanför de stora skivbolagen. Nordström 
menar att ”musicerandet som en livsstil eller som ett uttryck för kulturell tillhörighet är 
infallsvinklar som lyfts fram i detta område. Det handlar ytterst sällan om musicerande som 
levebröd utan det tillskrivs andra värden” (Nordström 2010, s 25). 

I resultatet berättar Nordström (2010) att alla informanter presenterar sig som feminister och 
att detta även är en bidragande orsak till deras val av genre (rock) och deras engagemang. De 
beskriver sig också som motiverade och bestämda, något som verkar krävas av kvinnor när de 
vill musicera inom rockgenren, samtidigt som vissa berättar om upplevelser av genren som 
endast tillgänglig för pojkar. Att musicera tillsammans med andra bringar känslor av lycka 
men även utanförskap och otillräcklighet. Nordström (2010) beskriver rockgenren som en 
diskurs där kvinnorna tvingas att acceptera vissa premisser, eftersom flertalet informanter 
talar om ett behov av att tänka annorlunda och arbeta med sin självkänsla för att kunna leva 
upp till den manligt bekönade normen som tekniskt kompetenta musiker. Resultatet beskriver 
också känslor av diskriminering i offentliga sammanhang, där förväntningar från till exempel 
media eller publik ofta positionerar kvinnorna som Den andra, den avvikande. Något som 
informanterna ser som ett stort problem eftersom det reproducerar deras position som 
underordnade inom rockgenren (Nordström 2010). 

Rockhistoria,	  kvinnor	  och	  förebilder	  
I kapitlet Separated at birth beskriver Lara Pellegrini (2008) hur sången, och därmed också 
kvinnor, har stängts ute från jazzhistorien. Det är många olika faktorer som bidrar till 
osynliggörandet, men en utav de större beskrivs vara jazzens ”födelse” som seriös och 
respekterad konstform. Det finns bevis för att sången var en viktig del av bland annat 
jazzscenenen i New Orleans men ändå fastnar sången och blir kvar i genres och stilar som 
jazzen beskrivs ha ”växt fram” ur. Detta beror bland annat på hur de två huvudgrenar som 
historikerna beskriver som jazzens ursprung, har utvecklats i olika riktningar och kommit att 
värderas olika inom jazzen. Blues och ragtime ses av flera historiker som jazzens föräldrar, 
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där bluesen kodas som feminin och ragtime som maskulin. Denna indelning av kvinnligt och 
manligt grundar historikerna på deras tolkningar och beskrivningar av stilarna och dess 
huvudsakliga fokus, där bluesen fokuserar på afroamerikaners känslor och hopp om frihet, 
samt den otränade rösten och dess koppling till sångarens kropp och sexualitet. Ragtime 
kopplas istället ihop med instrumentet som verktyg och den tekniska färdigheten hos den 
manlige pianovirtuosen. Detta pianospel är också det som plockas upp och vidareutvecklas av 
de tidiga jazzensemblerna medan sången blir kvar i jazzens ”moder”, bluesen. 
 

[...] the classical blues is almost uniformly constructed as a related yet separate phenomenon, 
worthy of study as much for the jazz instrumentalists who accompanied these singers as for their 
own contributions. If we believe our stories, at this early point in the music’s development, there 
were no ”jazz singers” [...] (Pellegrini 2008, s 34) 
 

Hädanefter bryter historikerna av sången och dess plats i jazzen och historieböckerna, 
antingen genom att begränsa sångarna till ett sämre socialt utrymme eller genom att radera 
sången helt och hållet. Pellegrini menar vidare att det är få som har uppmärksammat detta bryt 
i den tidiga jazzen och vad det gör med särskiljandet av bland annat vokala och instrumentala 
former av densamme, vilket har stor påverkan på osynliggörandet av kvinnor i jazzhistorien 
(Pellegrini 2008). 
 
När historikerna har omvandlat jazzen från en urban subkultur till en sofistikerad konstform, 
har stilen varit tvungen att särskiljas från många olika faktorer som skapar tvivel om jazzens 
plats i det västerländska finrummet. En fråga som Pellegrini ställer sig är huruvida detta 
särskiljande av blues och andra vokala former från instrumentaljazz, kan vara på grund av hur 
musikkulturen såg ut på den tiden, eller om det är kritiker och akademiker som skapat detta 
särskiljande långt senare. Bristen på dokumentation spelar en stor roll när jazzens 
historieskrivande etablerades, eftersom de första inflytelserika historierna är skrivna av 
européer som inte befann sig på plats då det hände. Därmed kunde de till exempel inte ha en 
aning om sångens betydelse för musikskapande eller kunskap om vilka sammanhang som jazz 
framfördes i. Det fanns helt enkelt inga inspelningar av jazzen eller dess föregångare förrän år 
1917 (Pellegrini 2008). 
 
Pellegrini menar att historiker gärna vill att ”födelsen” av en genre eller stil ska vara ren, som 
en nystart för det nya som särskiljer sig från det gamla. Författaren tar upp flera exempel på 
strategier som ska ge jazzen status som respekterad konstform, vilka också har lett till 
utestängandet och osynliggörandet av kvinnor. Förutom denna nystart så krävs också en figur, 
en så kallad ”great man”, som människor kan identifiera sig med och som kan bli ”den förste” 
inom den nya stilen. Inom jazz beskrivs till exempel ofta Buddy Bolden som genrens fader, 
vilket är ett exempel på en ”great man”-historia och därmed ett exempel på den första 
strategin. Strategi nummer två är att särskilja jazzen från dess underhållningssammanhang. Då 
jazzhistorieskrivningen tog fart, under 1930- och början på 1940-talen, utvecklades en diskurs 
som värdesätter autenticitet och äkthet framför kommersialism, där jazzen från New Orleans 
sågs som den äkta jazzen. Det blir också, i samma diskurs, viktigt att distansera jazzen från 
dess mer folkliga uttryck, där sången har stor plats. Detta för att jazzen inte ska förknippas 
med sång och texter och därmed också kroppen, eftersom detta ansågs vara uttryck för lägre 
kultur och klass. Textinnehållet kunde till exempel anses uppmuntra till sexuellt, frisläppt 
beteende, något som inte kan kopplas ihop med något sofistikerat och respektabelt. Det är 
alltså ”great man”-historier, särskiljandet av jazzen och dess underhållningskontext, 
borttagandet av associationer till den folkliga kulturen och därmed också sång och text, som 
Pellegrini beskriver bidrar till osynliggörandet av kvinnor i historien. Ju mindre plats sången 
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får inom en stil, desto mindre plats får kvinnorna eftersom sången i de flesta fall är deras 
främsta källa till deltagande (Pellegrini 2008). 
 
Pellegrini beskriver jazzen som en stil av och för män, och för att jazzen ska behålla sin status 
som en seriös (manlig) konstform blir det viktigt att osynliggöra sången och därmed kvinnor. 
Genom att ta bort kvinnor ur diskursen har män full kontroll över musiken och fritt monopol 
på den sjungande kroppen, medan den kvinnliga kroppen osynliggörs. Pellegrini menar vidare 
att det överlag finns lite plats för kvinnor inom ideologin om artisten, där de ofta får rollen 
som musa till den manlige kreativiteten och sällan räknas som viktiga eller bidragande. 
Istället för att inkludera sången, som anses vara ett autentiskt präglat instrument, så vänder sig 
historikerna istället till instrument som kan imitera det sångliga uttrycket, nämligen 
blåsinstrument. Pellegrini menar alltså att jazzhistorien cementerar kvinnors låga status när 
det kommer till representation inom musiken, liksom dess låga status i musikhistorien. Vidare 
skriver hon: 
 

Contemporary historians must continue to challenge dominant discourses for the ways in which 
they embed gender and impact the representation of woman (Pellegrini 2008, s 44). 

 
I boken Inte riktigt lika viktigt beskriver Marie Selander rockmusikhistorien som ”ren och 
skär historieförfalskning” och ”ett slentrianmässigt upprepande som faktiskt befäster den 
rådande könsmaktsordningen” (Selander 2012, s 183). Hon tar hjälp av Alf Arvidsson, som 
menar på att historien skapas utifrån att vissa artister, stilar, låtar och stilistiska effekter väljs 
ut och får representera en viss epok eller genre. Det finns hela tiden en pågående 
urvalsprocess, där olika saker bedöms som mer eller mindre relevanta. Enligt Selander (2012) 
menar Arvidsson på att mycket av svensk rockhistoria till exempel är skriven av journalister, 
entusiaster och musikbranschens egna aktörer, vilket i sin tur är en mansdominerad grupp 
människor. Selander refererar även till Fornäs som menar att kvinnor, under jazzgenrens 
utvecklande, kom att associeras med sång och dans, vilket betraktades som uttryck för lägre 
kultur. Även en rädsla för det feminina, vilket Fornäs beskriver som tydligt drag under 20-
talet då kvinnors rättigheter ökade (Selander 2012). 
 
Selander kopplar dessa mekanismer, att män tenderar att välja män, till Linda Portnoffs 
uppsats Könsordningen i musikbranschen, där män beskrivs som homosociala (Selander 
2012). Enligt Selander menar Portnoff att män klarar sig bra utan kvinnor i sitt sociala liv, att 
män umgås mer med andra män än med kvinnor och att de rekommenderar varandra till olika 
positioner. Selander frågar sig vem det då är som skriver historien och vem som avgör vad 
som anses meningsfullt och inte. Vidare menar Selander på att det blir svårt för kvinnliga 
musiker, kanske främst instrumentalister, att hitta förebilder och personer att identifiera sig 
med. Det är en utav anledningarna till varför det är så viktigt att ändra denna, enligt Selander, 
skeva bild av historien (Selander 2012). 
 
I artikeln Starka kvinnor? undersöker Ann Werner och Marika Nordström (2013) idén om 
”starka” kvinnliga musikartister som förebilder för tjejer, både genom deras egen tidigare 
forskning och genom att undersöka figuren stark kvinna samt idén om förebilder. Författarna 
tar avstamp i forskningen om postfeministisk kultur med hjälp av bland andra Angela 
McRobbie, vilken menar på att antalet kvinnor inom kulturen har ökat och att dessa kvinnor 
tillåts vara starka. Samtidigt framställs feminism och jämlikhet som någonting som redan har 
uppnåtts, vilket gör att den ”starka” kvinnan inte känner sig behöva feminism eftersom hon är 
(individuellt) stark, lyckad och jämställd. Enligt Werner och Nordström (2013) menar 
McRobbie att postfeministisk kultur bidrar till osynliggörande av behovet av jämlikhet och 
feminism, genom att osynliggöra historisk och pågående feministisk kamp och genom att inte 
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lyfta fram ojämlikheter som skulle kunna analyseras feministiskt idag (Werner & Nordström 
2013). 
 
I den offentliga debatten är det vanligt att kvinnor, oftast unga, pekas ut som de som är i 
behov av förebilder. Werner och Nordström (2013) säger att idén om förebilder är att de ska 
hjälpa människor att forma om sig själva och sina liv. Med hjälp av våra förebilder blir vi 
bättre och om vi inte blir det så är det vårt eget fel, ingen annans. Begreppet ”starka kvinnor” 
används också som utgångspunkt i artikeln, eftersom flera av informanterna i författarnas 
tidigare forskning använder begreppet som en synonym till förebild. Inom 
musikjournalistiken är det vanligt att lyfta fram ”starka kvinnor”, vilket av flera anses vara 
problematiskt och motsägelsefullt. Det kan vara ett försök till jämställdhet men också ses som 
att en musiker blir fråntagen sin rätt att ”bara” vara musiker, och istället beskrivs som en stark 
kvinnlig förebild. Werner och Nordström (2013) refererar här till Norma Coates, som menar 
att kategoriseringen av kvinnliga musiker som kvinnor är problematisk, men menar också på 
att användningen grundar sig på en manlig norm inom musiken som inte går att bortse ifrån. 
Författarna använder sig också av Berenice Fisher som menar: 
 

[...] att förebilder representerar en social auktoritet som blir problematisk, inte minst för feminister 
som vill utmana normer och makt, eftersom tillämpningen av förebilder inger falska förhoppningar 
om ett bättre liv när tillvaron i själva verket styrs av andra, mer övergripande, politiska faktorer. På 
så sätt kan postfeministisk kultur sägas vara full av förebilder som osynliggör strukturella 
maktordningar, feminism och ojämlika materiella förutsättningar till förmån för tron på individen 
(Werner & Nordström 2013, s 117). 

 
”Starka kvinnor” är något som vissa av informanterna i författarnas respektive forskning 
identifierar sig med. Informanterna drar olika gränser när de berättar om vilka de anser vara 
förebilder och inte, till exempel respektabilitetens och autenticitetens gräns. Autenticitet och 
äkthet är till exempel det som drar en gräns mellan vilka band som kan ses som feministiska 
och inte. I artikeln nämns Spice girls som inte ses som ett feministiskt band, eftersom de 
upplevs som kommersiella. Denna tankegång är en fortsättning på gränsdragandet mellan 
popen och rocken, där den ena (kommersiella) står under den andra (som ses som äkta). 
 

Dessa återkommande jämförelser mellan subversiva, ”äkta” musikartister och plastiga tjejgrupper 
som Spice Girls och Excellence ger uttryck för hur värdehierarkier inom populärmusik återskapas, 
där småtjejer ofta är den mest föraktade publiken. Dessa värderingar blir problematiska utifrån ett 
maktkritiskt förhållningssätt (Werner & Nordström 2013, s 123). 

 
Denna gränsdragning påverkar också vilka förebilder som anses vara ”bättre” än andra, där 
det återigen handlar om att rocken värderas högre än popen, till exempel eftersom popen 
(eller populärmusiken) var något som rocken ansågs vilja bryta sig loss från när den 
utvecklades som genre. När genres och artister hierarkiseras återskapas maktordningar, då 
förebilder beskrivs som artister som liknar det egna jaget eller som bra och äkta utifrån det 
rådande idealet. Informanterna anser till exempel att det är viktig med kvinnliga förebilder 
som kan vara exempel på att det går att vara kvinna och musiker. Samtidigt betonar de också 
vikten av att lära sig hantverket och bli tekniskt duktig, vilket är ett tecken på en strävan att 
överleva som musiker i en värld där den tekniskt erfarne manlige musikern är norm (Werner 
& Nordström 2013). 
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PROBLEMOMRÅDE	  
Som ett jämställdhetspolitiskt mål har Sveriges riksdag beslutat att män och kvinnor ska ha 
samma makt att påverka samhället och sitt eget liv (Regeringskansliet 2014). År 2011 fick 
Statens Musikverk, tillsammans med andra aktörer inom musikområdet, i uppdrag att stödja 
projekt med syftet att främja jämställdhet inom musiklivet. Detta på uppdrag av regeringen, 
ett beslut som grundades på Kulturrådets analys På väg mot jämställd scenkonst (Kulturrådet 
2009), som visade att könsfördelningen inom musikområdet fortfarande avvek kraftigt från 
ambitionen om jämställdhet. Efter uppdragets slut har Statens Musikverk sammanställt en 
rapport döpt Musikliv i balans, där myndigheten, deltagare, initiativtagare och organisationer 
berättar om vad som hänt under uppdragets fyra år, samt vad finansieringen har möjliggjort 
att genomföra. I rapportens introduktion säger Ann Larsson, myndighetschef på 
Konstnärsnämnden följande: 
 

Att aktivt sätta fokus på̊ ett mer jämställt musikliv genom ett riktat uppdrag från regeringen med 
särskilda projektmedel är en bra metod för att uppmärksamma och sträva mot målet om större 
jämställdhet, eftersom det engagerar musiklivets företrädare att ta ställning till sin roll i frågan. 
Jämställdhet är till stor del en fråga om inflytande och makt; vem bestämmer, vem tillsätter, vem 
äger arenan? (Statens Musikverk 2015, s 3). 
 

Under detta uppdrag har Statens musikverk bidragit med finansiering till projekt som har 
bedömts kunna bidra till förändring av musikområdet på lång sikt, i syftet att arbeta för ett 
musikliv i balans. Bland dessa projekt och initiativtagare återfinns bland andra föreningen 
Kvast (Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare), vars projekt syftade till att öka andelen 
kvinnliga tonsättare på de svenska konsertscenerna, Skapelsen som är en informationsfilm om 
kvinnor i musikhistorien, Kulturskola på lika villkor där kulturskolepersonal och ledning får 
utbildning i genus, Makten över musiken som syftar till att bygga upp kvinnliga nätverk för att 
på så vis skapa förutsättningar för kvinnor att starta egna skivbolag och få fler kvinnliga 
A&R’s (artist & repertoaransvarig; de som signar och ansvarar för artister inom skivbolag), 
samt olika projekt och organisationer som riktar sig till kvinnor som musicerar inom olika 
genrer, till exempel folkmusik, hiphop och rock (Musikverket 2015). Det händer alltså 
mycket i Sveriges musikbransch kopplat till jämställdhet, där fler och fler tar olika initiativ 
för att tillsammans skapa en rättvis bransch med plats för alla. Att även musikpedagogik 
kopplat till genus är en växande gren inom svensk forskning kan ses som ett tecken på ett 
större intresse och vikt på jämställdhets- och genusfrågor. 
 
Därför anser jag det vara intressant att undersöka hur en skola som utbildar framtida aktörer 
inom denna bransch ser på jämställdhet, och vidare hur denna syn påverkar deras 
jämställdhetsarbete. Detta på en skola som dessutom vill profilera sig som en skola med ett 
aktivt jämställdhetsarbete. För att göra detta har jag valt att analysera och titta på vilka 
förståelser av jämställdhet och jämställdhetsarbete som kan sägas träda fram ur skolans 
jämställdhetspolicy. Jag ser policyn som ett verktyg med inbyggd makt, makten att förändra 
normer och strukturer men även makten att rekonstruera och befästa desamma. Policyns 
formuleringar och syften är till för skolan och dess lärare att följa och arbeta med, vilket gör 
det intressant att titta på vad innehållet skapar för förutsättningar för detta arbete. Vilka 
problem kan sägas ligga till grund för policyn? Vilka förståelser av desamma styr arbetet som 
ska bedrivas, vem eller vad får bära skulden samt vem riktas åtgärderna mot? Bidrar policyn 
till att skapa förutsättning för ett musikliv i balans? 
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Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet med den här studien är att ur ett diskursanalytiskt perspektiv, granska en 
jämställdhetspolicy för att undersöka hur olika problem i relation till jämställdhet i musik, 
representeras i policyn. Samt undersöka vilka konsekvenser dessa kan få för det faktiska 
jämställdhetsarbetet på den skola som har författat och ska arbeta utifrån 
jämställdhetspolicyn. Jag vill titta på vad som beskrivs som problematiskt, vilka lösningar 
som föreslås och vad som lämnas utanför eftersom jag anser att språket och hur människor 
väljer att formulera sig har stor betydelse för hur verklighet skapas. Bolander och Fejes 
(2015) beskriver det som att språket gör saker, vilket får effekt på hur vi ser på exempelvis 
jämställdhet och vad det innebär för något. För att kunna använda sig av ett diskursanalytiskt 
perspektiv måste du som forskare, enligt MacLure, ”bortse från din tro på ords oskyldighet 
och språkets genomskinlighet som ett fönster mot en objektiv och förståelig verklighet” 
(citerat i Bolander & Fejes 2015, s 92). Ord och hur vi använder dem i olika sammanhang 
bidrar alltså till ramar för hur vi kan prata om och beskriva något, trots att det ”bara” är ord. 
Ytterligare ett syfte med studien är att undersöka vad före detta elever har för uppfattningar 
om jämställdhetsarbetet på den skola som policyn verkar i, vilket jag undersöker genom 
halvstrukturerade intervjuer och fenomenografi som metod. 
 
Mina frågeställningar lyder därför: 
 

- Vilka problembeskrivningar ligger till grund för en skolas förståelse av jämställdhet 
och arbetet för detsamma, som de framträder i jämställdhetspolicyn?	  

- Vilka förutsättningar skapar formuleringarna i jämställdhetspolicyn för elever som 
musikaliska aktörer, i relation till kön på den specifika skolan och utanför?	  

- Vilka uppfattningar har före detta elever av jämställdhetsarbetet?	  
- Hur kan policyns förståelse för jämställdhetsarbetet kopplas till elevernas uppfattning 

av detsamma?	  
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TEORETISKT	  RAMVERK	  OCH	  METOD	  
Det här avsnittet behandlar diskursanalys men också fenomenografi som metod. Dessa 
metoder kombineras men den huvudsakliga metoden är diskursanalys med en teoretisk 
utgångspunkt i förståelsen för hur makt verkar i samhället. Syftet med min studie är alltså inte 
att genom diskursanalysen beskriva hur verkligheten faktiskt ser ut, utan snarare titta närmare 
på vilken typ av verklighet som språket i jämställdhetspolicyn bidrar till att skapa. Dock är 
jag även intresserad av att veta hur skolans arbete, vilket påverkas av jämställdhetspolicyn, 
kan upplevas i verkligheten. Därför används även fenomenografi som metod. Dessa två 
metoder förenas för att på så vis möjliggöra för två ingångar i undersökningen, vilka jag anser 
det vara viktigt att föra samman med varandra. Dels undersökandet av de ”harmlösa” orden i 
ett styrande dokument som påverkar hur det praktiska arbetet kommer att föras, och dels 
lyssna till rösterna hos de som ”utsätts” för arbetet i sin vardag och deras upplevelser av 
detsamma. Genom dessa metoder kan även olika betydelser av jämställdhet och arbetet med 
dessa bli synliga och jämförbara i både teori och praktik, vilket kan vara av vikt i det fortsatta 
arbetet för jämställdhet, eftersom de i allra högsta grad påverkar och påverkas av varandra. 
 
Det jag vill undersöka genom att använda mig av diskursanalys är vad policyns beskrivningar 
av jämställdhetsarbetet och ambitioner kopplade till jämställdhet, kan tänkas vila på för 
problembeskrivningar. Metoden diskursanalys är även kopplad till den teoretiska förståelsen 
av begreppet diskurs som är kopplat till makt, vilket innebär att diskursanalysen fungerar 
både som en metod och ett teoretiskt ramverk i min uppsats. En diskurs kan beskrivas som ett 
sammanhang där det finns ett bestämt sätt att tala om, och förstå, uttryck och begrepp inom 
sammanhanget. I denna studie fungerar en jämställdhetspolicy som ett sådant sammanhang, 
och också som en påverkande faktor för skolans diskurs och sammanhang, i relation till kön 
och jämställdhet. Genom analysen plockar jag som forskare isär policyn för att undersöka och 
utmana det som tas för givet samt tystas ner inom sammanhanget. Alla deltagare i diskursen 
ges inte samma möjlighet att handla och tala inom densamme, och kan därför inte heller 
bestämma vad som ska ses som sant och inte. Det är här maktperspektivet kommer in, vilket 
jag kommer att beskriva mer ingående i detta avsnitt. 

Metodansats	  
Eftersom språket spelar en viktig roll och skapar förutsättningar för hur en skola kan arbeta 
med jämställdhet och kön genom sin jämställdhetspolicy, så är diskursanalysen given som 
metod i detta arbete. Den syftar till att undersöka hur människor talar om något, i detta fall i 
en policy, och vad det bidrar till att skapa för verklighet och vad människor anser vara sant i 
den. Intresset för språkets skapande kraft växte fram i början av 1900-talet i och med den 
språkliga vändningen, då vissa forskare menade att relationen mellan ett tecken (det vi säger) 
och det som tecknet representerar (det betecknade) inte är fast utan under ständig förändring 
(Bolander & Fejes 2015). Sättet en människa eller en text formulerar sig/formuleras på skapar 
förutsättningar för vad till exempel en man är, och beroende på vilken beskrivning av mannen 
som värdesätts högre än andra kan han få olika roller i sammanhanget (diskursen). Till 
exempel som norm eller avvikare. I ett sammanhang kan vissa representationer, eller 
beskrivningar, alltså få mer status än andra av att vara ”sanna”. Men även det som är sant ses 
inom diskursanalysen som en språklig konstruktion som är under ständig förändring. 
Författarna beskriver att det är viktigt att destabilisera, alltså plocka isär eller skaka om, det vi 
tar för givet i vårt vardagliga liv. Mycket vi säger och gör sker omedvetet men påverkar likväl 
skapandet av verkligheter på samma sätt som när vi är medvetna om vad vi säger och gör 
(Bolander & Fejes 2015). 
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Bolander och Fejes (2015) menar vidare att forskaren inte kan sätta sig utanför sammanhanget 
som denna studerar för att i lugn och ro betrakta och analysera det. Det kan ses som en av 
metodens svagheter, i alla fall om forskaren inte är uppmärksam på vilka värderingar och 
antaganden denna gör i det egna arbetet. En av diskursanalysens styrkor är att ingen 
beskrivning av verkligheten är mer sann än någon annan, vilket gör att fler röster kan bli 
hörda. En policys beskrivning av en situation är inte per automatik mer betydelsefull och 
”sann” än en elevs beskrivning av samma situation. 

Makt,	  diskursbegreppet	  och	  What’s	  the	  problem	  represented	  to	  be?	  
Enligt Bergström och Boréus (2012) menade Michel Foucault att det finns 
utestängningsmekanismer, olika procedurer, som fungerar kontrollerande för människor i 
samhället. Dessa mekanismer styrs av den etablerade kunskapen i ett visst sammanhang och 
kan handla om vad som ses som rätt och fel, eller ses som tradition och inte. Kunskapen styr 
över vad som kan sägas och inte inom sammanhanget vilket knyter ett nära band mellan 
kunskap och makt. Även handlingsutrymmet påverkas på olika sätt eftersom människor 
utövar makt mot varandra, vilket verkar begränsande för vissa och skapar möjligheter för 
andra. Författarna menar också på att Foucault var av den uppfattningen att även 
maktrelationen är en öppen och föränderlig relation, där det finns utrymme för att motarbeta 
makten (Bergström & Boréus, 2012). 
 
Diskurs är ett centralt begrepp inom diskursanalysen, som enligt Winther, Jørgensen och 
Philips är ett begrepp som kan beskrivas som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå […] ett 
utsnitt av världen” (citerat i Bolander & Fejes 2015, s 92). Det går att likna diskursen vid ett 
sammanhang där de som deltar i sammanhanget pratar om saker på ett visst sätt och är 
medvetna om vad som är accepterat att säga, och vad som inte är det. Olika saker deltagarna 
säger (beskrivningar) får olika status inom sammanhanget (diskursen), men alla beskrivningar 
gör så kallade sanningsanspråk. Allt som sägs i sammanhanget är sanningar i deltagarnas 
ögon, men alla beskrivningar kan inte få status som sanning inom diskursen. Några yttranden 
och beskrivningar kommer att få sanningsstatus medan andra kommer att hamna utanför 
sammanhanget. Det är forskarens strävan att dekonstruera och destabilisera (plocka isär och 
skaka om) olika beskrivningar inom diskursen för att utmana den och det som tas för givet 
inom den. 
 
För att kunna dekonstruera jämställdhetspolicyn så har jag valt att använda ett specifikt 
policyanalysverktyg, nämligen ”What is the problem represented to be?” som är utvecklat av 
Carol Lee Bacchi (Bacchi & Eveline 2010). Bacchi menar att vi ska betrakta policydokument 
på ett nytt sätt, alltså inte som en reaktion på ett befintligt problem som existerar i världen och 
som ska lösas av policyn över tid. Vi ska istället betrakta problemen som påhittade problem, 
som genom hur policyn beskriver dem får verkliga och meningsfulla konsekvenser och 
effekter för de människor och sammanhang som policyn gäller. Hur vi väljer att beskriva ett 
problem får betydelse för vad som anses problematiskt, vad som tystas ner och hur människor 
tänker kring dessa frågor och dess plats i världen (Bacchi & Eveline 2010). Att tänka på detta 
sätt ska inte likställas med att forskaren bortser från de problem som faktiskt existerar, utan 
skapar en öppning för att ifrågasätta det som står i policyn och skapar möjlighet att utmana 
beskrivningarnas sanningsstatus. Forskaren måste först läsa och försöka förstå policyn och 
dess kontext och sedan arbeta baklänges för att se hur problem representeras och vilken 
mening de får i policyn, samt undersöka vilka antaganden texten gör och vad den tar för givet 
(Bacchi & Eveline 2010). Vem och vad antas bli ”problemet” om en policy beskriver kvinnor 
med vissa specifika ord, men inte beskriver männen alls? Detta kan Bacchis 
policyanalysverktyg bidra till att klargöra. 
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Fenomenografi	  
Eftersom jag vill undersöka elevers uppfattningar av jämställdhetsarbetet på den skola där 
jämställdhetspolicyn är författad och verkar, så har jag även en fenomenografisk vinkel på 
detta arbete. Dahlgren och Johansson (2015) beskriver hur forskaren inom fenomenografin är 
intresserad av att beskriva och analysera människors uppfattningar om olika saker i sin 
omvärld. Uppfattning i det här sammanhanget betyder en människas sätt att förstå eller sätt att 
erfara någonting. Olika människor kommer antagligen att ge olika svar på samma frågor och 
dessa svar, som alltså beskriver samma företeelse fast på olika sätt, bildar denna företeelses 
utfallsrum. Genom att titta på de olika beskrivningarna i detta rum så kommer jag som 
forskare att kunna få en djupare förståelse för hur eleverna till exempel uppfattar 
jämställdhetsarbetet på sin skola. Dahlgren och Johansson (2015) beskriver fenomenografins 
intervjuer som halvstrukturerade och tematiska, vilket innebär att forskaren ställer ett mindre 
antal frågor om olika förbestämda teman, samt ställer följdfrågor kopplade till informanternas 
svar. Dialogen mellan forskaren och informanten utvecklas därmed beroende på vilka svar 
som ges. Författarna menar vidare på att det är viktigt att spela in samt skriva ut intervjuer för 
att möjliggöra för ett grundligt och trovärdigt analysarbete (Dahlgren & Johansson 2015). 
 
Själva analysarbetet kan se ut på olika sätt och Dahlgren och Johansson (2015) beskriver en 
modell bestående av sju faser, vilka tar avstamp i att forskaren bekantar sig med sitt material 
(de utskrivna intervjuerna) för att kunna jämföra informanternas uppfattningar, dess skillnader 
och likheter, och sedan kategorisera dessa. De sju faserna som Dahlgren och Johansson 
(2015) beskriver är: 
 

1. Bekanta sig med materialet 
2. Kondensation – urskilja betydelsefulla uttalanden 
3. Jämförelse 
4. Gruppering 
5. Artikulera kategorierna 
6. Namnge kategorierna 
7. Kontrastiv fas – granskning av passager och kategorier  

Metod	  för	  dataskapande	  
I Bacchis (Bacchi & Eveline 2010) verktyg finns sex stycken frågor som forskaren kan ställa 
till policyn för att få en djupare förståelse för vad som står där. I detta arbete har jag valt att 
ställa fyra av de sex frågorna. Översättningarna har jag hämtat från Söderström Skotts uppsats 
Elefanten i rummet (2015) och lyder: 
 

- Vilka problemrepresentationer framträder i jämställdhetsarbetet? 
- Vilka underliggande antaganden ligger bakom problemets representation? 
- Vad lämnas oproblematiskt i denna presentation? Var finns tystnaderna? 
- Vilka effekter produceras av denna presentation av problemet?1 

 
De tre övre frågorna ställer jag till de fem punkter som policyn består av, var och en för sig, 
för att undersöka vad jämställdhetsarbetet beskrivs handla om. Den fjärde frågan ställer jag 
till policyn i sin helhet och blir en slags sammanfattning av det som beskrivits och undersökts 
under de tre tidigare frågorna, samt svarar på vilka effekter dessa kan ge. 
 

                                                
1 ”What effects are produced by this representation of the ’problem’? Min egen översättning 
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Den fjärde frågan använder jag också som utgångspunkt i analyserandet av empirin från 
intervjuerna, för att undersöka elevernas uppfattningar om jämställdhetsarbetet som bedrivs 
på skolan. Dessutom kommer intervjuerna att tillföra ännu en dimension till den fjärde frågan 
som handlar om vad policyn producerar för reella effekter, alltså verkliga effekter i 
skolvardagen. Jag anser att det är viktigt att lyfta elevers röster om hur de upplever sin 
skolgång och klimatet på skolan. Deras upplevelser och uppfattningar är viktiga eftersom det 
är eleverna som ”utsätts” för skolans syn på jämställdhet, samt är de som påverkas av och 
lyfts in i olika strukturer och normer som råder på skolan. Om det inte finns en förståelse och 
tydlighet mellan lärarnas aktiva arbete och elevernas uppfattningar av detsamma så kommer 
det vara svårt att förändra det redan invanda mönstret. Frågorna jag ställer till informanterna 
delas in i olika områden och teman som i sin tur grundas på vad som träder fram ur policyn 
genom diskursanalysen. Dessa teman kommer även att tjäna som kategorier i 
intervjuresultatet för att möjliggöra tydlig jämförelse med det som presenteras i 
diskursanalysens resultat. Detta betyder att jag delvis använder mig av Dahlgren och 
Johanssons sju-stegsmodell (Dahlgren & Johansson 2015), dock i något omkastad ordning. 

Urval	  
Eftersom jag finner det intressant att undersöka en skola som utbildar framtida aktörer inom 
musikområdet, och därmed även har makt att påverka själva området, så har jag i denna studie 
valt att undersöka en folkhögskola med musikinriktning. De elever jag kommer intervjua är 
före detta elever, som alla gått på skolan vid något olika, dock närliggande, tidpunkter. Den 
största bidragande faktorn till val av skola, är att denna genom sin jämställdhetspolicy, 
beskriver sig vilja arbeta med ett aktivt jämställdhetsarbete. För att få en nyanserad bild av det 
praktiska jämställdhetsarbetet på skolan, har jag valt att intervjua tre informanter. Att det inte 
blir fler grundas på vad jag anser ha tid samt plats för i detta arbete. Det är viktigt, anser jag, 
att ha representanter från olika kön eftersom detta också kan ge en mer nyanserad bild av 
jämställdhetsarbetet. Dock väljer jag att avköna informanterna eftersom jag vill att läsaren ska 
ges möjlighet att ha en så öppen blick och förståelse som möjligt inför informanternas 
upplevelser, och inte riskera att förklara dessa utifrån informanternas kön och underliggande 
antaganden som kan följa i föreställningen kring kön. 
 

Genomförande	  
Policyn som jag har analyserat beskrivs i själva policydokumentet syfta till att stärka kvinnors 
position inom musikbranschen samt ge dem den plattform som de har rätt till. Den består av 
fem stycken punkter som beskriver problem relaterade till detta och hur skolan vill arbeta med 
jämställdhet rent praktiskt. Jag har, som jag beskriver på sidan 18, fokuserat på en punkt i 
taget där jag har ställt tre av Bacchis frågor, för att på så vis undersöka och förstå vad 
punkterna kan sägas representera för form av problem, var och en för sig. Vissa punkter 
beskrev samma problem på lite olika sätt, vilket ledde till en djupare förståelse för vad 
problemet blir i policyn. Under analysens arbete så antecknade jag nyckelord som hjälpte mig 
att börja kategorisera problemen, hur de beskrevs och vad som lämnades oproblematiserat. 
Efter denna första fas i analysen ställde jag den fjärde och sista frågan till policyn i sin helhet, 
och utvecklade därefter tydligare kategorier som låg till grund för skapandet av frågor till 
intervjuerna. 
 
Den första kontakten med informanterna togs via en grupp på Facebook där många av de före 
detta och nuvarande eleverna på skolan är medlemmar (se bilaga 1). Jag postade ett öppet 
brev som alla i gruppen kunde se, där jag kortfattat beskrev min studie och att jag sökte 
informanter till intervjuer, berättade om vikten av anonymitet samt att de kunde kontakta mig 
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via mail eller telefonnummer. Dock fick jag bara ett svar så jag kontaktade även 
slumpmässigt utvalda personer ur gruppen (som ändå fyllde kriteriet om att ha gått på skolan 
relativt nyligen) genom personliga meddelanden på Facebook där jag skrev ungefär samma 
sak som tidigare (se bilaga 2). Som jag tidigare berättat hade jag bestämt mig för att intervjua 
tre personer och eftersom jag fick två svar genom dessa personliga meddelanden så var min 
informantgrupp färdig. Jag bestämde sedan träff med informanterna var och en för sig, och 
genomförde alla intervjuer i deras vistelseorter. 
 
Alla informanter har gått på skolan inom ett spann på cirka fyra år och har även gått två år 
vardera, inom olika inriktningar. De har alla fått fingerade och, enligt mitt tycke, könsneutrala 
namn. Varje intervju blev längre än vad jag från början hade tänkt, vilket dels berodde på att 
det fanns mycket att prata om och dels att jag ville ge informanterna gott om tid att tänka och 
svara på mina frågor (se bilaga 3). Alla tre intervjuer resulterade i 2 till 2,5 timmes långa 
inspelningar, vilka jag sedan har transkriberat ord för ord genom att lyssna på och skriva ut 
dessa, för att till slut analysera dessa. I analysarbetet utgick jag ifrån Dahlgren och Johanssons 
sju-stegsmodell (Dahlgren & Johansson 2015), dock i något omkastad ordning eftersom jag 
hade bestämt olika kategorier sen tidigare. Jag började med att bekanta mig med materialet 
genom att läsa igenom transkriberingarna flera gånger och markerade tydliga uttalanden, för 
att sedan placera dem under lämplig kategori och jämföra dem sinsemellan. Eftersom jag på 
ett tydligt sätt ville möjliggöra för kopplingar mellan intervjuresultaten och diskursanalysen, 
hade jag redan från början valt att i analysarbetet skapa kategorier utifrån 
jämställdhetspolicyn, till exempel Rockhistorieundervisning. Detta för att på ett tydligt sätt 
visa vilken påverkan jämställdhetspolicyns problembeskrivningar kan ha på det praktiska 
arbetet. 

Forskningsetiska	  ställningstaganden	  
Eftersom detta är en något känslig studie där före detta elever pratar om sina upplevelser från 
sin skolgång så väljer jag att göra dem anonyma. Jag kommer därför att vara försiktig med att 
delge alltför detaljerad information om händelser och liknande, för att dessa inte ska kunna 
spåras till en viss individ av läsaren. Det är av vikt för de som deltar, så även skolan, att 
möjligheten att vara anonym finns (Vetenskapsrådet 2011). Ifall jag anser att det kön som 
informanterna identifierar sig som kan bidra till studien, så kommer jag att skriva ut det. Dock 
inte utan att ha fått medgivande från informanterna först. 
 
Eftersom jag är medveten om att även jag kommer att bidra med sanningsanspråk inom detta 
sammanhang så ska jag försöka att vara medveten om hur min text och det jag skriver kan 
tolkas, ur olika perspektiv. Det är viktigt för mig, eftersom min studie handlar om 
jämställdhet, att mitt arbete ska präglas av solidaritet och viljan att förstå. 
 
Utifrån Vetenskapsrådets (2011) rekommendationer har jag, i mitt brev till informanterna, 
visat tyngden på anonymitet samt informanternas möjlighet att när som helst välja att inte 
längre delta i arbetet. Jag berättade även vid intervjutillfället att det finns en viss risk att 
läsaren kan förstå eller ta reda på vilken skola studien gäller, men att det inte kommer betyda 
att det går att identifiera informanterna som deltagare. 
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RESULTATREDOVISNING	  OCH	  ANALYS 
I detta avsnitt kommer jag att redovisa resultatet av diskursanalysen samt intervjuerna, för att 
svara på mina forskningsfrågor. Genom diskursanalysen svarar jag på de två första frågorna, 
nämligen: 
 

- Vilka problembeskrivningar ligger till grund för en skolas förståelse av jämställdhet 
och arbetet för detsamma, som de framträder i jämställdhetspolicyn?	  

- Vilka förutsättningar skapar formuleringarna i jämställdhetspolicyn för elever som 
musikaliska aktörer, i relation till kön på den specifika skolan och utanför?	  

 
Intervjuresultatet och analysen av detta syftar till att svara på frågan om vilka uppfattningar 
före detta elever har av jämställdhetsarbetet på skolan, samt svara på frågan ifall dessa 
uppfattningar går att koppla till policyns förståelse av detsamma. 
 
Jag vill återigen understryka att diskursanalysen inte är ett resultat baserat på verkligheten på 
skolan, utan fokuserar på vilka meningar policyn skapar som kan påverka verkligheten på 
skolan, och de människor som deltar i skolans sammanhang. Därför är det intressant att 
jämföra elevernas uppfattning av jämställdhetsarbetet med policyns förståelse av detsamma, 
för att därmed se hur policyn kan ta sig uttryck i det verkliga livet på skolan. 

Jämställdhetspolicyn	  
I det här avsnittet analyserar jag policyn utifrån Bacchis fyra frågor som jag har valt ut för 
detta arbete (Bacchi & Eveline 2010). Policyn är utformad i fem stycken punkter som bland 
annat behandlar sökningsprocessen till skolan, likabehandling och hur skolan ser på 
rockhistorien, samt vad skolan ska göra för att arbeta med jämställdhet inom dessa områden. 
Först ställer jag tre av de fyra frågorna till policypunkterna var och en, för att sedan ställa den 
fjärde och sista frågan till policyn i sin helhet. Frågorna som jag ställer är alltså: 
 

1. Vilka problemrepresentationer framträder i jämställdhetsarbetet? 
2. Vilka underliggande antaganden ligger bakom problemets representation? 
3. Vad lämnas oproblematiskt i denna presentation? Var finns tystnaderna? 
4. Vilka effekter produceras av denna presentation av problemet?	  
  

”1. Skolan betraktar inte den sökande utifrån vilket kön han eller hon tillhör. Alla är 
välkomna att söka till våra utbildningar och vi gör inga speciella undantag eller 
kvoteringar p.g.a. ovanstående i vår ansökningsprocess. Vid antagningar till skolan ser vi 
inte enbart på hur bra en sökande spelar eller sjunger utan det är många saker som spelar 
in. Detta kan innebära att både män och kvinnor tas in som är sämre rent musikaliskt 
därför att de har andra kvalitéer som är viktiga för helheten på skolan.” 
 
Här beskrivs en problematik kring ansöknings- och antagningsprocessen och de sökande som 
till slut blir antagna till skolan. Jämställdhetsarbetet går ut på att ”blunda för” kön för att på så 
vis öppna upp för flera olika människor att söka, utan förutfattade meningar som kan hindra 
vissa sökande från att bli antagna till skolan. Det kan tolkas som att skolan antar att de 
strukturer och normer som finns kopplade till synen på kön försvinner, och det finns en risk 
att skolan också blundar för dessa. Könet är bland det första som människor tolkar hos 
varandra och till följd av detta drabbas dem av en mängd olika förutfattade meningar och 
antaganden om personen de möter. Eftersom dessa normer och strukturer till stor del är 
”dolda” i samhället, så är det inte förrän människor erkänner dessa som de kan börja behandla 
varandra likvärdigt (jfr Kvarnhall 2015). När skolan beskriver att de inte gör några speciella 
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undantag eller använder kvotering på grund av kön så antas alla människor ha lika rättigheter 
och möjligheter i ansöknings- och antagningsprocessen. Frågan är om att behandla varandra 
likvärdigt med nödvändighet behöver betyda att alla ska ges samma förutsättningar i ett 
sammanhang, där det finns en uppenbar könsproblematik. För att kunna ge alla samma 
möjligheter kan det krävas att vissa grupper ges fler förutsättningar för att få samma 
möjligheter att lyckas som de som är norm i sammanhanget. 
 
Skolan vill också visa på sin öppenhet genom att skriva att alla är välkomna att söka till 
skolan, oavsett kön. Detta behöver dock inte betyda att alla faktiskt känner sig välkomna att 
söka till skolan eftersom policyn inte talar om vad skolan ska göra för att detta välkomnande 
ska infinna sig, mer än att de blundar för kön. Därmed lämnar de också ifrån sig ansvaret för 
hur resultatet av sökningarna blir, eftersom det kan ”skyllas” på att det inte var tillräckligt 
många personer från en viss kategori människor som kom och sökte. 
 
Denna punkt i policyn försäkrar läsaren om att det finns fler faktorer än de musikaliska som 
anses viktiga för skolan, men vilka de här ”kvalitéerna” är framgår inte i texten, och inte 
heller hur dessa bedöms under ansökningsprocessen. Det kan resultera i oklarheter för de 
sökande, vilka andra kvalitéer än de musikaliska som kommer att ge dem större chanser att 
antas till skolan. Det är också oklart vilka elever som anses besitta dessa kvalitéer och därför 
blir det också svårt att förstå hur skolan önskar påverka sin framtida elevgrupp. Policyn gör 
dock klart att både män och kvinnor kan antas till skolan trots att de är sämre rent musikaliskt 
och att detta inte har något med deras kön att göra. Detta kan dock aldrig bli en garanti för en 
genusmedveten antagningsprocess eftersom dessa kvalitéer också kan vara könskodade. Det 
är oklart ifall könsaspekten är något som skolan är medveten om och verkar utifrån eller om 
det finns en brist på andra kvalitéer som skolan inte anser har med kön att göra över huvud 
taget. 
 
Kvotering och speciella undantag nämns i texten och beskrivs då som någonting skolan inte 
vill använda sig av, utan någon förklaring till valet de gjort. Detta kan tolkas som att skolan 
har en negativ inställning till kvotering som tillvägagångssätt i antagningsprocessen. Om 
skolan inte gör speciella undantag, eftersom alla människor då betraktas som lika och har 
samma rättigheter och möjligheter, så finns det en problematik kopplad till 
könsmaktsordningen och att det redan finns en pågående kvotering där normen ofta går före 
det avvikande. Bland annat Kvarnhall menar på att det finns något som möjliggör fler 
privilegier för män inom populärmusikområdet än för kvinnor, vilket kräver ett erkännande 
att det existerar skilda villkor för människor inom musikområdet, i relation till kön (Kvarnhall 
2015). 
 
Den framtida eleven är viktig för skolan och det är därför viktigt att de sökande får en bra bild 
av skolan, samt vet om att de inte kommer att diskrimineras på grund av sitt kön. Genom att 
titta på andra kvalitéer hos de sökande så kan skolan sägas ta för givet att den framtida 
elevgruppen kommer att påverkas och resultera i en större variation av människor. 
Jämställdhetsarbetet, att juryn ska se och värdera andra kvalitéer lika mycket som musikaliska 
färdigheter, kan på så vis antas bidra till en större mångfald bland de framtida eleverna. Exakt 
vad problemet med ansöknings- och antagningsprocessen grundar sig i lämnas dock öppet för 
läsaren att tolka. 
 
”2. P.g.a. samhällsstrukturer och könsroller har kvinnor genom hela rockhistorien varit 
underrepresenterade. Detta är ett faktum. Vi vill arbeta aktivt för att lyfta fram de kvinnliga 
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förebilder som finns. Men vi vill samtidigt inte konstruera förebilder eller manipulera den 
officiella rockhistorien.” 
 
I denna punkt beskrivs en problematik kopplad till rockhistorien där policyn säger att kvinnor 
alltid har varit underrepresenterade inom rockhistorien och att detta är ett faktum. Lösningen 
på detta är att lyfta fram de kvinnliga förebilder som finns vilket reducerar 
jämställdhetsarbetet till att handla om representation och faktisk historiekunskap. Ett 
representationsproblem eftersom policyn beskriver kvinnors underrepresentation och smala 
platstagande i historien, men också eftersom den beskriver att skolan antas kunna lyfta fram 
en representation, en grupp, i form av kvinnliga förebilder som ett färdigt koncept när det 
behövs. Detta kan också kopplas till kunskapsfrågan, eftersom det verkar finnas kunskap om 
kvinnligt musicerande men att denna bara lyfts fram till följd av ett medvetet val. Denna 
kunskap är inte en del av den allmänna kunskapen om musicerande genom historien, men det 
finns trots allt kvinnliga förebilder att lyfta fram. 
 
Policyn gör sanningsanspråk när den beskriver kvinnorna som underrepresenterade genom 
hela rockhistorien, något som kan tolkas som att skolan antar att det inte har varit vanligt för 
kvinnor att musicera över huvud taget. Detta eftersom texten inte preciserar vad begreppet 
rockhistoria betyder i den här kontexten. Om policyn hade använt ordet utesluten istället för 
underrepresenterad hade det kunnat visa på en förståelse för att kvinnor har blivit uteslutna av 
någon eller något i historieskrivandet (jfr Selander 2012). Till exempel genom Pellegrinis 
beskrivning av uteslutandet av sången (och därmed kvinnor) i jazzens historieskrivande 
(Pellegrini 2008). När policyn istället använder ordet underrepresenterad finns det ett 
antagande om att kvinnor snarare har varit få och att det är en orsak till att de är färre i 
rockhistorien. 
 
Eftersom kvinnor har varit underrepresenterade så måste det finnas en annan grupp som är 
överrepresenterad. Vilken eller vilka grupper detta kan vara nämns inte, och därmed inte 
heller deras ansvar i kvinnors underrepresentation, varken då som idag. Problemet kan 
därmed få karaktär av att vara en kvinnofråga, något som resulterar i mer fokus på att hitta en 
lösning för enbart kvinnor, alltså de avvikande. Bland andra Kvarnhall beskriver att det inte är 
ovanligt att fokus riktas mot de avvikande i icke jämställda situationer (Kvarnhall 2015). 
Normen, i det här fallet överrepresentationen av manliga musiker, nämns inte här och därmed 
osynliggörs strukturella faktorers del av ansvaret. Genom att formulera sig på detta vis, utan 
att på ett mer precist sätt tala om för läsaren vad begreppet rockhistoria innefattar, hur den har 
skrivits och av vem, kan policyn ge sken av att kvinnor har varit underrepresenterade när det 
kommer till musicerande överlag, och att skolan antar att deras underrepresentation sker av 
”naturliga” skäl. 
 
Anledningen till varför kvinnor varit underrepresenterade i rockhistorien anses vara på grund 
av samhällsstrukturer och könsroller, något som inte problematiseras vidare i texten. Det kan 
tolkas som att skolan vill visa att det finns en medvetenhet kring dessa begrepp och hur de 
påverkat kvinnor. Hur det ser ut och vilken påverkan dessa faktorer har idag står det ingenting 
om, vilket öppnar för tolkningen att skolan inte anser detta vara ett problem när rockhistoria 
skrivs idag. Det finns ett antagande om att skolans uppfattning av den officiella rockhistorien 
är den sanna, med ett innehåll som de varken kan eller vill ändra på. Det kan också tolkas som 
att skolan antar att genom att lyfta kvinnliga förebilder så kan underrepresentationen 
förändras genom att fler kvinnor kommer vilja ta plats i musikbranschen och därmed påverka 
den framtida historieskrivningen. 
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Det finns också ett antagande om att en kvinnlig musiker alltid är en förebild, eftersom det är 
just kvinnliga förebilder som policyn beskriver att skolan vill lyfta. Det nämns ingenting om 
att kvinnorna ska vara musikaliska förebilder eller liknande, utan endast förebilder. Något 
som Werner och Nordström (2013) anser bidrar till avlägsnandet av rätten att bara få vara 
musiker. Vidare beskriver författarna, med hjälp av Norma Coates, att kategoriseringen av 
kvinnliga förebilder som just kvinnor är grundad på en manlig dominans inom musikområdet 
(Werner & Nordström 2013). Policyn kan alltså bidra till att befästa denna kategorisering där 
förebilder lyfts och fokus ligger på att de är kvinnor, snarare än musiker. 
 
”3. Vi arbetar aktivt som lärare med likabehandling i undervisningen för att på så sätt 
stärka kvinnornas position i situationer där de är underrepresenterade eller på andra sätt 
känner sig underlägsna eller inte respekterade.” 
 
Eftersom det bara är kvinnorna som nämns i texten så verkar det finnas ett antagande om att 
det finns en kultur på skolan där kvinnor är underrepresenterade, samt riskerar att känna sig 
underlägsna och inte respekterade. Detta ska lösas med likabehandling för att stärka 
kvinnornas positioner och därför kan jämställdhetsarbetet tolkas handla om den orättvisa som 
finns gentemot kvinnorna på skolan, samt strategier för att göra kvinnorna starkare i olika 
skolsammanhang. Detta visar på en medvetenhet om att det finns en potentiell problematik 
kopplad till makt, men att det också skapar ett för givet tagande om kvinnorna på skolan som 
svaga och utsatta. Punkten beskriver att kvinnor har behov av stärkande, men säger ingenting 
om i relation till vad. Det kan tolkas som att det finns ett annat för givet tagande på skolan, att 
manliga elever inte är i samma behov av stärkande som de kvinnliga. Detta kan bidra till ett 
befästande av kvinnan som det avvikande och mannen som norm, eftersom kvinnan är den 
som beskrivs ha ett behov. Jämställdhetsarbetet kan tolkas handla om att stärka de kvinnliga 
eleverna så de kan komma till samma nivå som (den manliga) normen, vilket kan bidra till att 
normen fortsätter att tas för given, vars maktposition i sammanhanget inte behöver 
problematiseras. 
 
Policyns formulering om kvinnornas känslor och att lärarna på skolan antas kunna se dessa 
kan bli problematisk, eftersom det skapar en förväntning på eleverna att kunna uttrycka sitt 
eget förtryck. Det kan leda till att likabehandlingen blir delvis beroende av individuella 
kvinnors egen styrka och vilja att göra något åt situationer på skolan, när denne inte känner 
sig respekterad. Vidare problematiseras inte heller skolans maktposition och 
tolkningsföreträde i dessa situationer, vilka skulle kunna krocka med elevens uppfattning av 
detsamma.  
 
Det finns också ett antagande om att det endast är kvinnor och inte män som kan vara 
underrepresenterade eller känna sig icke respekterade på skolan. Denna aspekt lämnas utanför 
sammanhanget i punkten och problematiserar inte hur lärarna ska hantera situationer där män 
är underrepresenterade eller känner sig underlägsna. Även om männen är norm i detta 
sammanhang så betyder inte det att de inte kan vara underrepresenterade inom normen till 
exempel på grund av faktorer som etnicitet eller sexuell läggning. Denna text går att tolka 
som att det aldrig händer, eller åtminstone är ovanligt. Denna syn på män och deras känslor 
samt erfarenheter av förtryck verkar inte vara något som skolan antas arbeta med lika aktivt. 
 
”4. Vi betraktar rockens historia som en historia genomförd och skriven av män men vill 
arbeta för att sätta in den i dagens situation och belysa hur genusperspektivet trots allt 
förändras och utvecklas i en positiv riktning.” 
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Eftersom lösningen på problemet beskrivs vara att belysa hur genusperspektivet förändras i 
positiv riktning så kan problemet tolkas vara avsaknad av genusperspektiv genom rockens 
historia. Jämställdhetsarbetet reduceras då till att handla om en förbättrande åtgärd som ska 
visa att arbetet med kön går i rätt riktning. Det handlar mer om att se till den positiva 
utvecklingen av genusperspektivet, snarare än den orättvisa i att män har haft 
tolkningsföreträde inom rockhistorien tidigare. Det kan tolkas som att det finns ett antagande 
om att den rockhistoria som skapas och skrivs idag kommer att fortsätta denna positiva trend, 
då formuleringarna ger sken av att en förändring redan har skett när det kommer till 
historieskrivande och vem som anses värd att skriva om. Det finns en problematik i att se till 
det positiva istället för att belysa strukturerna bakom denna, hittills orättvisa, fördelning 
eftersom det ger sken av att vara nöjd och kunna ”bocka av” jämställdhetsarbetet. Detta visar 
tendenser på vad Werner och Nordström (2013) skriver om i termer av postfeministisk kultur, 
där jämlikhet ofta framställs som någonting som redan har uppnåtts. Detta betyder att det inte 
finns ett behov av feminism och feministisk kamp, vilket gör det onödigt att lyfta de 
ojämlikheter som finns idag, kopplat till kön, eftersom de egentligen inte upplevs bero på kön 
utan på andra faktorer. 
 
Skolans syn på historien, att den är skriven och genomförd av män, kan tolkas som ett steg 
mot det som Pellegrini (2008) uppmanar nutida historiker till att göra, nämligen att utmana 
dominanta diskurser (sammanhang) inom musikhistorien. Denna policypunkt kan också ses 
som ett svar på det jag tidigare problematiserade under punkt 2, nämligen avsaknaden av en 
någon eller något som bidragit till att kvinnor har varit underrepresenterade i rockhistorien. 
Det visar på en medvetenhet om att det är män som har haft makten över 
musikhistorieskrivandet. Detta påpekade kan tolkas följa en linje mot att ifrågasätta 
rockhistoriens sanningsstatus. 
 
Hur situationen ser ut idag nämns inte, vilket gör att begreppet genusperspektiv lämnas öppet 
för tolkning av varje enskild läsare. Policyn beskriver att skolan vill belysa hur 
genusperspektivet utvecklas och förändras i positiv riktning men vad denna förändring och 
utveckling innebär, mer specifikt, lämnas öppet. Det framgår inte om de syftar på att det finns 
en annan (mer nyanserad) syn på hur rockhistoria skrivs idag, om synen på kvinnor inom 
musikhistorien har förbättrats eller om det är själva genusperspektivet på historien som har 
blivit bättre. 
 
”5. Alla människor är individer och därmed finns det olikheter mellan män och kvinnor 
både på grund av arv och miljö men på skolan vill vi jobba aktivt utifrån att alla har 
samma rättigheter och alla ska ges samma förutsättningar.” 
 
Jämställdhetsarbetet handlar om mänskliga rättigheter och lika förutsättningar i livet och 
skolan antas kunna arbeta utifrån att alla har samma rättigheter och att alla kan få samma 
möjligheter att påverka sina liv lika mycket genom att ges samma förutsättningar. Eftersom 
policyn har formulerats på detta vis så går det att tolka att det finns en medvetenhet om att alla 
inte alltid behandlas lika och på samma villkor. 
 
Policyn beskriver först att alla människor är individer men talar sedan om gruppen män och 
gruppen kvinnor och dess olikheter, vilket kan göra att läsaren sedan har dessa två grupper 
som utgångspunkt när det talas om att alla har samma rättigheter och ska ges samma 
förutsättningar. Istället för att samma rättigheter hos alla individer kommer att stå i fokus så 
kan punkten tolkas som att män och kvinnor har samma rättigheter som två enhetliga grupper. 
Det blir därför problematiskt att skriva alla när formuleringarna innan gör att läsaren inte 
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kommer att tolka detta som alla människor, utan som gruppen män och gruppen kvinnor. När 
skolan vidare säger att de vill ge alla samma förutsättningar så rekonstruerar de bilden av att 
kunna arbeta över det faktum att alla människor inte har samma möjligheter bara för att de ges 
samma förutsättningar. Detta på grund av att de har olika förutsättningar följt av olikheterna 
dem emellan, bland annat på grund av de faktorer som skolan nämner men sedan inte 
problematiserar vidare, arv och miljö. 
 

Vilka	  effekter	  produceras	  av	  problemrepresentationerna?	  

Uteblivet	  utmanande	  av	  normen	  
Ett genomgående tema genom jämställdhetspolicyn är att den tenderar att i första hand vända 
sig till den avvikande istället för till normen. Det tar sig till exempel uttryck när policyn 
beskriver skolans vilja att arbeta aktivt med likabehandling för att på så vis stärka kvinnans 
position, i olika situationer. Detta riskerar att fortsätta att positionera kvinnan som svag och i 
behov av extra hjälp, vilket är det som krävs för att komma upp till normens, mannens, nivå. 
Kvinnan förväntas också kunna hantera förtryck, eftersom en möjlig effekt är att skolan 
arbetar med situationer som ”syns”, vilket också ställer vissa krav på den avvikande att visa 
när den upplever något som problematiskt. Detta riskerar att policyn befäster bilden av 
mannen som norm och kvinnan som den avvikande, som måste anpassa sig efter normens 
regler. Det visar dock också på en medvetenhet av att det kan existera skilda villkor mellan 
kvinnor och män på skolan, något som Kvarnhall (2015) menar på är ett viktigt antagande för 
att kunna skapa förändring av dessa, och därmed också musikområdets mansdominans. Men 
det krävs också kunskap om hur dessa skillnader tar sig uttryck, samt vad som leder fram till 
dem. Genom att lägga vikten vid att stärka den avvikande i situationer där också normen 
deltar och handlar, betraktas den avvikande än mer som just avvikande, eftersom den hela 
tiden pekas ut och inte tas för given på samma sätt som normen. Vilket riskerar att behovet av 
att stärka kvinnor kommer att fortsätta, istället för att skapa en förändring i form av lika 
position och villkor oavsett kön och könsidentitet. 
 
Policyn beskriver att skolan inte betraktar de sökande utifrån kön, utan blundar för denna 
faktor för att på så vis kunna betrakta personerna som står framför dem som likvärdiga 
människor. Detta för att både kvinnor och män ska ha samma och lika villkor och möjligheter 
att antas till skolan. Att lägga vikt vid att ge alla människor samma möjligheter genom att 
försöka blunda för kön, inom ett område som är starkt mansdominerat kan tolkas som skevt, 
samt som ett osynliggörande av mannens privilegier. Kvarnhall påstår ”att manliga musiker 
syns utan att vara karaktäriserande som just män, dvs. det faktum att de är män och att det, 
troligtvis, främjat deras musikaliska gärningar tydliggörs inte i någon nämnvärd utsträckning” 
(Kvarnhall 2015, s 28). Med detta som bakgrund kan tolkningen av policyn och dess 
uteblivna utmanande av normen, ses som ett befästande av de rådande strukturer som policyn 
beskrivs vilja förändra. Effekten av detta blir att män fortsätter att ha en stark social position 
inom musikområdet och skolan, som (ofta på ett icke observerbart sätt) verkar möjliggörande 
när det handlar om att agera i sammanhanget. Detsamma gäller för kvinnor, att deras position 
fortsätter att vara den avvikandes. 
 
Policyn beskriver att alla människor är individer och att det därför finns olikheter mellan 
kvinnor och män, på grund av miljö och arv. Här inkluderar policyn alla människor med sin 
formulering, vilket går att problematisera i relation till att policyn sedan definierar alla 
människor som enbart kvinnor och män. Effekten blir ett befästande av tvåkönsnormen, alltså 
att människor förväntas identifiera sig som kvinna eller man i sammanhanget på skolan. 
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Risken är att människor som av olika anledningar inte kan eller vill identifiera sig med könen 
inom normen, inte kommer att känna sig inkluderade att söka till skolan. Vilket även kan 
bidra till en känsla av att vara den avvikande och inte den som tas för given i sammanhanget. 
 
Utövandet av makt och olika utestängningsmekanismer är ständigt närvarande genom 
policyns olika beskrivningar. När policyn beskriver en sida av problemet, och samtidigt 
utelämnar en annan, skapas en ”sanning” om hur skolan och de som arbetar där ska tolka 
problemet och lösningen på det. Policyn pratar om svaga kvinnor, inte om starka (eller svaga) 
män, vilket indikerar att den starka mannen är norm och självklar i sammanhanget på skolan. 
Samtidigt stängs den ”svage” mannen ute, eftersom den inte verkar existera i sammanhanget. 
Genom att säga att osynliggörandet av kvinnor beror på faktorer som hör till en annan tid, kan 
effekten bli att policyn också utesluter möjligheten att diskutera att detta problem fortfarande 
existerar än idag. När policyn först säger att historien är genomförd av, och skriven för, män 
utan att vidare problematisera vad detta gör med bilden av historien, utestängs möjligheten att 
ifrågasätta musikhistorien och dess autenticitet (jfr Bergström & Boréus 2012). Det är helt 
enkelt inte nödvändigt, eftersom historien är som den är. På så sätt skapas bilder av vad som i 
policyn anses vara rätt och fel, tradition och inte, vilket kan skapa effekter i form av 
utestängda möjligheter att ifrågasätta dessa påståenden. 

Vem	  ansvarar	  för	  förändringarna?	  
Med policyn vill skolan beskriva hur de på olika sätt tar ansvar för att skapa ett arbete för 
ökad jämställdhet, men effekterna av policyns formuleringar bidrar också till att ansvaret 
riktas utåt, bort från skolan. Detta blir återigen tydligt i formulerandet kring 
ansökningsprocessen, där policyn beskriver att alla är välkomna att söka utan att vidare 
beskriva något tillvägagångssätt för att alla ska känna sig välkomna att söka. Effekten av detta 
kan bli att det är först när andra faktorer som påverkar människors möjlighet till musicerande 
(exempelvis grund- och gymnasieskolor, kultur- och musikskolor och organisationer) 
förändras, och därmed också förändrar olika grupper av sökande (i relation till exempelvis 
instrument), som folkhögskolan ges förutsättningar att arbeta med förändring inom söknings- 
och antagningsprocessen. Borgström Källén (2014) menar att den rundgång som Sveriges 
musikutbildningar kan beskrivas vara, kan bidra till att sådana förändringar går trögt. Detta på 
grund av att den problematik som denna policy formulerar antagligen går att finna inom de 
flesta liknande musikutbildningar, och även i de olika leden i ”rundgången”. 
 
Ett annat exempel kan lyftas i form av arbetet med musikhistorien på skolan, där policyn 
beskriver att kvinnor har varit underrepresenterade i densamme på grund av 
samhällsstrukturer och könsnormer, eller att det är män som beskrivs ha skrivit och genomfört 
musikhistorien. Skulden för problemet med kvinnors underrepresentation läggs alltså på 
samhället och på mannen, vilket är en relevant analys men samtidigt ingenting som 
problematiseras vidare i policyn. Detta skapar en bild av skeenden som pågick då, i en annan 
tid. Det går dock att påpeka att detta fortfarande pågår, vilket bland annat debattartikeln i 
Aftonbladet bidrar till att visa (Aftonbladet 2014). En möjlig effekt på en samhällelig nivå av 
att inte se detta och inte heller se sin egen del i det, blir att bidra till att det återupprepas. 

Osynliggörandet	  av	  makt	  
Osynliggörandet av maktperspektivet genomsyrar hela policytexten, bland annat eftersom 
policyns beskrivningar och formuleringar överlag är utformade efter en avvikare som på olika 
sätt behöver lyftas. Detta får olika effekter. Att söka till skolan men, av olika anledningar, inte 
antas kan ses som att den sökande av någon anledning inte räckte till, vilket skickar signaler 
om att den som vill söka till skolan, oavsett kön, måste jobba hårt. Vilket i sig inte är konstigt 
utan helt i stil med hur sådan typ av antagning brukar, och ska, gå till. Människor är sin egen 
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lyckas smed. Detta tankesätt kan en dock gräva lite i, eftersom det finns flera exempel på hur 
kön är en bidragande faktor i musiklivet överlag, och förmodligen även inom olika 
antagningsprocesser. Synen på musikern kan tolkas som manligt kodad och värdesätter god 
(spel)teknisk förmåga (Nordström 2010), vilket Nordströms informanter beskriver bidrar till 
skapande av press och ett måste att uppnå om de ska ha möjlighet att lyckas. Det är inte heller 
ovanligt att som avvikare känna att offentligheten har speciella förväntningar på en, som 
skiljer sig från de som normen utsätts för (Werner & Nordström 2013). För att återigen prata 
med Kvarnhall (2015), så kan män tolkas ha privilegier som inte kvinnor har inom 
populärmusikområdet, vilket också kan ta sig uttryck i sökandet på olika sätt. Denna makt 
som de manliga sökande har över de kvinnliga, osynliggörs i policyns beskrivningar. Makten 
att påverka sin egen situation ser alltså olika ut för människor, beroende på deras kön, vilken 
även påverkar då en sökande antas till en viss utbildning. 
 
Ett annat exempel på osynliggörande av makt är, som tidigare nämnt, policyns formuleringar 
om att stärka kvinnor i olika situationer. Det problematiska landar i att policyn inte benämner 
normen och dess maktposition i dessa situationer, och en möjlig effekt av detta är att normen 
kommer ha fortsatt makt. Utifrån den manlige eleven och dennes beteende i olika situationer 
kan skolan tolka när en kvinnlig elev är underrepresenterad eller ”verkar” känna sig 
underlägsen eller icke respekterad. Det kan bidra till att skolan arbetar med situationer som 
”syns”, vilket kan bli problematiskt eftersom bland annat Kvarnhall (2015) beskriver att 
många av de mönster som upprätthåller till exempel vissa beteenden är icke-observerbara. Det 
skapar också förväntningar på en kvinnlig elev att själv vara medveten om när hon upplever 
förtryck, samt att hon har en förmåga att lyfta detta. Denna medvetenhet behöver inte vara 
självklar hos alla kvinnor. Nordström (2010) beskriver ett musikområde där det som 
associeras som manligt värderas högre, där vissa av hennes informanter till och med beskriver 
rocken som en genre endast tillgänglig för pojkar. Eleverna kan uppleva skillnader mellan 
kvinnliga och manliga elever, men inte se detta som ett tecken på över- och 
underrepresentation eller skeva maktpositioner, utan som neutrala (Borgström Källén 2014). 
Även här kan normen utöva makt, i och med att den kan ges större utrymme och möjlighet att 
yttra sig, medan personer som är avvikare blir begränsade. Effekten kan bli att skolans arbete 
för förändring begränsas till elevernas förmåga att reagera och ta plats (jfr Björck 2011). Att 
policyn formulerar eventuell problematik kring kvinnors position på skolan visar på en 
medvetenhet och en kunskap om att detta kan hända. Det kan tolkas som att policyn erkänner 
att det existerar skilda villkor mellan kvinnor och män på skolan, och att den arbetar i en 
riktning mot att kvinnor ska ha tillgång till de förmågor som män i dagsläget har förtur till (jfr 
Kvarnhall 2015). Det som riskerar att bli problematiskt är hur policyn beskriver arbetet med 
detta, vilket riktar fokus mot de avvikande, alltså kvinnorna. 

Intervjuerna	  
I det här avsnittet redovisar jag resultatet som framkommit genom analysen av intervjuerna. 
För att möjliggöra koppling till diskursanalysen är informanternas svar indelade i kategorier 
sprungna ur jämställdhetspolicyn, förutom kategorin Elevklimatet vilken trädde fram ur 
intervjumaterialet då informanterna även pratade mycket om relationerna eleverna emellan, 
kopplat till jämställdhet och kön. Informanterna har fått fingerade, könsneutrala, namn: Kim, 
Charlie och Pim. Både kvinnor och män finns representerade bland informanterna men som 
jag har nämnt tidigare vill jag erbjuda läsaren möjlighet att läsa och förstå informanternas 
svar utan påverkan av vilken könsidentitet som står bakom svaret, och underliggande 
antaganden som kan komma med dessa. Informanterna har varierat sig mellan skolans olika 
inriktningar, vilket möjliggör bredare beskrivningar av skolans jämställdhetsarbete samt 



 25 

jämförelse mellan olika lärare, inriktningar och utvecklingar i arbetet under årens gång. I detta 
avsnitt svarar jag på min tredje forskningsfråga som lyder: 
 

- Vilka uppfattningar har före detta elever av jämställdhetsarbetet?	   	  

Rockhistorieundervisningen	  
Informanterna beskriver att manliga musiker får mer utrymme i undervisningen, och Kim 
anser att läraren också pratar om kvinnliga och manliga musiker på olika sätt, vilket bidrog till 
en uppfattning om att kvinnor inte var lika viktiga (jfr Pellegrini 2008). Läraren tydliggör för 
eleverna att historien är vinklad och att populärmusiken har varit styrd av män, och genom 
Marie Selander (som föreläser varje år) upplevs skolan visa på medvetenhet kring 
osynliggörandet av kvinnor. Detta genomsyrar inte resten av undervisningen menar Charlie, 
som är av den uppfattningen att läraren presenterar musikhistorien som den ”är”. Detta verkar 
även stämma överens med hur rockhistorien ofta framställs som en mansdominerad historia, 
då Pim beskriver att det är en vana, ”att när vi pratar om musikhistoria så är det en självklar 
grej att lyfta fram männen”. Dock upplever alla tre informanter att läraren utgår mycket från 
sig själv och sina egna musikaliska förebilder. 
 
Pim, som gick på skolan några år efter Kim, tror att rockhistorieundervisningen har utvecklats 
genom åren eftersom läraren upplevs vara bra på att lyssna på eleverna och deras synpunkter 
på innehållet i undervisningen. Pim anser att det finns ett syfte i att lyfta det som har varit 
populärt och kommersiellt gångbart, eftersom detta stämmer överens med skolans fokus i 
övrigt. Pim menar att detta kanske gör att läraren ändå landar i flest manliga exempel, på 
grund av olika anledningar. Till exempel att det var män som släpptes in i branschen och att 
skivbolagen valde på vissa sätt. Därför är det också svårt att veta om de få kvinnliga 
exemplen i kursen beror på att läraren inte lagt tid på att leta, eller om det beror på att 
historien inte har lyft fram kvinnor. Om så är fallet, anser Pim att det borde kännas viktigt för 
läraren att lyfta kvinnor med anledning att detta inte har skett tidigare, samt medvetandegöra 
eleverna om osynliggörandet av kvinnor och orsakerna till detta. Både Pim och Kim beskriver 
att de tyckte om undervisningen, dels för dess intressanta innehåll (trots mansdominansen) 
men också på grund av en engagerad lärare. 
 
Effekten av informanternas uppfattningar om undervisningen riskerar, för att prata med 
Pellegrini (2008), att män fortsätter att vara dem som i de flesta fall synliggörs och lyfts fram 
som exempel i musikhistorieundervisningen. Om inte eleverna tar plats och synliggör 
problematiken för läraren, vilket genererar i positiva resultat i form av att innehållet i 
undervisningen utvecklas. Detta går att jämföra med den osynliga kamp som Selander (2012) 
beskriver, där det krävs att någon påpekar problematiken eftersom ingenting går av sig självt. 
Pims förståelse av det möjliga syftet med undervisningen, att presentera det som ansetts vara 
populärt, riskerar att cementera den kvinnliga musikerns låga status i musikhistorien och 
fortsätta driva en uppfattning om att få kvinnor har ansetts vara ”tillräckligt” populära (eller 
viktiga) för att skrivas med i historieböckerna (jfr Pellegrini 2008). Vad denna uppfattning 
kan grundas på och det faktum att det finns en maktstruktur som är orsaken till att kvinnor 
inte blivit ”tillräckligt” populära, lyfts inte fram utan verkar lämnas utanför 
historieundervisningen på skolan. Att ändå lyfta fram och prata om osynliggörandet av 
kvinnor kan skapa positiva effekter (vilket Pim upplever) men kan också tolkas som Charlie 
beskriver, ”som en klapp på axeln”. 

Lärarnas	  jämställdhetsarbete	  
Lärarkåren beskrivs först och främst som en ”tight” och mansdominerad grupp och både Pim 
och Kim upplever att lärarna arbetar individuellt när det kommer till jämställdhetsarbetet i 
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undervisningen. Ett arbete som inte uppfattas som märkbart för eleverna. Charlie beskriver att 
en lärare ska ha uttalat sig frågande till arbetet med genus och jämställdhet, som om det är 
någonting jobbigt att behöva anpassa sig efter och lägga tid på. Detta kan tolkas bero på den 
blindhet inför de privilegier som män (och därmed också lärarna) har inom musikområdet, 
som ger dem möjligheter som till exempel kvinnor inte har (Kvarnhall 2015). Vidare visar 
Charlie exempel på att alla lärare inte verkar sälla sig till det aktiva arbetet som skolan säger 
sig vilja bedriva. En lärare ska under en ensemblelektion ha uttryckt ”ursäkta tjejer men spela 
så bollarna faller till marken” och ”sjung med stake”. 
 

[...] hur dom på något sätt skapar en skillnad i hur dom undervisar tjejer och killar. Jag skulle 
aldrig kunna tänka mig att vår kvinnliga lärare skulle säga ”sjung med muttan” till killarna, det 
hade aldrig hänt. Bara för att det är norm så får de använda det för så har det alltid varit. Man 
skapar ändå någon slags neutralitet, tjejer är inte norm men jag (läraren) kan säga så för ni fattar 
vad jag menar (Charlie). 

 
Charlie menar på att om skolan vill ha en tydlig profil så måste de jobba med lärarnas 
pedagogik och medvetandegöra den, inte fortsätta på samma sätt som de alltid har gjort. En 
sådan kommentar kan ses som harmlös av den manlige läraren, vilket kan tolkas som att 
läraren är omedveten om, att denne samtidigt ber de kvinnliga eleverna att vara mer som sina 
manliga klasskamrater, och benämner dem som de avvikande i sammanhanget. Det visar 
också på att mannen och det som associeras som manligt verkar vara det som tas för givet av 
läraren (jfr Nordström 2010). Att det dessutom endast finns en kvinna representerad i 
lärarkåren ser Charlie också som något som minskar trovärdigheten i skolans ambitioner. 
Charlie upplever hennes undervisning som mer neutral än de manliga lärarnas, att den inte är 
kodad efter kön på samma sätt. Detta kan tolkas bero på att Charlie inte har upplevt att denna 
lärare uttrycker sig mot eleverna på liknande sätt som i exemplet med ensemblelektionen 
ovan. 
 
Kim beskriver att det var mycket fokus på låtar och musicerande, inte så mycket på 
gruppdynamik och hur eleverna fungerar med varandra i musikaliska sammanhang. Vilket 
kan vara orsaken till de ”krockar” som Kim upplevde när elever skulle samarbeta och 
musicera över linjegränserna. Charlie säger att lärarna bidrog till skapandet av roller i 
ensemblerna, där sångarna gavs mer ansvar för ensemblearbetet, samt fick stå för det 
känslomässiga och fronta ensemblen, medan instrumentalisterna stod för teknik och pondus. 
Detta beskriver Charlie inte som något som har med kön att göra, trots att undantaget i det här 
fallet bekräftar regeln (jfr Borgström Källén 2014). Charlie beskriver att många kvinnliga 
elever kände sig könade av de manliga lärarna, men att det var lättast att spela med och låta 
det passera. Begreppet könad som Charlie använder här, förstår jag som en upplevelse av att 
bli behandlad på ett visst sätt, utifrån uppfattningar om människors (i detta fall elevers) kön. 
Charlie beskriver vidare att det inte alltid var läge att ”bråka med” lärarna, vilket eleverna 
upplever att de gör när de lyfter problematik kopplad till kön. 
 

De erkände inte det könade perspektivet, ingen som ville erkänna att så har det gått till. Då blev 
det inget som de behövde ändra på heller. Vi har aldrig haft en kvinnlig ljudtekniker, alla roller är 
representerade av män och det blir inte påpekat, då ifrågasätter folk det inte. Det faller mellan 
stolarna. Man vill inte vara ett problem men genus blir alltid ett problem, man är alltid ganska 
jobbig när man drar i dom frågorna, så kände jag att jag uppfattades som jobbig […] (Charlie) 

 
Effekterna av dessa upplevelser kan vara att eleverna uppmuntras att bete sig enligt de normer 
som verkar i till exempel ensemblesituationer. Detta riskerar att eleverna fortsätter att agera 
som de är vana att göra, vilket kan bidra till reproducerande av könsroller som i sin tur 
påverkar elevernas möjligheter att agera i ensemblesituationen. I likhet med Borgström 
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Källéns studie (2014) så riskerar elevernas agerande att styras av en oreflekterad förväntan på 
dem, att göra genre så beteendet stämmer överens med hur genren gestaltas i det offentliga 
rummet. Detta riskerar också att eleverna anammar genrespecifika sätt att göra kön på, enligt 
normen, vilket på olika sätt skapar möjligheter eller verkar begränsande för deras musikaliska 
handlingsutrymme (Borgström Källén 2014). Att kön är en bidragande faktor som påverkar 
elevernas handlingsutrymme, är något som informanterna inte upplever lyftes fram på skolan. 
 
Charlie berättar att efter att ha gått på en gymnasieskola med ett väldigt tydligt 
genusperspektiv, så blev det som att ta ett steg tillbaka att börja på folkhögskolan. Skolans 
ambitioner upplevs mest som stora ord men har också mycket att vinna, eftersom det bidrar 
till att sätta en stämpel över resten av året. Till skillnad från de som inte uppmärksammar 
genusperspektivet alls så är det en bra grej att de försöker så långt, menar Charlie. Men är 
samtidigt säker på att skolan får mycket gratis från sina elever på grund av att de är så pass 
medvetna om genus- och jämställdhetsfrågor. Det är eleverna som driver kampen, när det 
borde vara lärarna som gör det, anser Charlie. Pim berättar att rektorn i början av året gick ut 
med att skolan vill arbeta med jämställdhet, vilket enligt Pims uppfattning av arbetet, betyder 
att skolan vill stärka de kvinnor som går där. Det var dock svårt att se hur de sedan gjorde 
detta rent praktiskt, eftersom det fanns så få kvinnor på skolan, menar Pim. Charlie märkte 
inte av något arbete för stärkande av kvinnor på skolan, och när policyn och detta syfte 
kommer på tal i intervjun är Charlie av den uppfattningen att detta skulle vara som att 
underminera en kvinna i skolans ögon, snarare än att lyfta henne. Lärarna låter bli att 
kommentera för att på så vis inte peka ut det problematiska, anser Charlie. 
 
Policyns formulering om att stärka kvinnor och Charlies uppfattning av hur skolan arbetar 
med detta, vilket är att inte göra någonting, tyder på att det verkar finnas en ambivalens 
kopplad till begreppet ”stärka kvinnor”. Eleverna kan uppleva att det finns ett behov av detta, 
samtidigt som lärarna kan uppfattas se arbetet som problematiskt, eftersom det upplevs kunna 
resultera i att peka ut kvinnor på ett negativt sätt. 

Antagningsprocessen	  
Skolan tar avstånd från kvotering och Pim berättar att lärarna håller hårt i sökningarna, ändå 
upplevde Kim att lärarna lyssnade mycket på eleverna i sökningsprocessen. De upplevde inte 
att det gjordes skillnad på de sökande på grund av kön och när Kim deltog i sökningarna 
pratade lärarna om att de inte vill kvotera, eftersom de sökande då antas på grund av sitt kön 
och inte sin kompetens. Det viktigaste, tycker Pim, är att skolan bemöter alla sökande på 
samma sätt och är medvetna om att kvinnorna sitter i en svårare position att komma in och 
agerar utifrån det. Det borde gå att välja kvinnor framför män i sådana situationer men det får 
inte se ut som kvotering, för då blir människor besvikna. Eftersom det finns en 
genusdiskussion på skolan och en vilja att ta in fler kvinnor, uppfattar Pim att skolan antar de 
kvinnor som är värda att gå på skolan, alltså presterar tillräckligt bra under 
sökningsprocessen. Sångläraren verkar arbeta på ett annorlunda sätt, sett till de andra lärarna.  
 

Sångarna är lika många tjejer som killar, där är det många fler tjejer som söker så på ett sätt är det 
svårare för en tjej att komma in på sång. Det är inte sämre killar som kommer in på sång, men 
sångpedagogen har ett ganska stort mål att det ska vara lika många tjejer som killar och har stor 
möjlighet att göra så. Det är fler killar som söker sång än tjejer som söker instrument (Pim). 

 
Även Charlie har uppmärksammat fördelningen mellan könen inom sång på skolan och 
jämför synen på denna typ av kvotering med hur skolan kan tänkas se på kvotering inom mer 
mansdominerade områden. 
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Både för kvinnliga instrumentalister och manliga sångare så får folk lättare upp ögonen för dom. 
Folk kommer ihåg dom. Killar har lättare gått vidare och kommit in som en form av kvotering 
men när det gäller tjejer så har lärarna sagt att de inte kan ta in någon bara för att hon är tjej. Så där 
fungerar inte kvoteringen åt samma håll (Charlie). 

 
Tack vare eleverna så har bland annat de obligatoriska låtarna i sökningen till sång, där de 
sökande ska välja från en av skolan bestämd lista, blivit mer varierade. Eftersom det är 
majoriteten kvinnor som söker så ansåg eleverna att det borde finnas fler låtar framförda av 
kvinnor på den listan. Det skulle också vara bra, tycker Charlie, om det även kommer in fler 
låtar med kvinnliga instrumentalister i de andra söken, till exempel en låt av Esperanza 
Spalding i sökningen för basister. 
 
Att könskvotera är, enligt Nationalencyklopedin, ett sätt att få jämnare fördelning mellan 
män och kvinnor (Nationalencyklopedin 2016). Det handlar om att, när tillfälle ges, välja den 
underrepresenterade framför normen, om dessa uppfattas ha samma kompetens. Ändå 
förmedlar policyn och även informanterna en syn på kvotering som orättvis behandling, där 
någon får förtur endast på grund av sitt kön. Det finns flera exempel på hur kompetens är ett 
manligt kodat begrepp, till exempel ragtime och dess manlige pianovirtuos (Pellegrini 2008) 
som inom rockgenren representeras i form av den tekniskt kompetenta (manliga) musikern 
(Nordström 2010). Detta gör att uppfattningen av vem det är som uppfattas ha mest och 
kanske ”rätt” kompetens, ofta blir mannen. Att någon ses som kvoterad kan också handla om 
förväntningar, som blir annorlunda när det handlar om en människa som omgivningen tolkar 
som avvikande. 

Elevklimatet	  

Jämställdhetsföreläsning	  
I början på varje läsår håller skolan i en jämställdhetsföreläsning, vilken enligt alla 
informanter genererar diskussioner. Charlie och Kim upplever att det i huvudsak är kvinnorna 
som diskuterar och blir de ”jobbiga”, medan männen undrar om det är nödvändigt att ”skapa 
problem”. Denna uppfattning kan tolkas med hjälp av Selander (2012) och den osynliga kamp 
som de kvinnliga eleverna i det här fallet får föra mot de manliga. Det är de kvinnliga 
eleverna som måste upplysa om att män har privilegier som inte kvinnor har samma tillgång 
till (jfr Kvarnhall 2015). Att de manliga eleverna inte uppfattas visa förståelse när de 
kvinnliga eleverna diskuterar problematik kopplad till jämställdhet kan bero på att det ofta, 
för att återigen prata med Kvarnhall, är lättare för människor att se andras problem och hinder 
än sina egna privilegier (Kvarnhall 2015). 
 
De manliga eleverna upplevdes också fokusera mer på det positiva som de ser i att skolan inte 
kvoterar, eftersom det då (i elevernas mening) inte kan komma in ”sämre” kvinnor på grund 
av deras kön. Efter föreläsningen upplevde Kim att skolan var ”klar” genom att ha lyft 
diskussion om jämställdhet (under rubriken kvotering). Pim beskriver att föreläsningen fyllde 
ett slags avväpnande syfte under resten av året. Den skapade en större förståelse vilket gjorde 
att det blev lättare för eleverna att mötas när problematiska situationer uppstod, samt avväpna 
dessa situationer. Till skillnad från Charlie som upplever att lärarna inte hade vad som 
krävdes för att bryta in och försvara varför de har föreläsningen och en jämställdhetspolicy. 
Effekterna av föreläsningen beskrivs olika av informanterna, antagligen på grund av att också 
den utvecklas genom åren. Det kan också bero på eleverna och det ökade intresset för 
jämställdhet i allmänhet. 
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Skillnader	  mellan	  kvinnliga	  och	  manliga	  elever	  
Typiska normer och könsroller kopplade till musikområdet är något som skolan väljer att inte 
arbeta med, anser Charlie. Kim berättar till exempel att den enda manliga eleven i klassen 
sågs som mer proffsig än de kvinnliga eleverna, och fick ofta höra från omgivningen att han 
spelade bra. Vilket de kvinnliga eleverna inte fick höra i samma utsträckning, enligt Kim. 
Bilden av hur kvinnliga respektive manliga elever är på skolan präglar också lärarna och hur 
de ställer sina krav på eleverna. De var helt enkelt snällare mot kvinnor ibland, anser Kim. De 
kvinnor som lyckas är mer envisa och utvecklar en förmåga att bortse från allt som är ”för 
svårt” och skapar egna strategier för att klara av olika saker. Denna uppfattning om hur 
kvinnor ”måste” agera för att lyckas inom musikområdet går att likna vid informanterna i 
Nordströms studie, och hur de upplever ett behov av att utveckla ett annat sätt att tänka om 
sig själva och sin roll som musiker (Nordström 2010). Kim upplever att kvinnor har något de 
måste anpassa sig efter, vilket kan tolkas vara den manlige normen som präglar idén om hur 
en musiker ska bete sig och vara för att lyckas. Charlie vet inte ifall lärarna hade kunnat göra 
något åt det, kanske försöka få kvinnorna att ta mer plats, vilket å andra sidan kan vara svårt 
om lärarna inte gör det från början. Charlie tycker att de manliga eleverna får mer respekt, att 
de därför arbetar mer och ses som de som kommer att lyckas efter skolans slut. De manliga 
eleverna kände att det fanns en förväntan bland eleverna att de ska vara tuffare, hårdare och 
kunna mer. Männen var norm på skolan, vilket inte behöver vara ett problem för de kvinnliga 
eleverna menar Charlie. De känner sig kanske inte utsatta men normen är ändå någonting som 
synliggörs hela tiden, även inom den manliga elevgruppen. Dessa uppfattningar kan tolkas 
generera effekter som påverkar både kvinnliga och manliga elevers möjlighet till 
handlingsutrymme på skolan. Kunskap är makt, vilket bland annat tar sig uttryck i Charlies 
uppfattning om vem som får mer respekt på skolan, nämligen den hårt arbetande manlige 
eleven. Alla elever kan tolkas bli bemötta utifrån denna norm, vilket positionerar dem i 
kategorin musiker och kvinnliga musiker, i enlighet med den heterosexuella matrisen där 
kvinnligt och manligt agerande ses som varandras komplementära motpoler (Björck 2011). 
Att vara man och arbeta hårt för att erövra kunskap uppfattas av informanterna generera mer 
respekt från lärarna, vilket riskerar att skapa press på de manliga eleverna eftersom de kan 
förväntas vilja eftersträva detta. En möjlig effekt för de kvinnliga eleverna är begränsande 
möjligheter att kunna handla och gestalta sin kropp hur de vill, utan en styrande uppfattning 
av hur de borde göra, vilken är formad av den manlige musikern (jfr Björck 2011). 

Hierarkier	  
Kim och Charlie beskriver den hierarki som finns mellan skolans linjer, och att eleverna 
uppfattar och behandlar varandra olika, bland annat beroende på vilken linje de går. Charlie 
beskriver till exempel att en manlig elev möttes med mer respekt än sina kvinnliga 
medstudenter i ett musikaliskt sammanhang, där elever från två av skolans linjer skulle 
samarbeta med varandra. Kim berättar att en manlig elev bad om ursäkt till vissa kvinnliga 
elever, när de sedan gick i samma klass under sitt andra år på skolan. 
 

Det var till och med en kille (som gått musiker) som bad om ursäkt för hur han varit tidigare, ”jag 
var inte snäll”. När ni hade skrivit en låt och gick ut så sa vi att den var dålig och att vi ville ändra i 
låten. ”Nu sitter jag själv i samma sits. Jag vill inte att någon gör så mot mig”, nu förstod han hur 
det kändes (Kim). 

 
Kim minns att kvinnorna, som gått i samma klass under första året på skolan, fortsatte att 
umgås även under sitt andra år, och fick tillsägelser från lärarna att de skulle släppa in de 
andra (manliga) eleverna och inte lämna dem utanför. Kim minns att de förklarade att de inte 
tänkte hålla någon i handen, och att de elever som de upplevt som elaka året innan minsann 
också skulle få kämpa för att ta del av gemenskapen. 
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Under Charlies andra år startades ett feministiskt engagemang, där deltagarna döpte sig själva 
till ”tjejmaffian”, samt gjorde till sitt uppdrag att påpeka och skapa medvetenhet om 
problematiska situationer på skolan, kopplat till kön. Bemötandet från både lärare och elever 
varierade, men Charlie tycker att detta påpekande och medvetandegörande borde ha kommit 
från lärarna i första hand, inte eleverna. Detta eftersom skolan säger sig arbeta aktivt med 
jämställdhet. Charlie är av den uppfattningen att engagemanget sågs som positivt, att 
deltagarna upplevde att det fanns en gemenskap och trygghet. Det var inte lika säkert att 
eleverna orkade ”göra uppror” på egen hand. Under Pims skolgång var det andraårseleverna 
som tog lite av en fostrande roll, eftersom de var trygga på skolan. Även 
jämställdhetsföreläsningen verkar ha utvecklats till att skapa en typ av förändring, vilket 
bidrar till ett medvetandegörande bland elever som gör det enklare för dem att utmana olika 
normer. 

Gör	  skolans	  jämställdhetsarbete	  skillnad?	  
När en kvinnlig kompis till Kim ville söka till skolan på trummor, kände Kim att det var 
viktigt att säga som det var. Nämligen att tidigare kvinnliga instrumentalister hade haft det 
svårt och mått dåligt under sin skolgång. Om Kim själv var rektor på en liknande skola så 
skulle det finnas fler kvinnliga instrumentlärare i lärarkåren, och det skulle göras extra 
ansträngningar för att dessa skulle vilja söka sig till skolan. Kvinnor skulle också få ta mer 
plats i musikhistorieundervisningen och skolan skulle försöka att stärka de kvinnliga eleverna, 
till exempel genom att ha projekt tillsammans, kvinnor emellan, utan en manlig ljudtekniker 
som stör. Skolan har en mansdominerande känsla, vilket kanske bidrar till att kvinnor inte 
söker. Precis som Charlie uttryckte sig tidigare i intervjuresultatet, verkar Kim vara av den 
uppfattningen att kvinnor på skolan behöver bli stärkta, att begreppet står för något positivt. 
Till skillnad från diskursanalysen där begreppet kan förstås kunna resultera i negativ 
särbehandling. Informanternas positiva syn på begreppet kan analyseras med hjälp av Björck 
och begreppet ”ta plats”, där Kim verkar vara av den uppfattningen att de kvinnliga eleverna 
ska ges möjlighet att arbeta med varandra, utan den manliga blicken som kan positionera dem 
som ”den andre” (Björck 2011). Att stärka kvinnor kan alltså tolkas handla om att kvinnor 
själva bestämmer hur de vill synas och höras, samt ge sig själva möjlighet att fokusera på 
musikalisk kunskap, i likhet med Björcks (2011) beskrivning av platstagande i det offentliga 
rummet, som i det mer privata. 
 
Charlie tycker att det är intressant att skolan beskriver att de vill gå i bräschen med sitt 
jämställdhetsarbete och är nyfiken på hur de utbildar lärarna. 

 
Snarare än att försöka att lyfta så arbetar de för att behandla alla lika, det problematiska är att 
utgångspunkten är odemokratisk eftersom kvinnorna redan är underrepresenterade och det pratade 
en manlig elev om, han sa att i ett större perspektiv så är jag mot kvotering för det ska handla om 
den enskilda individens prestationer men som det ser ut idag så är det inte så och tills vi är där så 
måste vi särbehandla kvinnor positivt. Det vågar inte skolan i rädsla att diskriminera killarna 
(Charlie). 

 
Charlie upplever att det snarare känns som att huvudsyftet är att locka sökande och sälja in 
skolan. Skolan är väldigt bra men om någon vill söka på grund av skolans ambitioner kopplat 
till jämställdhet så skulle inte Charlie rekommendera den. Efter två år på skolan så upplever 
inte Charlie ha lärt sig något nytt om arbetet med jämställdhet och tror inte heller att skolans 
arbete kommer att förändra branschen speciellt mycket, trots att skolan på ett sätt tar tydligt 
avstånd från problematik kopplat till jämställdhet. Pim, å andra sidan, upplever ha fått med 
sig nya kunskaper och insikter i jämställdhetsarbetet efter att ha gått på skolan, men hade även 
kunskap om ämnet från sina tidigare studier. Något som skolan dock skulle kunna göra bättre 
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är att anstränga sig mer för att få fler kvinnor att vilja komma och söka, anser Pim. De borde 
kunna bli bättre men det kan också bli konstigt att göra en sådan kampanj ifall de kvinnor som 
kommer och söker inte platsar. 

 
Jag tycker att man gör det allra bäst genom att vara saklig och fokusera på performance och lite ta 
bort kön ur ekvationen i vad som förväntas från eleverna. Här är alla på samma nivå och vi ska 
göra samma jobb, det finns liksom inte en tjej och en killgrupp. Det tycker jag är bra, om du 
kommer in som kvinnlig instrumentalist så har du samma möjligheter men också samma ansvar så 
alla har samma möjlighet att växa in i samma roll (Pim). 

 
Pim upplever att om det var någon som drev frågan med jämställdhet mest så var det skolans 
(dåvarande) rektor. Det syntes att rektorn hade tagit åt sig av elevernas synpunkter och 
kommentarer genom åren, och att det som kom från honom kändes genomtänkt. Det syntes 
inte så mycket hos de andra lärarna, kanske för att jämställhet aldrig kom på tal under deras 
lektioner eller liknande. Det första året (av två) på skolan upplever Pim som en lyckad 
kombination av rektorns arbete och medvetna elever, och trots att det är en så mansdominerad 
miljö så är skolan en av de bästa platserna som Pim har varit på, kopplat till jämställdhet. 

Effekter	  i	  relation	  till	  jämställdhetspolicyn	  
Här svarar jag på den fjärde utav mina forskningsfrågor, där jag sammanför informanternas 
uppfattning av jämställdhetsarbetet med policyns beskrivningar av detsamma. Eftersom det är 
före detta elevers upplevelser från den skolan som policyn verkar, kan dessa tolkas vara 
effekter av hur policyns problembeskrivningar påverkar och bidrar till att forma det praktiska 
arbetet. Frågan lyder alltså: 
 

- Hur kan policyns förståelse för jämställdhetsarbetet kopplas till elevernas uppfattning 
av detsamma?	  

Stärka	  kvinnor	  
I diskursanalysen tolkas begreppet ”stärka kvinnor” kunna riskera att särbehandla de 
kvinnliga eleverna på skolan negativt, eftersom risken finns att de blir utpekade och för givet 
tagna som svaga(re). Samtidigt efterlyses ett behov av att stärka kvinnor enligt informanterna, 
och där kan begreppet tolkas betyda att arbetet ska syfta till att kvinnor ges möjlighet att 
musicera och verka på skolan utan en manlig blick som positionerar dem som de avvikande 
(Björck 2011). Det finns ingen beskrivning eller uppfattning som är mer sann än den andra, 
utan kan visa på två olika förståelser av samma begrepp. Det som kan diskuteras som 
problematiskt är huruvida arbetet ska syfta till att kvinnor ges möjlighet att musicera på 
samma villkor som män utan att bli den avvikande (jfr Kvarnhall 2015), eller om syftet är att 
de ska stärkas för att nå upp till en nivå, utifrån den manlige musikerns (normens) redan 
förbestämda villkor. Och därmed riskera att tvinga de kvinnliga eleverna att anpassa sig och 
acceptera vissa premisser för att kunna musicera (Nordström 2010). En sådan anpassning 
skulle till exempel kunna vara en uppmaning om att ”sjunga med stake”. 

Historieberättande	  
I enlighet med policyn, som beskriver att skolan inte ska manipulera musikhistorien, upplever 
informanterna att musikhistorieundervisningen presenterar en historia som den är. I 
diskursanalysen pratar jag för hur detta riskerar att utesluta möjligheter för eleverna att 
ifrågasätta innehållet i undervisningen. Informanterna upplever dock att det finns möjlighet 
att påverka, och att innehållet hela tiden utvecklas eftersom läraren beskrivs vara bra på att 
lyssna och ta till sig det eleverna säger. Samtidigt upplevs majoriteten av män i innehållet inte 
som något konstigt, utan mer likt den historia som informanterna upplever vara vana vid att 
höra. Informanterna påpekar att skolan förklarar historien som styrd av män, men att det inte 
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är något som de upplever att skolan går djupare in på. Risken är, trots skolans viktiga 
påpekande, att musikhistorieundervisningen bidrar till återupprepning av de strukturer som 
möjliggör fortsatt osynliggörande av kvinnor i historien. Att innehållet fortsätter att upplevas 
som igenkännande bland eleverna och att eventuellt utmanande av det uteblir. Kvarnhall 
(2015) pratar till exempel om att det inte anses tillräckligt att lyfta fram fler kvinnliga 
förebilder för att förändra förståelsen för hur historia skrivs, samtidigt som, för att prata med 
Norma Coates (Werner & Nordström 2013), lyftandet av kvinnor med anledning av att de är 
just kvinnor, riskerar att befästa den manliga normen inom musikhistorien. 

Kvotering	  
Kvotering är något som policyn pratar om att skolan inte vill använda, vilket informanterna 
beskriver att flera elever upplever är bra eftersom det annars riskerar att kvinnor antas till 
skolan på grund av sitt kön, på mäns bekostnad. Trots detta beskriver informanterna hur det är 
lättare för manliga sångare att antas till skolan, än för kvinnliga instrumentalister. Sångläraren 
uppfattas arbeta för att det ska vara lika många kvinnor som män som studerar sång, vilket 
också syns på fördelningen vilken är lika till antalet, trots att det är fler kvinnor som söker 
sång. I diskursanalysen problematiserar jag policyns strävan att blunda för kön, vilket riskerar 
att osynliggöra mannens privilegier inom musikområdet, vilket i större grad påverkar de 
manliga sökande på ett positivt sätt. Informanterna upplevde dock inte att det gjordes skillnad 
på de sökande utifrån kön. 

Jämställdhetsarbete	  
Diskursanalysens tolkning angående arbetet med jämställdhet är att policyns beskrivningar 
riskerar att i större grad bidra till reproduktion av normer och strukturer inom musikområdet 
och skolan. Informanterna ställer sig kritiska till lärarnas pedagogik och upplever att eleverna 
tog mycket ansvar för medvetandegörande. Lärarna uppfattas värdesätta manliga, hårt 
arbetande elever mer vilket upplevs bidra till en press på de manliga eleverna, samt som ett 
exempel på hur mannen är norm på skolan. Liknande tolkning görs i diskursanalysen, som 
menar på att risken finns att mannens starka sociala situation stärks och att de kvinnliga 
eleverna uppfattas befinna sig i en kategori för sig, vilket också informanterna ger uttryck för.  
Att agera manligt verkar vara något att eftersträva i ett musikaliskt sammanhang, vilket visar 
hur musiken påverkar elevernas handlingsutrymme utifrån kön, och att kön påverkar normen 
inom musiken (Borgström Källén 2014). I Charlies utsaga bidrar en lärare till att återskapa 
den manliga normen, och positionera den kvinnliga eleven som avvikande i sammanhanget. 
Det skapar bland annat konsekvenser i form utav de kvinnliga elevernas förståelse för hur de 
måste agera (manligt) för att göra ”rätt” i sammanhanget. Vilket också stämmer överens med 
hur Nordströms (2010) informanter uppfattade sig själva som musiker inom rockgenren. 
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DISKUSSION	  

Jämställdhetsarbete	  i	  musik	  
Syftet med den här studien är att ur ett diskursanalytiskt perspektiv, granska en 
jämställdhetspolicy för att undersöka hur olika problem i relation till jämställdhet i musik, 
representeras i policyn, samt vilka konsekvenser dessa får för det faktiska 
jämställdhetsarbetet. Samt intervjua före detta elever för att på ytterligare ett sätt undersöka 
vilket praktiskt jämställdhetsarbete som jämställdhetspolicyn bidrar till att påverka och skapa. 
Resultaten visar att policyns utformning och hur den beskriver olika problem samt hur skolan 
ska arbeta med dem, riskerar att inte utmana och förändra normer, utan i flera bemärkelser 
bidra till dess fortsatta existens. Detta eftersom policyn främst riktar fokus mot den avvikande 
(kvinnan) utan att diskutera normen samt att policyn beskriver orsaken till olika problem 
(samhällsstrukturer och könsnormer), men tillskriver dem en annan tid och inte 
problematiserar hur dessa verkar idag. Istället kan policyn tolkas vilja fokusera på att 
utvecklingen faktiskt går framåt. Detta visar sig ha konsekvenser för det praktiska arbetet, 
vilka framkommer under intervjuerna. Där uppfattas den rockhistoria som behandlas i 
undervisningen som något som är, och därmed står fast. Den manlige musikern ges mer 
utrymme än den kvinnliga, som dessutom inte upplevs som lika viktig. Lärarna uppfattas 
arbeta individuellt med jämställdhetsarbetet, samt upplevs behandla och bemöta eleverna på 
ett sätt som stämmer överens med de rådande normerna inom musikområdet. Detta går även 
igen i elevernas bemötande av varandra, till exempel när de ska samarbeta över 
linjegränserna. Sångläraren upplevs som ett undantag, vars undervisning tolkas som mer 
neutral eftersom denne inte uppfattas köna sin undervisning på samma sätt som sina 
lärarkollegor. Sångläraren upplevs också arbeta aktivt för att kunna anta fler manliga sångare 
till skolan, vilket till exempel ger resultat i form utav jämn könsfördelning bland sångarna på 
skolan. I övrigt handlar antagnings- och sökprocessen om vikten av att inte kvotera 
framförallt i policyn och vid instrumentintagning, som av informanterna upplevs grundas på 
att elever inte ska antas till skolan på grund av sitt kön. Samtidigt som jämn fördelning av 
kvinnor och män i sång alltså inte verkar benämnas, eller betraktas, som problematisk 
kvotering i lika hög grad. Informanterna ställer sig frågande till om skolans 
jämställdhetsarbete gör skillnad, men uttrycker sig också positivt, trots erkännande av 
mansdominansen. Vad dessa resultat tyder på är att trots att skolan har en ambition att verka 
för jämställdhet, så bidrar deras uttalade syfte (att stärka kvinnor) med arbetet att policyn i 
större grad verkar reproducerande, vilket både diskursanalysen och intervjuanalysen visar. 
Detta riskerar att försätta skolan i en ond cirkel, där syftet att stärka kvinnor kommer att 
fortsätta behövas eftersom normen (som kvinnorna måste förhålla sig till) tenderar att inte 
synliggöras. 
 
En orsak till detta fortsatt nödvändiga behov, är att kvinnliga elever riskerar att positioneras 
som ”den andre” i undervisningen. Det är inte ovanligt, eftersom kvinnliga musiker tenderar 
att ofta bemötas som avvikare inom musikområdet, samt som en egen kategori för sig. 
Folkhögskolans utbildning bidrar till att utbilda framtida aktörer inom musikområdet och 
bland informanternas utsagor finns en uppfattning om att fokus ligger på låtar och att 
musicera. I musiken existerar och verkar begränsningar och möjligheter, vilka påverkar 
elevernas handlingsutrymme, bland annat i musicerandet (Borgström Källén 2014). Eftersom 
policyn beskriver att skolan inte ska betrakta eleverna utifrån kön, riskerar könets makt över 
elevernas förutsättningar att osynliggöras, vilket också visar sig på olika sätt. När till exempel 
en lärare ber en kvinnlig elev att ”sjunga med stake”, riskerar läraren att särbehandla och 
positionera eleven som kvinna, eftersom hon uppmanas att sjunga på ett sådant sätt som 
”passar” genren, vilken är manligt kodad. Eleven uppmanas att frångå hennes antagna, 
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”naturligt” kvinnliga beteende, som inte kan involvera någon form av pondus (Björck 2011). 
Eleven kan uppleva att denne ska eftersträva att agera mer som en man, enligt den norm som 
styr inom musicerandet och denne riskerar att inte bli betraktad som en musiker, utan som en 
kvinnlig musiker. Denna ”oskyldiga” uppmaning, som antagligen grundas på en önskan om 
mer volym eller en annan känsla, är ett exempel på hur den manlige musikern och dess 
kompetenser fortsätter att befästas som norm inom musikområdet. Vilket tidigare bland annat 
förklarats med hjälp av Borgström Källén (2014), som visar på hur genre och konstruktion av 
kön går hand i hand med varandra. Elever inom musikutbildningar uppmanas att bete sig på 
sådant sätt, att det stämmer överens med hur den genre de musicerar inom låter och ser ut. 
Detta styr även hur människor kan bete sig inom genren i relation till kön, för att vara på 
”rätt” sätt, och så går rundgången runt och runt. Risken är, för att tala med Björck (2011), att 
dessa beteenden återupprepas och till slut upplevs som naturliga för kvinnliga, respektive 
manliga musiker, vars konsekvenser kan resultera i att olika människor upplever ha olika 
möjlighet till platstagande inom, samt tillgång till, olika genres, i relation till kön (Nordström 
2010). Denna studie visar också exempel på vad konsekvenserna kan riskera att bli, då den 
manlige musikern fortsätter att utgöra normen i musikhistorien, detta trots påpekande om att 
musikhistorien har styrts av män. Informanterna berättar om en musikhistoria som är, som de 
dessutom är vana vid och där det kan finnas en anledning till varför det är så få kvinnliga 
exempel, vilken kan vara att de inte var lika populära som sina manliga medmusiker. I det 
större perspektivet kan detta bidra till en allmän acceptans av läget, att det är så historien ser 
ut och att det inte är något som kan påverkas idag. Att både musikhistoria och ensemble eller 
musicerande i grupp, är aktiviteter som går igen inom de flesta av institutionerna inom svensk 
musikutbildning, bidrar till att det blir extra viktigt att arbeta med att synliggöra och utmana 
normer och strukturer. Detta eftersom, för att återigen prata med Borgström Källén (2014), 
dessa annars riskerar att passera utan att synliggöras för eleverna, vilket kan bidra till en 
sluten utbildningscykel som kommer att fortsätta verka möjliggörande för manliga musiker, 
och begränsande för kvinnliga. Samt hindra arbetet för att skapa lika villkor mellan kvinnor 
och män inom musikområdet. 
 
Informanterna beskriver hur både lärare och elever ställer sig tveksamma till arbetet med 
genus och jämställdhet på skolan. Det upplevs som lättare att lyfta bort kön, det som skapar 
problem, för att bidra till jämlikhet mellan eleverna på skolan. Kvarnhall (2015) beskriver hur 
människor i allmänhet har lättare för att se andras icke jämställda förhållanden, men att det är 
desto svårare att se till sig själv, sin egen situation och de privilegier en får. Privilegier som 
ofta är så pass cementerade att de uppfattas som naturliga och osynliga. Eftersom de 
ojämlikheter som trots allt upplevs existera ”försvinner” om samhället väljer att bortse från 
kön, riskerar likabehandlingen av kvinnor och män genomföras utifrån den manlige normens 
premisser, snarare än att bidra till skapandet av lika villkor mellan människor, i relation till 
kön (jfr Nordström 2010). I studien tar det sig uttryck i fördelningen mellan eleverna som 
studerar sång, där det är lika fördelat mellan kvinnor och män trots att det är fler kvinnor som 
söker till skolan. Sångläraren uppfattas ha som mål att det ska vara lika många kvinnor som 
män, vilket bidrar till att detta område på skolan skulle kunna tolkas som jämställt. Ett resultat 
som kan diskuteras, eftersom det bidrar till att musikområdet blir än mer mansdominerat. Det 
riskerar även att befästa tanken om att lika antal mellan könen är detsamma som att det 
området är jämställt. 
 
För att kunna skapa förutsättningar för verkliga förändringar så krävs kunskap, säger 
Kvarnhall (2015). Genom att inte synliggöra strukturer, kulturer och det mänskliga handlande 
som möjliggör för reproduktionen att fortgå, så kommer det inte heller ske någon förändring i 
villkoren mellan människor, i relation till kön. Vilket riskerar att resultera i ett behov av att 
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arbeta med jämställdhet på samma sätt som idag. Att erkänna att det existerar skilda villkor 
för människor att musicera och verka inom musikområdet, i relation till kön, är inte detsamma 
som att befästa att kvinnor och män är olika till sin natur. Om till exempel musikområdet och 
de som verkar däri skulle erkänna att det finns skilda villkor, exempelvis i sammanhangen 
inom musikaliska utbildningar, och att det beror på andra faktorer än det ”naturliga”, skulle 
det också skapa större möjligheter att förändra dessa villkor. Eftersom struktur, kultur och 
mänskligt handlande går att förändra (Kvarnhall 2015). Genom att fortsätta att blunda för kön 
och tro att människor då behandlar varandra likvärdigt och skapar samma förutsättningar för 
alla inom musikområdet, kommer problemen att fortsätta, cementeras och bidra till de 
fortsatta icke jämställda förhållanden som existerar inom musikområdet. Detta begränsar 
heller inte endast kvinnors möjligheter att ta plats utan att hindras av förutfattade meningar 
kopplat till deras kön, utan gäller alla som av olika anledningar inte ”passar” inom normens 
ramar. Konsekvensen av detta blir att om du vill lyckas som musiker så måste du, oavsett 
könsidentitet, anpassa dig efter musikområdets normer. Istället för att skapa villkor som utgår 
från alla människor, vilket kan erbjuda större handlingsutrymme, fastnar människor i den 
osynliga strukturens nät, som styr över hur de kan bete sig på ”rätt” sätt för att kunna 
musicera och verka inom musikområdet (Björck 2011), vilket begränsar människor 
möjligheter att handla fritt utifrån sina egna önskemål och behov. Å andra sidan är skolornas 
syfte att utbilda människor i musik, vilket bidrar till en diskussion om vad som kommer först: 
förändring av sammanhangen på skolorna och dess förutsättningar för människor att 
musicera, eller förändring av musikområdet i stort. 

Komplexiteten	  inom	  synen	  på	  jämställdhet	  
Den allmänna karaktären på skolans jämställdhetspolicy kan, med hjälp av Werner och 
Nordström (2013), betraktas som postfeministisk. Vilket är en syn som kännetecknas av en 
stark tro på individen som sin egen lyckas smed. En sådan inställning bidrar till ett icke-
erkännande av behovet av feminism och feministisk analys av problem som finns kopplade 
till jämställdhet. Att det råder en mansdominans inom musikområdet i stort kan, enligt en 
postfeministisk förståelse, betraktas som ett lika stort problem som att kvinnor dominerar 
vissa områden, inom musikområdet. Det skulle också kunna betraktas som någonting som 
inte behöver problematiseras över huvud taget, eftersom jämställdhet (som i lika 
förutsättningar för kvinnor och män), redan anses vara uppnådd, enligt en postfeministisk syn. 
I policyn tar sig detta uttryck när den beskriver hur kvinnor har varit underrepresenterade i 
musikhistorien, vilket indikerar på att den typen av exkluderande historieskrivning inte skulle 
kunna pågå idag. Detta talar dock debattartikeln i Aftonbladet (2014) emot, men 
informanterna verkar dock inte uppleva att detta diskuteras närmare i historieundervisningen 
på skolan. Det tar sig också uttryck i policyns beskrivning av att lyfta fram kvinnliga 
förebilder, vilket signalerar att det endast krävs några ”starka” kvinnor för att inspirera 
eleverna, eller att de kvinnliga eleverna behöver vara starka om de vill lyckas som musiker. 
Detta beskriver Kvarnhall (2015) som viktigt, men inte tillräckligt, för att skapa en förändring 
av till exempel de kvinnliga elevernas syn på sina egna förmågor. Synen på kvotering som 
förmedlas både genom policyn men också genom informanternas beskrivningar, tyder också 
på en postfeministisk förståelse av begreppet. Kvotering tolkas vara något som verkar 
möjliggörande för mindre kvalificerade personer att ta plats inom olika områden på grund av 
sitt kön, inte sin kompetens. I de fall som lyfts av informanterna i denna studie så riktas ofta 
denna ”misstanke” mot kvinnor. Vilket borde diskuteras, eftersom det med hjälp av Kvarnhall 
(2015) går att säga att det redan pågår en kvotering i och med mäns privilegier, vilka främjar 
deras framfart inom musikområdet, även inom samhället i stort, och kan tolkas ge förtur till 
platstagande inom detsamma. Denna förståelse av kvotering saknar totalt maktanalys och går 
i linje med postfeministisk kultur, vilken har en uppfattning av att det inte existerar några 
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hinder på grund av kön. Om en kvinna är tillräckligt stark och duktig så kommer hon att 
kunna ta plats inom ett område, på precis samma villkor som en man. Detta riskerar att bidra 
till en uppfattning om att det inte finns ojämlikhet, vilket också kan bidra till en ojämn syn på 
kvotering. Detta tar sig till exempel uttryck på skolan, när informanterna beskriver vad som 
uppfattas som kvotering och inte. Att en kvinnlig instrumentalist skulle kvoteras beskrivs 
riskera besvikelse, samt att det endast beror på hennes kön och att kvoteringen skett på 
bekostnad av en mer kompetent manlig instrumentalist. När det å andra sidan uppfattas 
förekomma kvotering bland sångarna, när denna grupp består av lika många kvinnor som män 
trots att det är fler kvinnor som söker, så får kvoteringen inte samma konsekvenser. Det kan 
tolkas som att männens kompetens fungerar inom alla områden på skolan. Vilket kan 
diskuteras i ljuset av att kompetens och kunskap är manligt kodade begrepp, som verkar 
främjande för mannen inom de områden han kan tänkas söka sig till (jfr Nordström 2010). En 
mans kompetens och kunskap betraktas ofta som önskvärd, även inom kvinnodominerade 
områden, där mannen uppfattas kunna bidra med något som kvinnorna saknar. En kvinna, å 
andra sidan, upplevs ofta ha fått sin plats till följd av sitt kön, eftersom hon inte uppfattas 
kunna gestalta manlig kunskap på ”rätt” sätt, alltså som en man. Detta bidrar till att kvotering 
inte uppfattas på samma sätt för kvinnor som för män, eftersom män oftare är i maktposition. 

Förändring?	  
Det råder delade meningar bland informanterna om skolans jämställdhetsarbete bidrar till 
förändring av villkoren för människor på skolan, i relation till kön. Samtidigt så påpekas det 
vid flera tillfällen att de initiativ som skolan tar bidrar till en öppenhet kring problematik inom 
jämställdhet, samt kan verka som ett redskap för synliggörande och avväpnande av situationer 
som kan uppstå samt tolkas som problematiska. Trots att policyn och det praktiska arbetet 
riskerar att bidra till reproduktion och tröghet när det gäller förändring på ett djupare plan, så 
bidrar dessa också till förändring, i form utav en dörr som öppnas mot möjligheten att 
ifrågasätta och utmana. Till skillnad från när jämställdhet inte diskuteras alls, vilket kan bidra 
till ett antagande om att den redan existerar. När tydliga ambitioner om jämställdhet lyfts fram 
i ljuset skapas också förutsättningar för att kunna ifrågasätta och diskutera varför vissa saker 
uppfattas som de gör. Det bjuder in till dissekerande och ett isärplockade av det som av andra 
kanske upplevs som för givet tagande, medan det för någon annan uppfattas som 
problematiskt. Tillsammans kan människor hjälpas åt att diskutera och synliggöra, för att på 
så vis också utvecklas till mer medvetna och jämställda människor. Att detta dessutom ges 
möjlighet att ske på en vardaglig basis bidrar till att diskussionen blir ett vardagligt inslag som 
kommer att stötas och blötas ofta. En uttalad ambition kan dessutom skapa intresse bland 
människor med kunskap om ämnet, vilket kan bidra till att fler kan dela med sig av sin 
kompetens, som i sin tur kan resultera i ökad kunskap och starkare utveckling. Trots att vissa 
informanter upplever frustration så finns det ingenting som inte för något gott med sig. 
Jämställdhet kräver sin kamp, och består av ett förändringsarbete som inte går över en natt. 

Avslutningsvis	  
Det jag hoppas att min studie kan tillföra till debatten och forskningsfältet rörande kön/genus 
och musik, är hur viktigt det är att vara medveten om hur talet skapar förutsättningar för 
praktiskt arbete. Och hur viktigt det är, när till exempel en skola författar en 
jämställdhetspolicy, att hela tiden reflektera och ställa frågor till sig själv. Är det verkligen det 
här jag menar? Det är viktigt, när skolan vill arbeta med något som har reproducerats under 
flera århundranden att veta vad den vill och menar när den författar en jämställdhetspolicy. 
Om en förändring är något som författaren strävar efter. Jag tror att policyn har skrivits 
utifrån en strävan efter att människor ska kunna verka inom musikområdet på lika villkor, och 
då kan policyn säga att skolan ska stärka kvinnor. Det som då blir än viktigare, vilket min 



 37 

studie också visar, är att vara medveten om vad syftet, att stärka kvinnor, också innebär för 
hela sammanhanget. Det kan å andra sidan finnas många som vill ifrågasätta denna 
noggrannhet, är det verkligen ett måste att fundera och flytta och byta ut ord, bara för att det 
inte ska kunna missuppfattas. Ja, jag vill säga att det är det. När skolans största hinder för ett 
framgångsrikt jämställdhetsarbete är deras egen jämställdhetspolicy och dess syn på 
jämställdhet, så vill jag påstå att denna noggrannhet är viktig. 

Metoddiskussion	  
Genom att använda diskursanalys och policyanalysverktyget WPR (Bacchi & Eveline 2010) 
som metod har jag fått verktyg att undersöka ordets kraft och mening, vilket är viktigt för att 
kunna genomföra min studie. Utmaningen i analysarbetet har hela tiden varit att inte låta mina 
egna antaganden och åsikter styra, trots att jag vet att det är omöjligt att som forskare 
utestänga min person helt och hållet. Med hjälp av analysen kunde jag skapa mig en bild av 
policyns formuleringar för att sedan, genom halvstrukturerade intervjuer och fenomenografi 
som metod, kunna jämföra och undersöka konsekvenserna i det faktiska arbetet, vilka är 
delvis formade av policyn. Eftersom jag ville undvika eventuell styrning från min sida, 
omedveten som medveten, gav jag informanterna möjligheten att lägga ut sina beskrivningar 
kring sin uppfattning om skolans jämställdhetsarbete, vilket resulterade i mycket empiri. Det 
svåra blev sedan att välja ut det mest relevanta, vilket också betydde att jag var tvungen att 
sålla bland material som var precis lika intressant och användbart för studien. En del av 
empirin från intervjuerna gick dock att sålla bort på grund av att det var upplevelser av väldigt 
personligt slag, vilka eventuellt skulle kunna röja mina informanters identitet om jag hade 
tagit med det i arbetet. Jag kunde också sålla bort en del som inte hade direkt koppling till 
mina kategorier, vilket också gjorde att jag kunde fördjupa analysen och diskussionen kring 
det jag ansåg vara av betydelse. Det var dock svårt att bestämma vilka upplevelser som var av 
mer betydelse än andra, då informanterna bidrog till mycket intressanta diskussioner och svar. 
Men eftersom jag även ville ha en balans mellan diskursanalysen och analysen av intervjuerna 
så var jag tvungen att vara konsekvent. 
 
I efterhand kan jag tycka att resultatet hade blivit mer lätthanterligt om jag till exempel hade 
hållit mig till en specifik tidsram, vilket å andra sidan också hade kunnat begränsa mina 
informanters möjlighet till utläggning och eftertanke, och genererat svar av mer ytlig karaktär. 
Jag anser också att det var av vikt att ställa så pass breda frågor för att ge informanterna en 
chans att besvara dem på sitt sätt, enligt sina egna uppfattningar. Detta gav intressanta och 
målande bilder av elevernas syn på jämställdhetsarbetet på skolan, vilket också var mitt syfte. 
För att ge mig själv chans till bättre förberedelser, kan jag i efterhand tycka att jag borde ha 
genomfört en pilotintervju innan jag genomförde de andra intervjuerna. Detta, då jag 
upplevde mig själv som osäker och stakande under den första intervjun, vilket jag hoppas inte 
påverkade intervjun alltför mycket. Med tanke på det jag ändå fick ut av den första intervjun 
så gick det bra, men det hade varit skönt att kunna vara mer avslappnad. 

Vidare	  forskning	  
Det vore intressant att intervjua författaren av policyn, som i detta fall är skolans före detta 
rektor som informanterna pratar om i resultaten, för att få en djupare förståelse för hur denne 
faktiskt har tänkt. Vad betyder jämställdhet inom skolan och musikområdet i stort för 
författaren, och hur ska skolan bäst arbeta för att nå dit? För att sedan jämföra detta med 
policyns faktiska formuleringar och beskrivningar. Vidare vore det också intressant att 
intervjua lärarna på skolan, eftersom det verkar råda en viss slitning när det kommer till 
jämställdhetsarbetet och vikten av det, på skolan. Det vore intressant att höra hur lärarna (och 
den nyanställda rektorn) ser på jämställdhetspolicyn, om de arbetar tillsammans och om de får 



 38 

någon slags utbildning inom genusperspektiv på undervisningen, eller om det är upp till dem 
själva att utbilda sig och implementera ett sådant i sin undervisning. 
 
Jag upplever att om jämställdhetsarbete ska bli fruktbart och bidra till djupa och långtgående 
förändringar så måste de som deltar i arbetet dela vision och komma överens om hur de ska ta 
sig dit. Denna gemensamma vision och mål är också det som sätter käppar i hjulet för arbete 
med jämställdhet, eftersom det sätter krav på ett samhälle att komma överens. Självklart kan 
enskilda individer, organisationer eller institutioner göra skillnad, men förändringen kan få än 
mer genomslag om flera led arbetar mot samma mål.  
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BILAGOR	  

Bilaga	  1.	  Öppet	  brev	  för	  samverkan	  inför	  intervju	  
 
Hej! 
 
Jag är på jakt efter xxx-elever som skulle vara intresserade av att bli intervjuade till en 
undersökning om jämställdhet. Jag går just nu mitt sista år på musiklärarutbildningen i Örebro 
och skriver den sista uppsatsen. 
 
Mitt ämne är som sagt jämställdhet och jag är nyfiken på vad folkhögskoleelever har för 
erfarenheter av arbetet med detta, från sin skolgång. Musik är ju verkligen intressant att ta upp 
i jämställdhetssammanhang; vilka som kan/inte kan ta plats, överrepresentation av kön på 
olika instrument, vilka över- eller underordnade grupper som blir i olika sammanhang, hur 
skolan arbetar med detta osv osv. Listan kan göras lång och mitt intresse för era personliga 
erfarenheter av detta är STORT. 
 
Intervjun är enskild, är MAX 60 minuter lång, och jag kommer att använda ljudupptagning, 
endast för mitt minnes skull. Ni kommer att vara helt anonyma i mitt färdiga arbete! Flera 
intervjuer är viktigt för min studie så om 3-4 personer känner pepp på att ställa upp så vore 
det fint. Det är också bra ifall du har studerat under de senaste 3 åren, så dina erfarenheter 
ligger relativt färskt i minnet. 
 
Det vore awesome ifall det finns en klick som är pepp på att ställa upp och tjöta jämställdhet 
med mig! Släng iväg ett mail eller ett sms och så tar vi det därifrån sen. 
 
Allt gott, tack och bock och TAGGA! 
// Amanda Engström 
 
amaenh111@studentmail.oru.se 
073 727 5884 
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Bilaga	  2.	  Personligt	  brev	  för	  samverkan	  inför	  intervju	  
 
Hej xxx! 
 
Jag tror att vi kan ha setts några gånger, i xxx-sammanhang, men jag presenterar mig ändå. 
 
Amanda heter jag och studerar mitt sista år på musiklärarutbildningen i Örebro. Detta betyder 
att jag ska skriva ett arbete (C-uppsats typ) som ska ha koppling till musik och pedagogik. 
Eftersom jag är intresserad av genus- och jämställdhetsfrågor så har valt att fokusera på och 
undersöka folkhögskolors jämställdhetsarbete, mer specifikt xxx jämställdhetsarbete. 
 
Jag undrar ifall du skulle vara intresserad av att bli intervjuad av mig, där jag ställer öppna 
frågor om xxx och deras jämställdhetsarbete för att få dina personliga erfarenheter och 
upplevelser av detta? Intervjun är max en timme och kommer att spelas in, endast 
ljudupptagning, för att det ska bli lätt för mig att överföra innehållet till skrift. Denna 
inspelning kommer endast jag att lyssna på och så fort mitt arbete är färdigt och betygssatt så 
kommer den att raderas. Du kommer att vara helt anonym i mitt arbete, så även xxx, eftersom 
det är av vikt att ingen ska kunna gissa sig till varken din identitet eller vilken skola det gäller. 
Jag har möjlighet att komma till xx för att genomföra intervjun och bjuder på kaffe (eller 
annat) som tack för hjälpen. 
 
Har du några frågor eller annat som du vill få svar på innan du svarar, tveka inte att höra av 
dig! Svara gärna snabbt eftersom det är av vikt för mig att genomföra intervjun inom en snar 
framtid. 
 
Hoppas att du tycker att du tycker att det låter intressant och kan hjälpa mig med detta. 
 
Tack och bock, allt gott! 
Amanda Engström 
 
073 727 5884 
mandise@hotmail.com 
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Bilaga	  3.	  Intervjufrågor	  
 
Jämställdhet ”överlag” 
Om jag säger skolan och jämställdhet, vad dyker upp i huvudet då? 
Vad är din erfarenhet av arbetet med jämställdhet på skolan? 
Hur upplevde du klimatet på skolan, elever emellan, i relation till jämställdhet? 
 
Jämställdhet och lärarna 
Upplevde du att lärarna arbetade med jämställdhet? Hur tog det sig uttryck? 
Minns du något positivt/negativt som hände i en undervisningssituation, kopplat till 
jämställdhet? 
Upplevde du att elever behandlades olika av olika lärare? Orsaken till detta? 
 
Jämställdhet och rockhistorieundervisningen 
Hur upplevde du rockhistorieundervisningen? Kopplat till jämställdhet och kön? 
 
Jämställdhet och antagnings- samt sökningsprocessen 
Hur upplevde du arbetet med antagning och sökning till skolan, i relation till jämställdhet och 
kön? 
Har du medverkat i dessa processer på något sätt? 
Hur upplevde du din, andra elevers samt lärarnas medverkan, i relation till jämställdhet och 
kön? 
 
Jämställdhetsföreläsningen 
Jag har fått berättat för mig att ni börjar året med en jämställdhetsföreläsning, hur minns du 
den? 
Kan du jämföra mellan ditt första och andra år? 
Hur uppfattade du att den upplevdes av de andra eleverna? Av lärarna? 
 
 
 


