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Sammanfattning 
Syftet med den här studien är att undersöka hur kvinnliga elgitarrister upplevt sin 
musikutbildning och sitt musicerande och vad de har för erfarenheter från dessa områden.  Jag 
har utgått från ett fenomenologiskt inspirerat perspektiv och genomfört kvalitativa intervjuer. 
Jag intervjuade åtta kvinnliga informanter som är eller har varit elgitarrister under sina 
gymnasie- och/eller folkhögskolestudier. Vid min undersökning har det visat sig att flertalet 
av informanterna är nöjda med sina musikutbildningar men att improvisation är en 
vattendelare bland informanterna och att ta plats till stor del verkar vara en avgörande faktor 
för att spela elgitarr. En hel del diskriminering verkar leva kvar och fortgå men i dagsläget 
verkar det som att den framförallt sker i samband med live-spelningar och utanför skolans 
väggar. På förebildsfronten lämnas fortfarande mycket att önska då många potentiella 
förebilder osynliggörs i media och att detta sedan reproduceras i skolan.  
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INLEDNING	
Sedan jag började spela elgitarr har jag mött ytterst få kvinnliga elgitarrister. Under mina 
gymnasiestudier på Music and Production i Skara fanns det väldigt få kvinnliga elgitarrister 
på skolan. När jag några år senare studerade musik på Åsa folkhögskola fanns det ingen 
kvinnlig elgitarrist i klassen även om instrumentfördelningen i övrigt var mer jämnfördelad. 
Under mina två år på Åsa folkhögskola satt jag i gitarrjuryn vid antagningsproven och såg 
endast ett eller två elgitarrprov av kvinnliga sökanden. När det sedan var dags för mig att göra 
antagningsprov på elgitarr vid Musikhögskolan, Örebro träffade jag endast två kvinnliga 
elgitarrister. Vid tiden då jag skriver det här examensarbetet så studerar jag min nionde termin 
på Musikhögskolan Örebro med inriktning elgitarr och ensemble. Under den här tiden har jag 
inte träffat en enda kvinnlig student med elgitarr som huvudinstrument som studerat på vare 
sig musiklärarprogrammet eller kandidatprogrammet på Musikhögskolan vid Örebro 
Universitet. 
 
När jag hade valt ämne inför mitt examensarbete har jag fått frågan om det egentligen är ett 
problem att få kvinnor spelar elgitarr. Baserat på tidigare forskning som kommer presenteras 
nedan i mitt arbete verkar det finnas en del problematiska faktorer i den sociala miljö där 
musikutbildning och musicerande utspelar sig. Då musiklivet i Sverige i hög grad är en 
mansdominerad arena vill jag veta mer om kvinnliga elgitarristers erfarenheter och 
upplevelser och jämföra denna med tidigare forskning. Jag hoppas efter min genomförda 
undersökning kunna belysa vilka slags förhållanden som mina informanter har upplevt och 
erfarit i sina utbildningar som musikelever och i sina arbetsmiljöer som musiker. 
 
Inför arbetet med min studie har jag låtit mig inspireras av musiklärarstudenten Emelie 
Sundbergs examensarbete ”Som nån slags halvman” (2017). Sundberg har intervjuat sex 
informanter som identifierar sig som kvinnliga elgitarrister. I sin studie har hon fokuserat på 
deras upplevelser av och tankar om musikerskap och musikaliskt lärande. Hon har utgått från 
ett fenomenologiskt perspektiv och teorier om genus. I sin studie presenterar hon resultat 
gällande manligt könskodad rockmusik och teknologi, hur kvinnan betraktas som det lägre 
stående könet inom musik samt att förväntningarna från människor i musikaliska 
sammanhang generellt sett är mycket låga. 
 
Som blivande elgitarrlärare och musiker känns det viktigt att skriva denna studie för att vidga 
min medvetenhet inför ett kommande arbetsliv för mig själv, framtida elever och framtida 
medmusiker. Efter min genomförda undersökning hoppas jag kunna belysa aspekter om mina 
informanters upplevda verklighet och klimat som de möter i sin musikaliska omvärld. 
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Problemformulering	
I Victor Kvarnhalls avhandling Pojkars musik, reproduktionens tystnad (2015) fokuserar han 
på pojkar i åldern 11-13 år och om hur deras förhållningssätt till musik i första hand verkar 
reproducerande snarare än transformerande. Även om hans fokusområde inte är aktuellt för 
min egen studie så presenterar han en mycket intressant sammanställning av statistik för min 
studie beträffande könsfördelning på instrument. Musik- och kulturskolerapporten (SMOK 
2013) presenterar statistik gällande kulturskolan och studieförbunden som visar att 50% av 
killar har valt gitarr som huvudinstrument jämfört med 28% tjejer. Enligt en avhandling av 
Sture Brändström och Christer Wiklund (1995) är det dock framförallt killar som spelar 
elgitarr medan tjejer spelar akustisk gitarr i viss mån. Av den föregående siffran på 28% 
skulle en alltså kunna tänka sig att majoriteten av dessa tjejer spelar akustisk gitarr. När jag 
har letat vidare efter specifika statistiska siffror gällande könsfördelning på instrument för att 
få fram en siffra som delar på akustisk gitarr och elgitarr har det varit utan framgång. I 
Folkbildningsrådets årsredovisning (2016) presenteras endast statistik som visar 
könsuppdelning mellan män och kvinnor som studerat musikkurser på folkhögskola och som 
deltagit i studiecirklar inom Sveriges studieförbund. 
 
Kvarnhall (2015) beskriver hur han vid tiden för sin studie var i kontakt med SMOK i jakten 
på statistik över könsfördelning mellan musikinstrument  men fick till svar att det inte 
existerade någon sådan statistik. Vid tiden för Kvarnhalls studie hade SMOK heller ingen 
inplanerad framtida undersökning om detta. Kvarnhall (2015) beskriver vidare hur han också 
har varit i kontakt med Sveriges musikhögskolor för att undersöka studenternas 
könsfördelning på de olika instrumenten inom populärmusiken. På elgitarr under läsåret 
2011/2012 fanns inte en enda kvinnlig studerande med elgitarr som huvudinstrument på 
Musikhögskolan i Örebro. Bland studenterna var det under läsåret 2011/2012 endast på 
huvudinstrumentet sång som kvinnorna var i klar majoritet med 94%. Kvarnhall (2015) 
skriver att dessa siffror generellt är desamma på resterande musikhögskolor i Sverige. Han 
beskriver också att även populärmusikområdet i Sverige är mansdominerat där de bokade 
artisterna och banden under 2014 bestod till 73 % av män (Kvarnhall 2015, Jämställd festival 
2014). Föregående år var siffran så pass hög som 88 % (Kvarnhall 2015, Jämställd festival 
2013). Dessa siffror pekar på att både musikutbildning och musicerande i offentligt musikliv i 
hög grad är mansdominerade, och att betydligt färre kvinnor än män spelar gitarr. På elgitarr 
verkar det vara än mer könssegregerat. Statistiken visar att det är mycket färre kvinnor än män 
som verkar i det offentliga musiklivet. Förutom sångerskor så finns det jämförelsevis väldigt 
få tjejer som studerar musik med något annat huvudinstrument inom populärmusik. Tidigare 
forskning visar att det finns flera olika orsaker som resulterar i att kvinnor väljer bort 
elgitarren som instrument som till exempel könsmaktsordning, könsnormer, sociala faktorer 
och att kvinnliga musiker blir exkluderade av manliga musiker, arrangörer och andra 
verksamma inom branschen (Clawson 1999, Björck 2011, Bayton 1997, Bergman 2011, 
Green 1997). Tidigt i mitt arbete med denna studie stötte jag på frågan om detta är ett 
problem. Om det låga antalet kvinnliga elgitarrister beror på exkludering, sexism, 
diskriminering, könsmaktsordning och mansnormer snarare än av ett allmänt ointresse så är 
det viktigt att fokusera på kvinnliga elgitarristers upplevelser och bör ses som både ett etiskt 
och ett artistiskt problem. 
 
Vid tiden för min studies genomförande har Alyssa Milano startat kampanjen #Metoo på 
sociala medier för att synliggöra sexuella trakasserier i samhället. I kampanjen har en 
omfattande mängd kvinnor i olika branscher anslutit sig, delat med sig av sina erfarenheter 
och skrivit under och deltagit i respektive branschs upprop. I dagsläget har över 2000 
kvinnliga musiker skrivit under och delat med sig av sina egna erfarenheter av sexuella 
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trakasserier under hashtagen #närmusikentystnar (Musikindustrin 2017, DN 2017a & DN 
2017b). 

Syfte	
Syftet med den här studien är att undersöka hur kvinnliga elgitarrister upplevt sin 
musikutbildning och sitt musicerande och vad de har för erfarenheter från dessa områden. 

Frågeställningar		
Hur upplever kvinnliga elgitarrister sin utbildning och sitt musicerande?  
 
- Vilka erfarenheter har kvinnliga elgitarrister gjort i sin utbildning och i 
konsertsammanhang?  
 
-  Vad för erfarenheter har kvinnliga elgitarrister gällande sexism, diskriminering och 
särbehandling?  
 
-  Hur upplever kvinnliga elgitarrister att det rådande klimatet i musikvärlden påverkar deras 
musikutövande? 
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BAKGRUND	OCH	TIDIGARE	FORSKNING	
Här kommer jag att presentera litteratur, bakgrund och tidigare forskning som jag använt mig 
av i min studie och presentera dessa i en tematisk disposition.  

Litteraturpresentation	
Mavis Bayton (1997) har analyserat gitarrtidningar under åren 1988, 1992 och 1996. Hon har 
också intervjuat ett hundratal kvinnliga elgitarrister och presenterar resultatet i antologin 
Sexing the groove där hon skriver om hur feminina och maskulina identiteter konstrueras och 
dekonstrueras och om vilka hinder som finns för kvinnliga elgitarrister inom pop- och 
rockmusik. 
 
Mary Anne Clawson (1999) har gjort en undersökning där hon i sitt urval utgick från en årlig 
band-tävling kallad WBCN Rumble där det i finalen gallrats ner till 24 deltagande band som 
spelar inför en jury bestående av journalister, skivbolagsanställda och personer som arbetar på 
radio. Musikerdeltagarna var generellt vita människor från medelklass och var mellan 26-29 
år. Clawson intervjuade 19 kvinnor som var medlemmar i 11 av banden. I sju av dessa 11 
band, alltså 63 % av dessa band ingick kvinnliga basister. Kvinnliga elgitarrister återfanns 
endast i tre band (27 %) och i två band (17 %) spelades trumset av kvinnor. Av sju band där 
majoriteten av medlemmarna var män spelade kvinnor bas i fyra. Kvinnliga informanter som 
spelar bas i denna undersökning berättar att det är accepterat och att de inte känner sig dömda 
på förhand som basister gällande sin spelförmåga.  
 
Åsa Bergman (2011) har studerat ett femtontal musiklektioner från en högstadieskola i 
Göteborg. Efter önskemål från majoriteten av eleverna är lektionerna uppdelade i halvklass 
där killar och tjejer har lektioner var för sig. Skolan motiverar detta val baserat på en 
föreställning om att killar tar plats i klassrummet på tjejers bekostnad. Skolan vill därför 
kunna erbjuda en undervisning som är bättre anpassad till tjejers behov. Läraren använder ett 
identiskt lektionsupplägg med klassrumsundervisning präglad av pop- och rocknormativt 
lektionsinnehåll för de båda grupperna men får olika resultat. 
 
Lucy Green (1997) presenterar sina forskningsresultat från en engelsk skola där 
musiklektionerna har en norm av klassisk musik. Enligt en omfattande majoritet av dessa 
lärares uppfattningar så var det det generellt tjejer som var mest aktiva och högpresterande på 
musiklektionerna till skillnad från Åsa Bergmans (2011) studie där klassrumsundervisningen 
var präglad av pop- och rocknormativt lektionsinnehåll. De flesta av tjejerna spelade 
orkesterinstrument och violin och flöjt sticker ut som de populärare instrumenten. 
 
Cecilia Björck (2011) har skrivit en avhandling om genus, populärmusik och social 
förändring. Hon behandlar ämnen som hur plats fördelas mellan killar och tjejer i musikaliska 
sammanhang, hur de förhandlar med sin könsidentitet, kvinnors inträde till musikens arena 
och vilka förutsättningar och motstånd som de möter i musikaliska sammanhang. Hennes 
informanter i studien består av både personal och deltagare från fyra olika projekt i Sverige. 
 
Marie Selander (2012) har skrivit om hur kvinnliga musiker har raderats bort och 
osynliggjorts igenom musikhistorien. Hon har också intervjuat musiker som är verksamma i 
dagsläget samt delat med sig av sina egna erfarenheter som verksam musiker i olika 
sammanhang, däribland i bandet Nursery Rhymes på 60-talet. 
 
Fanny Ambjörnsson (2004) har skrivit om klass och sexualitet bland elever på gymnasiet och 
har jämfört ett trettiotal tjejer som studerat på Samhällsprogrammet och Barn- och 
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Fritidsprogrammet för att undersöka hur eleverna utmanar och upprätthåller feminin 
normativitet. 

Bluesgitarrister		
Selander (2012 s 32) presenterar flera kvinnliga gitarrister inom bluesgenren som Memphis 
Minnie, Geeshie Wiley, Mattie Delaney, Elvie Thomas (O.M. Terell) och Sister Rosetta 
Tharpe och problematiserar kring att det istället är Robert Johnson som presenteras som en av 
de första bluesgitarristerna. Selander (2012 s 33) gör en jämförelse och använder Johnson och 
Memphis Minnie som exempel. Medan Robert Johnson spelade in musik endast under åren 
1936-1937 och dog 1938 så gjorde Memphis Minnie sin första inspelning redan 1929 och 
fortsatte därefter att spela in musik fram till 1959. Memphis Minnie var dessutom en av de 
första artisterna inom bluesgenren som började spela elgitarr (2012 s 34) vilket var år 1942. 

Kvinnors	roll	i	populärmusikhistorien	
Inom populärmusiken har kvinnor i högre grad varit konsumenter och fans av musik snarare 
än producenter av musik. Kvinnor inom populärmusiken har i större utsträckning varit 
framträdande som sångare eller pianister snarare än som elgitarrister (Bayton 1997 s 37). Så 
sent som 1970 fanns det få band som inkluderade kvinnliga musiker förutom som vokalister. 
Clawson 1999 s 195).  
Det har alltid funnits kvinnliga sångare och under 1960-talets USA fanns ett stort antal 
sånggrupper bestående av enbart kvinnliga medlemmar. Denna era av sånggrupper försvann 
dock i samband med att brittiska beat-band som bland annat The Beatles uppstod och gjorde 
sitt intåg i musikvärlden. Det räckte inte längre med att bara sjunga. Nu skulle 
musikgrupperna helst också spela alla instrumenten själva. Detta resulterade i att många 
kvinnor började spela akustisk gitarr. Elgitarren fortsatte dock att vara alienerad för kvinnliga 
musiker och exkluderade kvinnorna från musikgrupper under en ansenlig tid. Inom dåtidens 
singer/songwriter-genre går det att hitta ett flertal kvinnliga gitarrister som spelar akustisk 
gitarr medan elgitarren i större utsträckning har spelats av män (Bayton 1997 s 37). 
 
Från mitten till sent 70-tal har punken ofta betraktats som kvinnornas chans till att träda in i 
musikens arena. I Storbritannien resulterade detta i att band bildades där samtliga eller 
majoriteten av medlemmarna var kvinnor. Punken skapade dels kulturella öppningar där 
musikens återgick till treackordsprincipen av tidig rock, gör-det-själv-mentalitet och dels ett 
avståndstagande gentemot virtuositet (Clawson 1999 s 195). 
 

For a music predicated on the spirit of transgression, the very presence of women-and especially of 
women who violated mainstream norms of feminine appearance and self-representation could be a 
major means of disrupting the cultural status quo (Mary Anne Clawsson 1999 s 195). 

 
I 1980-talets USA däremot framställde sig kvinnorna generellt som ”en av grabbarna” vilket 
kan ses som motsats till det som kännetecknade Storbritanniens bisarrt punkiga uttryck. 

Medial	framställning	
I media reproduceras bilden av den manliga elgitarristen för unga kvinnor vilket resulterar i 
att de inte får se några kvinnliga förebilder som de kan inspireras av. 1987 publicerade 
Rolling Stone en lista över de 100 bästa albumen som släppts de senaste 20 åren. På listan 
fanns det 61 band och soloartister varav kvinnor representerade endast 14 personer (5.5 %) av 
det totala antalet medverkande musiker. 9 av dessa 14 var vokalister. Av de fem återstående 
återstående kvinnliga musikerna var det bara en som spelade bas: basisten Tina Weymouth i 
Talking Heads (Clawson 1999 s 196). 
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Under 1990-talet uppkom flera rockband som leddes av kvinnor som Hole, Veruca, Salt och 
Elastica. De var dock få grupper i jämförelse med de homogena manliga rockgrupperna som 
år efter år dominerat Billboard-listorna (Clawson 1999 s 196). Vid årsslutet 1996 fanns det 28 
band och 6 soloartister på Billboards lista med låtar över den mest populära moderna rocken. 
Medan soloartisterna var jämnt fördelade sett ur ett jämställdhetsperspektiv så frontades de 28 
banden bara i tre fall av kvinnor, varav två av dessa också var elgitarrister. Den enda 
kvinnliga musikern som inte var elgitarrist och/eller sångare var basisten i Smashing 
Pumpkins medan de övriga 24 banden enbart bestod av manliga musiker (Clawson 1999 s 
196). 
 
1996 publicerades en lista av Mojo Magazine (Bayton 1997 s 37) över de 100 största 
gitarristerna genom tiderna. 97 gitarrister var män. Sister Rosetta Tharpe, Joni Mitchell och 
Bonnie Raitt var de enda tre kvinnorna på listan. Rolling Stone Magazine (2013) publicerade 
sedan en uppdaterad lista 2013. Även denna gången återfanns endast tre kvinnliga gitarrister, 
Joni Mitchell, Bonnie Raitt och Joan Jett. Bayton (1997 s 37) använder detta som ett exempel 
för att belysa hur kvinnor och deras musikaliska avstamp och insatser har raderats från 
musikhistorien och underminerats av musikbranschen. Detta är en bidragande orsak till 
avsaknaden av kvinnliga musikaliska förebilder som till exempel kvinnliga elgitarrister.  
 
Bayton (1997 s 38) berättar om ytterligare en del av sin forskning där hon analyserade 
gitarrtidningar under åren 1988, 1992 och 1996. Tidningarnas innehåll under dessa år var till 
en helt klart övervägande del representerade av artiklar, foton och nyheter om män.  
För att exemplifiera hur tidningarna kunde se ut har Bayton valt ut augustinumret från 1996 
av tidningen Guitar där det fanns 80 bilder av män jämfört med endast två bilder av kvinnor 
där den ena kvinnan får stå modell för att porträttera en stereotypisk feminin osäkerhet. Den 
enda tidningen som innehöll ett flertal kvinnliga gitarrister är Total Guitar. I detta 
tidningsexemplar presenteras dock de kvinnliga gitarristerna enbart med akustisk gitarr vilket 
precis som i föregående stycke presenterar en bidragande orsak till avsaknaden av kvinnliga 
förebilder i form av elgitarrister. 

Könskodade	instrument	
Bayton (1997) kategoriserar bland annat flöjt, fiol och piano som feminint kodade instrument 
medan elgitarren kategoriseras som ett manligt kodat instrument (Bayton 1997, Clawson 1999 
& Green 1997). Bayton är av uppfattningen att just elgitarrens manliga kodning är den största 
avgörande faktorn till varför så få kvinnor spelar elgitarr och att anledningen till att det finns 
så få kvinnliga gitarrister beror helt på sociala faktorer (Bayton 1997 s 39). 
 
Inom rockens hierarki har alltid elgitarren varit det mest prestigefulla instrumentet. Dels för 
de tekniska färdigheter instrumentet kräver av utövaren men också för att det är det 
instrument som är mest utmärkande och förknippat med låtskrivande inom rock (Clawson 
1999 s 201). Gitarrens stjärnstatus är sammansmält med dess könskodade karaktär. Med 
utgångspunkt i rockbandet som en maskulin institution blir elgitarren företrädesvis det mest 
synliga och extravaganta instrumentet inom rockgenren. Elbasen å andra sidan blir ur detta 
perspektiv det instrument som män allra minst vill lägga beslag på vilket har tillskrivit elbasen 
dess status som den misslyckade gitarristens sista utväg (Clawson 1999 s 201).  
 

Att	förhålla	sig	till	manligt	och	kvinnligt	kodade	instrument	och	genrer	
I Clawsons (1999 s 202) studie berättar kvinnliga informanter om hur särskilt män verkar 
föredra elgitarren framför elbasen. Clawson menar att många män spelar elbas endast om är 
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tvungna och de sällan tillåter kvinnor att spela elgitarr. Utifrån Clawsons informanter skulle 
detta kunna vittna om en slags maktanalys där män styr reglerna. Män tillåter kvinnor att 
spela den mindre manligt kodade och därför oattraktiva elbasen medan de ser till att behålla 
greppet om de i högre grad manligt kodade instrumenten som elgitarr och trummor. 
 
Clawson (1999 s 201) reflekterar vidare över att kvinnor som spelar bas i rockgrupper där 
majoriteten av medlemmarna är män kan bero på att män inte i samma utsträckning vill spela 
bas. Att detta är ett resultat av könssegrationen. Att kvinnliga musiker tar över jobb som män 
redan har börjat överge. Endast när låga färdighetskrav kombineras med ett konsekvent 
maskulint ointresse och låg känsla av prestige öppnas möjligheter för kvinnor.  
 
Bergman (2011 s 60) hävdar att eleverna i hennes studie förhåller sig till ämnet musik som till 
en maskulint genuskodad aktivitet och till diskursen att män i högre grad än kvinnor är bättre 
lämpade att spela rock. Eleverna likställer maskulinitet med autentisk rockmusik av hög 
kvalitet. 
 
Bayton (1997) hävdar att om lika många kvinnor som män spelade elgitarr, och då särskilt 
lead-gitarr så skulle inte män få vara måttstocken som kvinnor jämförs med och rockmusiken 
skulle inte kännetecknas och kodas som maskulin (Bayton 1997 s 48). Elgitarristens 
könstillhörighet skulle då inte betraktas som något mer märkvärdigt än vad en persons 
ögonfärg eller längd spelar för roll idag (Bayton 1997 s 48).  

Feminin	normativitet	 	
Enligt Clawsson (1999) Bergman (2011) Bayton (1997) och Green (1997) tenderar kvinnor 
att rätta sig i ledet för vad som är könsnormativt feminint, feminisering snarare än att 
förekomma den. Bayton (1997) Ambjörnsson (2004) och Green (1997) hävdar också att 
kvinnor under sin uppväxt lär sig från sina vänner  familj, skolan, böcker, tidningar och media 
hur de ska vara och uppföra sig för att uppfattas som en kvinnlig kvinna genom att hålla sig 
inom ramen för feminin normativitet. I samband med detta lär de sig också att inte delta i 
maskulina aktiviteter. (Bayton 1997, Ambjörnsson 2004, Green 1997). 
 
Tjejer som deltar i skolans musikaliska aktiviteter lär sig förutom att framföra musik också 
hur de kan förhandla med sin könsidentitet enligt Green (1997). Genom att tillgodogöra sig 
särskilda musikaliska stilar och praktiker kan de definiera sin könstillhörighet och konstituera 
sin sexualitet (Green 1997 s 163). Genom att sjunga, spela piano eller spela 
orkesterinstrument menar Green (1997) att tjejer kan säkerställa sin femininitet genom att 
agera normativt i samklang med skolans, lärares och andra elevers förväntningar.  
 
I sökandet efter såväl könstillhörighet som sexuell identitet kan musiken spela en stor roll 
(Green 1997 s 163). 
 

In the realm of the classical music, or of what counts as music in schools, problematic sexual 
aspects of the delineations of display are reduced, not only because of the educational 
environment, but also because of the seriousnesswith which the ”music itself” is intended to be 
taken. Girl performers in such a context are less legitimatley to be considered as ”sexually 
available” or ”sexually suspect” by the discourse surrounding the music (Green 1997 s 163). 

 
Genom att sjunga, spela klassisk musik och arbeta med att anpassa sig till skolornas normer 
och standard kan tjejer symboliskt säkerställa sin femininitet (Green 1997 s 163). För att lära 
sig spela elgitarr och spela rockmusik måste en ung kvinna redan i inledningsfasen bryta mot 
traditionella könsnormer. (Bayton 1997 s 39).  
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Ett centralt fenomen som återkommit i ett flertal källor som jag använt som grund för min 
egen studie gällande att bryta mot traditionella könsnormer är att ta plats (Björck 2004, 
Bergman 2011, Green 1997, Bayton 1996). Green (1997 s 162) beskriver ”att ta plats” som ett 
stort hinder som är omöjligt att integrera med normativ femininitet. Björck (2011) 
problematiserar kring fenomenet ”att ta plats” som en icke-statisk konstruktion som kan 
förhandlas mellan individer. Problematiken ligger i att det inte är tillräckligt av en individ att 
vilja ta plats såvida individen inte också tilldelas eller tillåts att ta plats. I både Bergmans 
(2011) och Ambjörnssons (2004) studier beskriver de hur tjejerna rent av äventyrar sin sociala 
status genom att agera utanför ramarna för feminin normativitet så som att ta ”för mycket” 
plats i sina respektive klassrum. Konsekvenserna för tjejerna i båda dessa studier blir således 
att de talar ner sig själva och inte vill framhäva sig själva. Istället framställer de sig själva 
inom vad ramen för deras könsnormativitet tillåter och presterar måttfullt och under sin 
förmåga. 
 
En av Baytons (1997 s 40) informanter beskriver den inre konflikten som uppstår när hon 
märker att hon måste upprätthålla sin ”tjejiga” femininitet samtidigt som hon upprätthåller sin 
professionella hårda musikerpersonlighet. Bayton belyser sedan ett perspektiv på kön som 
konstruktion med hjälp av ett citat av teoretikern Judith Butler. 
 

Gender is an identity tenously constituted in time, instituted in an exterior space through a stylised 
repetition of acts’. Those ’acts’ involve work which is antithetical to the ’work’ involved in 
playing electric guitar in a band. Moreover, if gender is ’tenously constituted’, then playing 
electric guitar jeopardises its maintenance (Judith Butler 1990 in Bayton 1996 s 47). 

 
Bergman ansluter sig till Judith Butlers (1999, Bergman 2011 s 60) tankar om genus och tar 
avstånd från att genus är ett direkt resultat av våra könstillhörigheter. Bergman (2011 s 60) 
hävdar istället att kön, maskulinitet och femininitet är något som vi kan konstruera eller 
”göra”. Rollen som rockmusiker står ur detta perspektiv lika öppen för såväl män som 
kvinnor. Problematiken som försvårar möjligheten för tjejer att spela rock i jämförelse med 
killar, ligger i de förväntningar och normer som är starkt sammankopplade med respektive 
kön. 
 
Clawson (1999 s 204) använder ord som ”flamboyant” och ”show off” för att beskriva 
elgitarrister och hur de vill hävda och framhäva sig själva. En av informanterna i Clawsons 
studie upplever att några av elgitarristers drivkrafter är att kunna spela högst, snabbast och 
flest toner vilket går stick i stäv med feminin normativitet gällande såväl volymmässigt som 
fysiskt platstagande (Björck 2011). Även de kunskaper som behövs för att vara elgitarrist 
uppfattas som manliga. Från detta perspektiv kan därför inte en kvinna spela elgitarr utan att 
bryta mot de rådande könsnormerna. I ett rockband blir det därför svårt att hålla sig inom 
ramarna för femininitet eftersom femininitet enligt Bayton är en social konstruktion snarare 
än ett statiskt biologiskt tillstånd (Bayton 1997 s 40).  

Konsekvenser	av	att	bryta	mot	sin	egen	könsnormativitet	
Med tiden växer kunskapsklyftorna mellan de killar som på fritiden spelar i rockband och de 
som inte gör det. De manliga elever som inte tidigare provat ett instrument avstår hellre än att 
misslyckas. I den andra gruppen bestående av endast kvinnliga elever har eleverna en jämnare 
kunskapsnivå och drar sig inte för att prova olika instrument som i gruppen med de manliga 
eleverna. För tjejerna i Bergmans studie (2011 s 61) verkade detta resultera i en konflikt med 
deras normativa femininitet när de skrev och framförde sina egna låtar för varandra vid 
uppspelstillfällen på musiklektionerna i skolan. De kvinnliga eleverna ursäktar sig ofta under 
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dessa lektioner och beskriver sig ofta som omusikaliska vilket enligt Bergman (2011 s 60) 
inte alls överensstämmer med deras klingande resultat.  
 
I gruppen med killar har de flesta tillgodogjort sig kunskaper inom rockmusik på Rockskolan, 
en frivillig musikverksamhet som ligger utanför den ordinarie skolverksamheten. Rockskolan 
erbjuder undervisning till elever i åk 7-9 och kunskaperna som förmedlas från denna 
institution stämmer väl överens med den ordinarie skolans upplägg på musiklektionerna som i 
första hand utgår från en pop- och rock-norm. Gruppen bestående av tjejer har generellt sett 
ingen tidigare erfarenhet av varken rockskola eller att spela i rockband på fritiden. Deras 
musikaliska erfarenheter kommer framförallt från kulturskolan och andra musikaliska 
sammanhang vilket resulterar i att de missgynnas under musiklektionerna då deras 
förkunskaper inte matchar skolans rocknormativa lektionsinnehåll (Bergman 2011 s 60).  
 
I Greens (1997 s 154) studie berättar hennes informanter att det framförallt är de kvinnliga 
eleverna som föredrog att ägna sig åt och spela klassisk musik, framför pop och rock. De 
manliga eleverna däremot konsumerade och spelade allra helst elektronisk och volymstark 
musik. De flesta informanterna i Greens undersökning svarar enhälligt att tjejerna presterar 
högre än killarna gällande både notläsning och praktiskt spelande. 

Förebilder	
När det kommer till förebilder så påverkar det män och kvinnor olika. När män identifierar 
sig med sina förebilder, strävar de efter att efterlikna dem genom att lära sig spela som dem 
(Bayton 1997 s 40). Avsaknaden av kvinnliga musiker som förebilder menar Bayton (1997) 
istället förbereder kvinnor på att bli fans istället för musiker. ”Male fans buy a guitar; female 
fans buy a poster” (Bayton 1997 s 40). 
 
Bayton (1997) är av uppfattningen att när män spelar i band förhöjs deras maskulinitet. 
Kvinnor som spelar elgitarr å andra sidan stöter på flera hinder enligt Bayton. Bayton (1997) 
menar att för den minoritet av kvinnor som inte låter sig nedslås av maskulint traditionella 
konnotationer så är det största hindret för kvinnliga elgitarrister, pressen från både deras 
vänner och kommersiell tonårskultur att skaffa pojkvän. Utöver det menar Bayton (1997) att 
unga kvinnor i tonåren, jämfört med pojkar har mindre pengar, tid, plats, möjlighet till skjuts 
och tillgång till utrustning. På så sätt förbereds unga kvinnor i större utsträckning till att bli 
fans snarare än musiker (Bayton 1997). 

Hur	kvinnan	betraktas	som	musiker		
Björck beskriver också hur kvinnokroppen verkar blockera musiken. Att den verkar distrahera 
ljudet som flödar ut ur den och samtidigt exotifierar den kvinnliga musikern. Betraktaren 
måste från detta perspektiv sluta sina ögon för att faktiskt kunna höra och tillgodogöra sig 
musiken (Björck 2011 s 131) då åsynen av en kvinnlig instrumentalist stör och inkräktar på 
betraktarens uppfattning om rockband som en absolut manlig arena (Bayton 1997 s 42). 
 
Även läget på axelbandet, i vilken höjd som musikern låter elgitarren hänga på sin kropp 
menar Bayton (1997 s 43) påverkar hur elgitarristen blir uppfattad. Med elgitarren i skrevhöjd 
kan den ses som en fallossymbol och på så vis som det mest manliga läget. En förlängning av 
den manliga kroppen. Ju högre upp en gitarrist har gitarren hängandes på sin kropp desto mer 
feminint kodad blir uppenbarelsen av gitarristen. Från detta perspektiv kan därför inte en 
kvinna spela elgitarr utan att bryta mot de rådande könsnormerna. 
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Enligt Green (1997) skapar användandet av teknologi en konflikt med föreställningarna om 
femininitet. Ett externt musikinstrument stör således bilden av det musikaliska framträdandet 
och av den feminina kroppen.  

Kön	och	exkludering	
Ett annat stort hinder för en kvinna som vill spela elgitarr är hur killar beter sig mot tjejer. 
Grupper av musikskapare av manligt kön släpper oftast inte in tonårstjejer i sin musikaliska 
sfär. Tjejer går på så sätt miste om kunskap och tips som killarna rutinmässigt byter med 
varandra. Kunskap och tips som killar helst inte släpper ifrån sig. Till stor del består 
majoriteten av banden av män varav många aktivt exkluderar kvinnor. På så sätt säkerställer 
männen sin maskulinitet. Flera band fortsätter därmed att vara manligt homogena och kvinnor 
tillåts inte träda in i musikens arena vilket i sin tur reproducerar och upprätthåller dagslägets 
rådande könsmaktsordning (Bayton 1997 s 40). 
 
De flesta manliga rockgitarristerna börjar spela i band i sina yngre tonår. Om de skulle ta in 
en kvinnlig musiker som medlem i sitt band som till exempel spelade elgitarrsolon/lead-guitar 
så skulle det underminera den dolda funktionen inom rockmusiken som är att tilldela 
maskulin identitet till sina manliga deltagare. Det betyder att maskuliniteten endast kan 
bevaras genom exkludering av kvinnor som i den här kontexten fyller funktionen som 
medlem i en utgrupp (Bayton 1997 s 40). En av Baytons (1997) informanter som var 
hårdrocksgitarrist under 80-talet berättar att de killarna som hon kände som kunde spela ville 
inte veta av henne och hennes kvinnliga musikervänner. Hon berättar att ingen på den tiden 
hade hört talas om kvinnor som spelade i band.  

Musikaffärer	
När Bayton (1997 s 41) skriver om musikaffärer beskrivs även de som manlig terräng. Dels 
för att de flesta av deras kunder är män och dels för att de sällan har några kvinnliga anställda. 
Nästan varenda en av Baytons informanter har upplevt musikaffärer som främmande 
territorium och flera av dem upplever att de antingen blir helt ignorerade eller bemöts på ett 
nedlåtande sätt. Om en kvinnlig gitarrist besöker en musikaffär i sällskap av en man är det 
inte ovanligt att butiksbiträdet tilltalar mannen, oberoende av om han är gitarrist eller inte. 

Trakasserier	vid	scenframträdanden	
Bayton har i sin forskning (1997 s 46) kommit fram till att kvinnliga elgitarrister inom 
rockmusik till skillnad från deras manliga kollegor, möter en väl förankrad sexism. Kvinnliga 
elgitarrister möter fientliga manliga musiker, fördomsfulla promoters, nedlåtande dj:s, och 
hämmande tekniker som pikar och drar sexistiska skämt på musikernas bekostnad, karga 
maskulina arbetsvillkor, fantasilös marknadsföring av skivbolag och sexexploaterande 
mediabevakning. De möter också trakasserier och förminskas för att de är kvinnor.  
 

The most common form of harassment is verbal abuse of the ’show us yer tits’ variety. This sort of 
abuse reflects the fact that women’s place on stage is only legitimate if they take their clothes off. 
At gigs in the 1970s you could sense some men’s incredibility: if you were not going to expose 
your breasts, then what were you doing on stage? A woman is as likely to be evaluated on the size 
of her breasts as on her guitar playing. Moreover, such comments are meant to be heard by the 
performers. It can be startling and off-putting for the novice guitarist to have to deal with demands 
that she strip. This kind of harassment is still as common in the 1990s as it was in the 1970s. To 
many of my interviewees, such abuse was so routine and taken for granted that it barely required a 
comment. Practically every woman musician that I interviewed had experienced it (Bayton 1997 s 
46). 
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Flera intervjusvar från Baytons (1997 s 47) forskning ger exempel på hur kvinnliga gitarrister 
har upplevt olika händelser i samband med konserter.  
 

There’s always either a comment or some uneasy atmosphere or something. Every gig there’ll be 
some little something that has to be dealt with. {But} a lot of women just have that experience 
happen to them so much of the time that they block it out. And it’s the victim syndrome. It’s like 
almost that you draw that kind of attention to yourself, that somehow women are responsible for 
those things. Or ’Oh, it’s not serious, dear. It doesn’t matter´. We’re so used to being harassed 
(Bayton, 1997 s 47). 

 
Unga kvinnor som medverkat i Baytons (1997 s 47) studier berättar att de har börjat bemöta 
kommentarerna och ge igen. Att konfrontera häcklarna och aktivt rikta publikens 
uppmärksamhet tillbaka mot dem har visat sig vara en mycket effektiv metod. 
 
En reaktion på manlig fientlighet från kvinnliga musiker har blivit att de blir fast beslutna att 
bevisa hur bra de är. Bayton delar också med sig av utdrag från sina intervjuer där 
informanter vittnar om situationer där trakasserierna har gått från verbala till fysiskt hotfulla.  
En gitarrist berättar om när när en man kom upp på scen och lyfte upp henne och började bära 
iväg henne vilket slutade med att hon slog honom i huvudet med sin gitarr varpå vidare tumult 
uppstod. En annan gitarrist beskriver en situation i konsertsammanhang där publiken kastade 
saker på dem så att bandet till slut valde att lämna scenen.  
Även om kvinnliga gitarrister möter sexistiska fördomar och trakasserier finns ett än större 
generellt problem, nämligen att inte bli tagen på allvar (Bayton (1997 s 47).  
 

The status ’woman’ seems to obscure that of ’musician’. Female guitarists are expected to be sexy 
and incompetent and these expectations form a hurdle which must be coped with or combated in 
some way (Bayton 1997 s 47). 
 

Kvinnliga elgitarrister har berättat om hur män kommit fram till dem efter gig. Dessa män har 
efter att de har beundrat deras gitarr, spelat väldigt fort upp och ner längs gitarrhalsen dels för 
att visa hur duktiga de själva är och dels för att trycka ner dem. Kvinnlig elgitarrister har 
också berättat om hur folk ur publiken kan komma fram efter en spelning och förutom för 
spelningen, ge komplimanger om deras hår eller sina ögon. Kommentarer som de menar att 
män aldrig skulle få efter en konsert på samma sätt (Bayton 1997 s 46). 
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FENOMENOLOGI	
Här kommer jag att presentera min valda metodansats och hur den har uppstått. Jag kommer 
därefter att redogöra för metodansatsens centrala begrepp, samt problematisera kring de 
styrkor och svagheter som kommer med metodansatsen. 

Fenomenologins	uppkomst	
Fenomenologi uppstod som en reaktion på samtidens forskning och forskningsmetoder 
(Bjurwill 1995). I slutet av 1800-talet innan fenomenologins uppkomst var de ledande 
vetenskaperna fysik och biologi. Positivisterna inom dessa grenar såg på kulturen på samma 
sätt som de såg på naturen, nämligen som ett stort laboratorium. (Kulturen i det här fallet 
innebär växt- och djurriket, inklusive människor och samhällen). När de övergick till att 
studera kulturen använde de precis samma metoder som när de studerade naturen och trodde 
sig på så sätt kunna generera exakt kunskap som kunde förklaras och förutsägas. Ett tankesätt 
som delades av såväl psykologer som filosofer. Den tysk-tjeckiske matematikern och 
filosofen Edmund Husserl tog dock avstånd från detta. Han ansåg att dessa forskare och då 
framför allt psykologerna och historikerna bidrog till ett vetenskapligt förfall. Att de från 
varsin sida infiltrerade och försökte dominera filosofin genom att psykologisera och 
ideologisera kunskapen. Husserl ansåg att de hade bidragit till att forskningen hade hamnat i 
en än värre belägenhet än från början genom deras försök att överkomma 
forskningsproblemen. Framför allt ansåg Husserl att psykologerna och historikerna var på väg 
att relativisera kunskapen. Till skillnad från psykologin och historiens vetenskapliga 
ståndpunkt så ville inte Husserl likställa innebörden mellan subjektiv och objektiv kunskap.  
 
Han förespråkade återskapandet av en faktauppbyggd ren filosofi fri från lösa spekulationer 
för att återuppta jakten på essensen, fenomenets väsen. Psykologi och historia ersattes i 
Husserls lära istället med matematik och logik och bildade en vetenskap friställd från 
relativistiskt tyckande. Med fenomenologin ritade Husserl en ny vetenskaplig karta och 
konstruerade en ny kompass med syfte att åstadkomma en omorientering av filosofin. I denna 
omorientering ingick både ett nytt tänkesätt och ett nytt synsätt vilket tillsammans gav 
konsekvenser för det vetenskapliga arbetssättet. Utgångspunkten inom fenomenologi har 
alltid varit att själv gå till sakerna och för att skapa sig förståelse för fenomenologi bör en 
fenomenolog försöka fördjupa och orientera sig i Husserls tankebanor (Bjurwill 1995). 

Centrala	Begrepp	
Fenomen – Det objekt eller den företeelse som skall studeras i min studie. I denna studie 
utgör den kvinnliga elgitarristen fenomenet. (Fejes & Thornberg 2015). Bjurwill (1995 s 42) 
beskriver fenomen på följande vis: 
 

Ett fenomen, det är det som visar sig. Men inte bara för blotta ögat utan också för den rena tanken. 
Fenomenen kan vara i princip precis vad som helst, som först har blivit föremål för betraktande 
och sedan för eftertanke. Men inte förrän då är fenomen riktiga fenomen och fakta. Dessförinnan 
är de på sin höjd presumtiva fenomen (Christer Bjurwill 1995 s 42).   

 
Essensen - Definitionen av essensen är det oföränderliga i fenomenet, dess kärna, det centrala 
i fenomenet. Inom fenomenologi beskrivs essensen som det invariabla eller det som gör saken 
till det den är (Bjurwill 1995 s 18). Om fenomenet mister sin kärna, de huvudsakliga 
beståndsdelarna, upphör det att vara ett fenomen.  
 

Essensen speglar fenomenets generella struktur. Till skillnad från de situerade strukturerna är den 
generella strukturen inte relativ till en informants erfarenheter, utan bygger på en intersubjektiv 
överensstämmelse i alla informanters erfarenheter (Andreij Szklarski 2015 s 142). 
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Epoché är en slags tankegymnastik som inträffar i slutskedet av fenomenologins analysmetod 
som karakteriseras av ett kritiskt och självkritiskt tänkande (Bjurwill 1995 s 10).  I denna 
process skall forskaren lägga all sin förförståelse åt sidan för att försöka gå in i 
analysprocessen med ett rent och ofärgat tankesätt fritt från sina egna fördomar och 
trosföreställningar och absolut inte använda sig av yttre referensramar. 

Styrkor	
Jag har valt att använda mig av fenomenologi som metodansats då den fokuserar på essensen 
av mänskliga upplevelser (Szklarski 2015 s 132). Fenomenologins syfte är att framställa den 
rena upplevelsen. Att den information som mina informanter delgivit mig ska jag betrakta 
som sanning och analysera och återge i denna studie utan mina egna tolkningar eller 
relativistiskt tänkande. Informanternas upplevelser ska återges ofärgade av min egna 
förförståelse eller förutfattade meningar. Det är av yttersta vikt att informanternas upplevelse 
inte återges förvrängda eller färgade av forskaren på något sätt vid analysen. Den enda tillåtna 
form av tolkning inom fenomenologi är tolkning genom insikt och förståelse. I jämförelse 
med hermenuetiker så ska fenomenologer undvika att tolka dolda meningar eller det som 
ligger under ytan hos fenomen (Bjurwill 1995 s 10).  
 
Genom att undvika sådana former av tolkning kan jag framställa informanternas personliga 
upplevelser och på så sätt få fram deras upplevda verklighetsbild ofärgad av min egen 
förförståelse (Szklarski 2015 s 132). Ur ett etiskt perspektiv kan jag då också som man och 
elgitarrist i en mansdominerad värld presentera resultat från min analys och därefter kunna 
belysa aspekter om hur det är att vara kvinnlig elgitarrist. Saker som jag själv inte upplever 
eller har egna personliga upplevelser av i egenskap av manlig elgitarrist (Bjurwill 1995). Om 
en forskare vill ha sin utgångspunkt i empiriskt material istället för en teori passar 
fenomenologi och dess metoder bra då den på ett mycket effektivt sätt blottlägger fenomenets 
viktigaste beståndsdelar, även kallade fenomenets essens (Szklarski 2015 s 131). Det här 
betyder att vid färdigställandet av ett fenomenologiskt projekt är det forskarens insikt och 
forskarens beskrivning av insikten av fenomenet som är resultatet (Bjurwill 1995).  

Svagheter	
Epoché där Husserls ambition är att nå det rena jaget har fått mycket kritik för att vara en 
vetenskaplig illusion (Bjurwill 1995 s 10). Motståndare till den ursprungliga idén om Husserls 
fenomenologi menar att detta är ouppnåeligt och att det därför är ogenomförbart att följa efter 
Husserl i hans eviga besatthet av det transcendentala egot. Vårt fria tänkande kommer alltid 
att vara färgat av oss själva från vårt arv, miljö och social påverkan (Bjurwill 1995 s 13). 
Därför är det viktigt att tydliggöra för läsaren hur analysarbetet har genomförts och hur en 
förhållit sig till sin empiri för att motivera sin tillförlitlighet och sitt resultat (Szklarski 2015 s 
143). 
 
Generell kritik mot kvalitativa studier har också riktats av bland annat Cronbach (1975, 
Thornberg & Fejes 2015 s 271) som menar att sociala fenomen inte kan generaliseras 
hursomhelst då han anser att de är för kontextuellt förankrade och att resultaten kan skilja sig 
åt beroende på i vilken miljö de undersöks. 
 
 
 
 
 
 



 
14 

METOD	
Här kommer jag att förklara mitt förhållningssätt till fenomenologi och redogöra för hur jag 
har genomfört min undersökning. Därefter kommer jag att motivera mitt urval av informanter 
och presentera mitt tillvägagångssätt för hur jag har analyserat min empiri. Avslutningsvis 
kommer jag att presentera mina forskningsetiska ställningstaganden för denna studie.  

Fenomenologiskt	inspirerat	förhållningssätt	
Jag har utgått från ett fenomenologiskt inspirerat perspektiv då jag i min studie har fokuserat 
på kvinnliga gitarristers upplevelser. Jag har valt att betrakta den kvinnliga gitarristen som 
fenomen för att försöka blottlägga hennes essens och situation. Essensen är summan av den 
kvinnliga gitarristens upplevelser som därefter blir ett fenomen (Bjurwill 1995). Jag har valt 
att använda mig av fenomenologi som metodansats då den fokuserar på essensen av 
mänskliga upplevelser (Szklarski 2015, Bjurwill 1995). För att anta ett fenomenologiskt 
perspektiv är det viktigt att utvärdera och reflektera över sin egen roll i studien. Inför min 
undersökning har jag därför problematiserat min egen roll i studien och funderat över faktorer 
som skulle kunna ha påverkat mina undersökningar och resultat. Det som skulle kunna ses 
som problematiskt i min studie är min roll som man och elgitarrist. Jag har reflekterat över att 
mina informanter skulle kunna se mig som en del av problemet som de upplever med den 
mansdominerade musikvärlden. Konsekvenserna av detta skulle kunna vara att informanterna 
inte hade velat berätta om sina upplevelser vid deras respektive intervjutillfällen. Då jag 
undersökt kvinnors upplevelser i en mansdominerad värld har jag därför valt att göra en 
fenomenologiskt inspirerad studie för att kunna förmedla informanternas egna berättelser fri 
från mina egna tolkningar.  
 
För att uppnå studiens syfte  har jag ansett det högst nödvändigt att jag har betraktat 
informanternas berättelser som sanning och fri från tolkning för att kunna presentera mina 
informanters egna upplevda verklighetsbilder. Som man i musikvärlden vill jag undvika att 
lägga ord i mun på kvinnor i en mansdominerad arena dels då jag är av uppfattningen att ett 
sådant synsätt skulle förminska studiens trovärdighet och dels för att det skulle kunna bidra 
till att reproducera stereotypiska normer som förminskar musikbranschens 
jämställdhetsarbete. 
 
Jag har också reflekterat över att jag undersökt en miljö som jag själv verkar i och är en del 
av. Jag har därför försökt medvetandegöra mina egna förutfattade meningar och erfarenheter 
för att kunna lägga dessa åt sidan och inte låta min förförståelse färga mina informanters 
upplevelser. Flera av mina vänner som är kvinnor och musiker har tidigare berättat liknande 
historier vilket jag i det här läget har försökt lägga åt sidan inför denna studie. Min ambition 
har varit att gå in i studien med ett öppet sinnet sinne för att kunna tillgodogöra mig 
informanternas upplevelser (Bjurwill 1995). Till viss del har detta inte varit särskilt svårt då 
mina informanter har presenterat en helt annan bild av vår gemensamma miljö än den jag 
själv har upplevt och upplever.   

Kvalitativa	intervjuer	
I min uppsats har jag använt mig av kvalitativ semistrukturerad intervju som dataskapande 
metod. Vid utformning och genomförande av kvalitativa intervjuer ges forskaren möjlighet att 
kunna anpassa sig efter situationen. Genom att variera fasta frågeställningar med öppna frågor 
och ha möjlighet att ändra ordningsföljden på sina frågor ges forskaren en större flexibilitet 
vid intervjutillfället i jämförelse med användning av ett standardiserat frågeformulär. Denna 
intervjustrategi öppnar också upp möjligheten att få flerdimensionella svar med fler nyanser 
som kan bidra till en bredare helhetsbild. Intervjuer kan exempelvis bidra med insikter och 
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kunskaper om individers känslor, upplevelser samt  förhållanden inom sociala miljöer 
(Eriksson-Zetterquis & Ahrne 2011 s 40). 
 
Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011 s 56) är intervjuer oftast en effektiv och smidig 
metod för att införskaffa sig kunskap även om de också nämner flera svårigheter som 
planering, genomförande, transkribering, analys, skriftlig återgivning och en del förberedelse. 
Om intervjun genomförs på rätt sätt kan den bidra med viktiga insikter även om den inte säger 
hela sanningen, då en också måste väga in påverkande faktorer som det aktuella tillfället när 
intervjun genomfördes, huruvida informanten har förstått ämnet eller något annat som 
tillskrevs intervjun vid det specifika intervjutillfället.  
 
Intervjuer av fenomenologisk karaktär brukar benämnas som ostrukturerade eller 
semistrukturerade och kännetecknas av att forskaren ställer öppna frågor och använder ett 
aktivt lyssnande. Forskarens målsättning med denna strategi är att skapa förutsättningar för att 
uppnå ett stimulerande samspel med informanten och presentera hens verklighetsbild så som 
hen upplever den (Szklarski 2015 s 136).  
 
Fördelar med intervju som metod är att genomförandet är förhållandevis tidseffektivt. Enligt 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011 s 57) är det också relativt enkelt i Skandinavien att få 
tag i personer som kan tänka sig att ställa upp på intervjuer, vilket genom kvalitativt 
orienterade intervjuer  kan generera ett brett material. Det går snabbt att få flera personers 
perspektiv och funderingar och samla in data om deras erfarenheter, språkbruk, normer, 
känslor och sådant som kanske tas för givet. En intervju kan återge information om ett 
samhällsfenomen utan att kasta skugga på eller utsätta den intervjuade för risker när det 
handlar om känslig information. Ytterligare fördelar med intervjuer är möjligheten att gå fram 
och tillbaka mellan sina analyser och intervjuer. När forskaren analyserar sitt tidiga material 
och teman börjar utkristalliseras kan forskaren gå vidare genom att göra fler intervjuer. I detta 
skede kan forskaren fördjupa sig i vissa teman eller förtydliga frågor  i den mån de behöver 
ytterligare förklaring. Det är viktigt att så snart som möjligt göra en transkribering och 
preliminär analys av sin data då arbetet på fältet är tidsbegränsat. Detta ger då forskaren en 
överblick och möjliggör nästa steg i processen – att rikta in sig på de saker som visat sig vara 
av särskilt intresse (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011 s 56). 
 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011 s 57) beskriver också ett antal nackdelar som en bör 
fundera på om en använder sig av intervju som metod. Även om informanten och den 
information hen delger vid intervjutillfället är med ärliga intentioner så är intervjun resultatet 
av en dialog på ett visst ställe, vid en viss tidpunkt och det som sägs kan därför ha andra 
syften än vad intervjuaren förstår eller förväntar sig. En intervju ger en begränsad återspegling 
av ett fenomen. Forskaren måste därför behandla fenomenet därefter (Eriksson-Zetterquist & 
Ahrne 2011 s 57). Mellan intervjuaren och informanten finns det risker i att skillnader som 
ålder, kön, nationalitet eller etnicitet kan skapa oöverkomliga avstånd mellan de båda. Därför 
är det enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011 s 50) viktigt att reflektera över vilken 
position och relation en som intervjuare har till det valda ämnet innan en möter sina 
informanter. Konsekvenser av dessa risker med intervjuer skulle kunna vara att det blir svårt 
att få till ett stimulerande samtalsklimat om exempelvis forskaren eller informanterna 
upplever en för stor skillnad i makthierarki. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011 s 50) 
exemplifierar detta med om den ena parten vid intervjutillfället är professor eller högt uppsatt 
chef av något slag. Konsekvenserna av en sådan situation skulle kunna vara att intervjuaren 
inte vågar närma sig frågorna som den hade gjort i vanliga fall. Vid en omvänd situation 
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skulle det kunna vara så att informanten inte vågar prata fritt. Båda utgångarna skulle 
antagligen påverka resultatet av intervjun, det vill säga den insamlade datan, negativt.  

Urval	
För att hitta informanter har jag annonserat via ett Facebookinlägg och efterfrågat 
informanter. På så sätt har jag via vänner och vänners vänner nått ut till min tänkta målgrupp 
och därmed uppnått ett skäligt antal informanter. Jag har också använt mig utav ett 
snöbollsurval (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011 s 41) vilket är ett sätt som en forskare kan 
använda sig av när det gäller speciella frågeställningar. Jag har då i samband med mina 
intervjuer frågat sina informanterna om tips på ytterligare personer som de ansett lämpliga för 
ytterligare intervjuer.  
 
Jag valde därför att utgå ifrån ett snöbollsurval (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011 s 41). 
Snöbollsurval anses vara ett bra tillvägagångssätt om en vill ta reda på förhållanden kring ett 
speciellt fenomen eller nätverk. En riskfaktor med att använda sig utan snöbollsurval är dock 
att de informanter som en blir tipsad om att intervjua inte sällan redan är bekanta med 
varandra. Fältmaterialet riskerar därmed att inte bli mångsidigt nog om informanterna 
förmodas dela gemensamma upplevelser eller inställningar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 
2011 s 41). Med denna risk i åtanke har jag i största möjliga mån försökt undvika att intervjua 
personer som jag på förhand har vetskap om, umgås i samma sociala miljö. Detta val har jag 
gjort för att försöka säkerställa möjligheten för en spridning och ett oberoende av 
informanternas gemensamma erfarenheter och upplevelser. 
 
Jag valde att intervjua personer som identifierar sig som kvinnor och som studerat på antingen 
estetiska programmet på gymnasiet eller folkhögskola med elgitarr som huvudinstrument. För 
dessa totalt åtta informanter var mitt andra kriterium att jag ville intervjua fyra kvinnor som 
fortfarande spelar elgitarr och fyra kvinnor som sedan sina musikstudier på gymnasiet eller 
folkhögskola har slutat spela elgitarr och bytt huvudinstrument. Detta val gjorde jag för att 
undersöka om jag kunde hitta likheter, skillnader och avgörande faktorer gällande huruvida 
mina informanter har fortsatt eller slutat att spela elgitarr. Därefter har jag jämfört deras 
upplevelser för att få en bild av vilka erfarenheter de har fått med sig från olika musikaliska 
sammanhang.  
 
På grund av tidsaspekten har jag begränsat mig till att enbart studera kvinnliga elgitarrister 
och således uteslutit att fokusera på personer som identifierar sig som män, transpersoner eller 
icke-binära. Baserat på Kvarnhalls (2015) statistik som presenterar en absolut majoritet av 
manliga studenter med elgitarr som huvudinstrument vid högskoleutbildningarna i Sverige så 
har jag valt bort att undersöka kvinnliga gitarristers upplevelser och erfarenheter vid Sveriges 
musikhögskolor.  

Genomförande	
Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011 s 44) bör antalet informanter uppgå till minst sex 
till åtta personer för att uppnå ett trovärdigt och representativt empiriunderlag. Genom att 
analysera sina intervjuer kan forskaren märka när hen uppnår en mättnad – när forskarens 
frågor erhåller återkommande svar. Jag valde därför att intervjua totalt åtta personer. 
Informantens karaktärsdrag, egenskaper, kön, ålder och miljön där intervjun äger rum är 
faktorer som påverkar förhållandet mellan intervjuaren och informanten. Om intervjun sker i 
informantens hemmiljö är det störst chans att hen ställer upp på intervju (Eriksson-Zetterquist 
& Ahrne 2011 s 45). I mitt fall har jag reflekterat över att skillnad i könstillhörighet skulle 
kunna orsaka svårigheter vid mina intervjutillfällen. Att jag som vit, man, och elgitarrist 
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intervjuar kvinnor om deras upplevelser och erfarenheter från en social miljö där majoriteten 
av människorna är män. En miljö där kvinnorna förväntas ”ta plats” på en arena där män inte 
alltid tillåter kvinnor att ta plats (Cecilia Björck 2011). 
 
Flera av mina informanter uppgav vid förfrågan om intervju att de hade ont om tid under 
hösten men svarade positivt på att genomföra intervjuerna via Skype. Jag valde därför detta 
tillvägagångssätt då detta alternativ passade de flesta bäst. Varje intervju tog ungefär 45 min. 
Vid varje intervju använde jag mig utav en intervjuguide (se bilaga 2) där jag formulerat olika 
frågeställningar för att kunna anpassa mig beroende på samtalens riktning samt för att bevara 
en frihet vid varje intervjutillfälle. Jag spelade in intervjuerna på min telefon för att sedan 
transkribera dem. Transkriberingarna användes sedan som empiriskt underlag. 

Fenomenologisk	analys	
Inför min analys har jag låtit mig inspirerats av Georgis analysmetod (Szklarski 2015 s 137) 
vilken är en fördelaktig analysmetod för studier som omfattar en mindre datainsamling. Inom 
fenomenologiska studier är det också den mest kända och använda analysmetoden vilken 
består av fem steg.  
 
I mitt första steg i min empirianalys har jag läst igenom de transkriberade intervjuerna 
grundligt för att göra en första grovanalys. Jag har därefter sorterat bort det material som jag 
kodat som obegripligt eller som inte fokuserat på min studies syfte och frågeställningar. Den 
information som jag har sorterat bort utgjorde helt enkelt ingen relevans för studien och var 
således inte en del av de generella beståndsdelar som utgör fenomenets essens. För att 
separera användbart material från icke användningsbart material, det varianta från det 
invarianta (Szklarski 2015 s 142), har jag färgkodat intervjusvar och kategoriserat dessa till 
mina olika frågeställningar. Jag har därefter jämfört deltagarnas svar på varje fråga och 
kategoriserat svaren i olika teman för att jämföra skillnader och likheter mellan informanterna 
och deras upplevelser.  
 
I nästa steg har jag läst igenom mina transkriberingar mer detaljerat och avgränsat mindre 
stycken och meningar för att avgränsa meningsbärande enheter (Szklarski 2015 s 139) som 
på olika sätt skildrar den utforskade upplevelsen ur olika perspektiv. Jag analyserade i detta 
steg fenomenet med utgångspunkt i fenomenets väsen, den minsta gemensamma nämnaren 
(Bjurwill 1995). Jag använde färgkodning i word för att utföra detta i mina transkriberingar. 
Lila för utbildning och spelningar, grön för trakasserier, orange för musikalisk miljö och blått 
för olikheter mellan informanternas upplevelser på respektive huvudinstrument. Därefter 
skrevs transkriberingarna om från förstaperson till tredjeperson. 
 
I analysens tredje steg har jag gjort en detaljerad utvärdering av de meningsbärande enheterna 
ur ett kontextuellt perspektiv och låtit meningsenheterna relateras dels till sina sammanhang 
och dels till varandra (Szklarski 2015 s 140). Här har jag generaliserat varje meningsenhet 
med syfte att på en högre nivå försöka hitta likheter mellan dem och riktat tankarna mot det 
återkommande och gemensamma för flera fenomen (Bjurwill 1995). 
 
I steg fyra ska texten komprimeras ytterligare för att underlätta nästa steg i analysarbetet.  
Här ska de transformerade meningsenheterna sättas ihop och spegla fenomenets situerade 
struktur, där jag enhetligt beskriver den utforskade upplevelsen (Szklarski 2015 s 141) utan 
att utelämna eller felaktigt återge meningsinnehållet. Detta steg görs också för att undvika 
upprepningar.  
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Fenomenets generella struktur framställs i det femte steget med hjälp av en rejäl granskning 
av de situerade beskrivningarna som till slut möjliggör en identifiering av centrala teman. 
Denna process av att urskilja centrala teman börjar egentligen redan på analysmodellens 
tredje steg och fortskrider sedan succesivt upp till steg fem. Varje tema genomgår sedan en 
slags reduktion kallad eidetisk reduktion (Szklarski 2015 s 142) till det utforskade fenomenets 
essens. Det kanske mest typiskt fenomenologiska av allt inom denna metodologi (Bjurwill 
1995).  Här separeras alla texter i varianta och invarianta teman. Det är de teman som är 
invarianta och som består av gemensamma nämnare för alla situerade beskrivningar som 
utgör fenomenets essens (Szklarski 2015 s 142).  
 
Detta stadium har Bjurwill (1995) beskrivit som Husserls paradvåning. Här sker epochén 
vilket är en typ av tankegymnastik. Här är tanken att jag ska rensa bort allt det gamla av mig 
själv vad gäller mina förutfattade meningar och mitt omdöme ska reduceras. Istället för att 
försöka komma fram till det rena jaget eller det transcendentala egot som var Husserls 
ambition så är det viktigt att i detta skede problematisera sin egen forskarroll i studien precis 
som som jag beskrivit tidigare. Att förhålla sig till det kritiska och självkritiska tänkandet 
(Bjurwill 1995). Den manifesta sanningen är det enda intressanta för fenomenologin. De tar 
starkt avstånd från latenta meningar och förklaringar. (Bjurwill 1995). 

Forskningsetiska	ställningstaganden	
Jag har utgått från Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska riktlinjer och framförallt utgått 
från fyra allmänna huvudkrav gällande individskyddskravet på forskningen. För att uppnå 
dessa skickade jag ut en medgivandeblankett via e-post (se bilaga 1) till samtliga informanter 
som deltagit i undersökningen. Jag har uppnått informationskravet genom att informera 
deltagarna om att deras medverkan i min studie är helt frivillig och att de när som helst, såväl 
innan, under som efter intervjun har rätt att avbryta sin medverkan. På min 
medgivandeblankett har jag också kort presenterat mig själv, syftet för min studie samt vilka 
ämnen jag ämnat ställa frågor om under intervjun. I enlighet med samtyckeskravet har 
informanterna därefter fått lämna sin underskrift på medgivandeblanketten och därefter 
scannat och skickat tillbaka den till mig via e-post. Jag har innan intervjuerna haft kontakt 
med informanterna via e-post, sms och telefonsamtal. Jag har då påmint och förtydligat för 
informanterna att de när som helst får avbryta sin medverkan och att detta i så fall sker utan 
några som helst negativa påföljder. Informanterna har inför och i samband med sin 
medverkan inte blivit utsatta för otillbörliga påtryckningar eller påverkningar. Det har heller 
inte förelegat något beroendeförhållande mellan mig som forskare och mina informanter. För 
att uppfylla vetenskapsrådets konfidentialitetskrav (Vetenskapsrådet 2017) och säkerställa att 
inga uppgifter kan spåras tillbaka till mina informanter har jag valt att använda fiktiva namn. 
Jag har också undvikit att lämna ut vissa uppgifter för att garantera informanternas 
konfidentialitet, samt informerat om, och garanterat informanterna att behandla deras 
medverkan så att de inte går att identifiera. Samtliga informanter har också godkänt att jag 
spelat in deras intervjuer mot överenskommelse att dessa inspelningar kommer att förstöras 
efter studiens färdigställande. Jag har också informerat informanterna om Vetenskapsrådets 
nyttjandekrav (Vetenskapsrådet 2017) och meddelat informanterna om att dessa inspelningar 
endast kommer användas av mig och enbart för min studies syfte. Samtliga informanter har 
via medgivandeblanketten också tagit del av information om att studien kommer att 
publiceras på DiVA (digitala vetenskapsarkivet) vid studiens slutförande.  
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RESULTAT:	REDOVISNING	OCH	ANALYS 
Här kommer jag att presentera mina informanter och undersökningens resultat och analys. 
Resultat och analys presenteras med en tematisk disposition. Detta avsnitt avslutas sedan med 
en sammanfattning. 

Presentation	av	informanterna	
Elin är 23 år och är uppvuxen i en större svensk stad. Hon studerade på ett estetiskt program 
med inriktning musik på gymnasiet. Hon har därefter studerat ett år vardera på två olika 
folkhögskolor med pop och rock-inriktningar. Elin har idag elgitarr som huvudinstrument. 
Hon jobbar idag som frilansande gitarrist åt en svensk artist i ett kompband med medlemmar 
av olika könstillhörigheter och i ett bluesband med endast kvinnliga musiker.   
 
Linn är 24 år och är uppvuxen i en medelstor svensk stad. Hon började spela elgitarr på egen 
hand vid 12 års ålder och studerade därefter på estetiskt program med inriktning musik på 
gymnasiet. Hon har idag elgitarr som huvudinstrument. Linn har spelat i rockband sedan hon 
var tretton år och började tidigt spela live med rockbandet på olika tävlingar som till exempel 
UKM, Rockkarusellen och Musik Direkt. Hon spelar fortfarande huvudsakligen med detta 
rockbandet. Bandet består av enbart kvinnliga musiker.  
 
Alice är 21 år och är uppvuxen i en större svensk stad. Vid åtta års ålder började hon spela 
akustisk gitarr på kulturskolan och fortsatte med detta fram till 19 års ålder. Under sina 
gymnasiestudier studerade hon på samhällsprogrammet. Därefter studerade hon sedan musik 
med afro-inriktning på folkhögskola med elgitarr som huvudinstrument. Hon har erfarenhet 
av att spela i eget rockband samt ensemble på folkhögskola. I de band och ensembler som hon 
spelat med har hon ofta varit den enda kvinnliga musikern. 
 
Nora är 29 år och är uppvuxen i en större svensk stad. Hon började spela klassisk gitarr på 
kulturskolan vid 11 års ålder. På gymnasiet studerade hon på estetiska programmet med 
inriktning musik. Hon fortsatte sedan att studera musik med afro-inriktning på folkhögskola. 
Nora har elgitarr som huvudinstrument och i dagsläget spelar hon främst i två band varav 
båda spelar blues. Till och från spelar hon musik som heltidssysselsättning. Båda hennes band 
består av endast kvinnliga musiker.  
 
Molly är 28 år och är uppvuxen i en mindre svensk stad. Hon studerade på ett estetiskt 
program med inriktning musik på gymnasiet. Under gymnasiet hade Molly elgitarr som 
huvudinstrument men har efter gymnasiet bytt huvudinstrument och spelar idag trumset. Idag 
studerar hon till musiklärare och spelar vid sidan av utbildningen i ett rockband med endast 
kvinnliga musiker.  
 
Sara är 26 år och är uppvuxen i en större svensk stad. När hon var liten stod hon i kö till 
kulturskolan men då det var jättelång kö till gitarr började Sara öva gitarr på egen hand. 
Därefter studerade hon på ett estetiskt program med inriktning musik på gymnasiet. Hon 
valde sedan att studera vidare och fortsatte sedan att studera musik med afro-inriktning på 
folkhögskola. Under både gymnasiet och på folkhögskola hade Sara elgitarr som 
huvudinstrument. Idag har hon bytt huvudinstrument och spelar i två olika band. I det ena 
spelar hon elbas och i det andra spelar hon orgel. Hon är den enda kvinnliga musikern i båda 
dessa band. 
 
Maria är 32 år och växte upp i en mindre svensk stad. Hon studerade på ett estetiskt program 
med inriktning musik på gymnasiet. Under sina gymnasiestudier hade hon elgitarr som 
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huvudinstrument. Idag har hon bytt huvudinstrument till keyboard. Utöver sina studier spelar 
hon i ett progressivt hårdrocksband som enda kvinnliga musikern och i ett coverband med 
både manliga och kvinnliga medlemmar.  
 
Maja är 28 år och är uppvuxen i en mindre svensk stad. Hon började studera musik på 
kulturskolan när hon var liten och tog då lektioner i akustisk gitarr. Hon gick därefter vidare 
med musikstudierna och studerade på ett estetiskt program med inriktning musik på 
gymnasiet. Vid den tiden hade hon både elgitarr och akustisk gitarr parallellt som 
huvudinstrument. Hon har idag lagt ner elgitarren och bytt huvudinstrument till akustisk gitarr 
och sång. I dagsläget spelar hon inte med något band på fritiden.  

Erfarenheter	av	musikutbildning	
Nora, Elin, Molly, Sara och Linn och Alice verkar överlag vara mycket positivt inställda till 
sina tidigare musikutbildningar. Generellt har de berättat att stämningen på skolan var bra och 
att de äntligen fick fokusera på musiken.  
 
Maja berättar att hon tyckte studierna bidrog till att hon fick en minskad lust och glädje till 
musiken under sina gymnasiestudier och reflekterar vid intervjutillfället över om hon inte 
borde valt att gå estetiska programmet med inriktning bild och form istället. Under sin 
studietid på estetiska programmet med inriktning musik upplevde hon att musik blev en 
tävling som handlade om prestige och elitism. Hon upplevde att lärarna var favoriserande och 
bidrog till den typen av miljö och att detta i sin tur bidrog till att hon fick prestationsångest. 
Vid sidan av sina gymnasiestudier spelade hon i ett eget band där medlemmarna utgjordes av 
tre män och två kvinnor (inklusive henne själv). 
 
Maria uppger att hon i första hand umgicks de estetelever som studerade på bild och form-
inriktningen då hon upplevde att hon inte hade så mycket gemensamt med sina klasskamrater 
på musikinriktningen. Hon bytte skola efter sitt första år på gymnasiet och började i åk 2 på 
en annan skola. I sin nya klass upplevde hon även där att det var svårt att komma in i gruppen 
med musikeleverna på estetiska programmet.  
 
Informanternas förhållningssätt till sina gitarrlärare och gitarrlektioner skiljer sig åt på flera 
punkter. Alice har inte sagt något särskilt om sin elgitarrlärare på folkhögskolan men har 
berättat att hennes gitarrlärare på kulturskolan var en drivande kraft och som uppmuntrade 
henne att studera musik på folkhögskola.  
 
Bland de resterande gitarristerna Nora, Elin och Linn går upplevelserna isär något. Både Nora 
och Elin beskriver hur de har upplevt att de har haft bra elgitarrlärare men upplever att det 
framförallt är deras egna inre driv och motivation som har varit drivkraften för deras 
musicerande och utveckling på elgitarr.  
 
Linn uttrycker att hon oftast inte gillade elgitarrlektionerna då hon upplevde att elgitarrläraren 
satte för höga mål och att hon fick för svåra uppgifter. Hon berättar också att hon inte gillade 
att bli tillsagd angående vad hon skulle spela. Linn föredrog allra helst att få ta ansvar för sitt 
eget lärande genom att söka efter instruktionsvideos på Youtube och andra internetsidor för 
att utvecklas på elgitarr. 
 
Av de informanter som inte längre identifierar sig som elgitarrister så är Sara och Molly nöjda 
med sina elgitarrlektioner och trivdes med sina elgitarrlärare. Maja och Maria däremot gillade 
inte elgitarrlektionerna. Maja upplever att hon blev stressad av sin elgitarrlärare och att han 
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mest verkade vara intresserad av att stajla på lektionerna. Maria beskriver sin gitarrlärare som 
den mest oengagerade människa hon någonsin mött. Samtliga informanter använder ”han” 
som pronomen när de pratar om sina elgitarrlärare vilket indikerar att ingen av informanterna 
i min studie blev undervisade av en kvinnlig gitarrlärare på sina musikutbildningar.  
 
Informanterna har delade meningar även om sina upplevelser av ämnet ensemble. Linn och 
Maria berättar att de upplevde ensemble negativt. Sara använder inga värderande ord för att 
beskriva ensemble som helhet. Det enda som fick henne att känna obehag på ensemble var vid 
de tillfällen då hon förväntades spela elgitarrsolon. Alice, Nora, Molly och Elin pratar positivt 
om ensemble och beskriver det  med ord som ”favoritämne” och ”kul”, och som det som var 
allra roligast i utbildningen. Flera av informanterna berättar att det var samspelet med andra 
elever som var det mest positiva med ensemble. Av de fyra sistnämnda så är Alice, Nora och 
Elin idag fortfarande verksamma elgitarrister.  
 
Linn pratar delvis positivt om ensemble men berättar att hon kände sig undanknuffad ibland. 
De var bara två tjejer i klassen som spelade elgitarr. Hon berättar att hon sällan fick spela 
några solon och att hon och den andra kvinnliga elgitarristen ofta fick spela de enklare 
gitarrstämmorna. Linn reflekterar över ifall det kan ha berott på att hon ”kanske inte tog för 
sig jättemycket. ”De supercoola gitarrgrabbarna haffade alla roliga delar först”. En 
konsekvens av att inte vara ”snabb nog” resulterade i att elbasen då blev det enda instrumentet 
över. Linn fick således spela en del elbas på sina lektioner. ”Nästan oftare” än elgitarr enligt 
hennes beskrivning.  
 
Maria beskriver angående elbas ett liknande fenomen och berättar att det under hennes 
gymnasiestudier endast fanns en enda elbasist på estetiska programmet. Hon berättar att hon 
på gymnasiet inte var en särskilt bra elgitarrist och att hon därför alltid blev ombedd att spela 
elbas på ensemble-lektionerna istället för elgitarr. Hon minns inte att hon någonsin har spelat 
ett enda ackord på elgitarr i ensemble under gymnasiet.   
 
När Alice berättar om sina upplevelser från pop och rockensemble under sina 
folkhögskolestudier pratar hon mycket positivt om ensemble och nämner att kursen utgick 
från en väldigt bred repertoar gällande låtval. Hon berättar att hon oftast var den enda 
kvinnliga musikern på ensemblelektionerna. Detta upplevde hon dock inte som något konstigt 
eftersom det alltid har varit så för henne. 
 
Nora berättar att hon redan under sina gymnasiestudier var väldigt musikaliskt driven och 
ville spela mycket. Hon fick därför vara med i extra ensembler i årskursen ovanför. Hon 
uttrycker att hon upplevde sitt estetiska program överlag som ”ganska slappt” men berättar att 
ensemblekurserna var ”bra och kul”. 
 
Molly berättar att hon älskade att spela elgitarrsolon och att hon ofta fick spela solon för att de 
andra elgitarristerna i hennes ensemble inte ville. Hon säger att det nästan kändes dumt ibland 
att hon skulle spela alla solon. När hon reflekterar över detta berättar hon att det var hon själv 
som den som var mest driven på ensemblelektionerna på den tiden. Hon upplever också att 
hon hade en ganska ledande plats i ensemblen och att hon uppmuntrade de andra.  
 
Elin beskriver ensemble som sitt favoritämne och hur hon alltid har gillat att spela med andra 
i bandkonstellationer. Hon minns dock att de på gymnasiet var fem gitarrister i två ensembler 
och att det inte fanns någon basist. Hon och de andra elgitarristerna fick därför turas om att 
spela bas vilket hon upplevde som något positivt.  
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Sara berättar att hon upplevde ensemble positivt förutom när hon förväntades spela solon. 
Efter att jag fick ta del av Saras tankar om elgitarrsolon och improvisation valde jag att gå 
vidare med detta i mina intervjuer då både elgitarrsolon och improvisation under tidigare 
intervjuer kommit på tal på ett eller annat sätt. Redan vid min första intervju kom ämnet 
improvisation upp som svar på frågan ”När känner du dig obekväm i musikaliska 
sammanhang”? Jag ställde den därefter till några av informanterna. Vid flera intervjuer 
behövdes det dock inte eftersom flera informanter tog upp improvisation som svar på andra 
frågor om sin musikutbildning eller i samband med att de pratade om sina gitarrlektioner.  
Nora, Linn, Elin och Molly har i sina intervjuer berättat om i första hand positiva upplevelser 
av improvisation och om att spela solon. Av dessa informanter så är Nora, Linn och Elin 
verksamma gitarrister idag. Alice och jag pratade aldrig om improvisation. Nora nämner 
solon och improvisation som en av anledningarna till varför hon slutade spela klassisk gitarr 
och istället fokuserade på elgitarr. 
 

Nora: Ja alltså anledningen till att jag slutade med klassisk gitarr var för att det var så himla 
uppstyrt. Det står ju verkligen - Nu ska du spela starkt, nu ska du spela svagt, nu ska du ta ner det. 
Det var otroligt styrt i noterna. Så det var en stor del till att jag började spela mer elgitarr för att jag 
ville ha det liksom friare. Att man kunde improvisera, sola, liksom annat. Så jag vet inte. Just det 
[improvisation] har inte varit någon jobbig tröskel för mig. Med improvisation. För det var en stor 
del till varför jag ville spela elgitarr. Det är en liksom så stor del av att spela elgitarr […] Man 
väljer ju kanske inte riktigt elgitarr om man inte vill liksom ta plats i ett band eftersom det är ett så 
himla typiskt soloinstrument. Hade jag varit såhär jättetillbakadragen och bara ville spela på ett 
”laid-back”-sätt så hade jag kanske inte liksom valt elgitarr. 

 
Linn berättar att det var när hon lärde sig den mollpentatoniska skalan på musikgymnasiet 
som hon helt plötsligt förstod hur hon kunde använda skalor som verktyg för att improvisera. 
Tidigare hade hon bara spelat på gehör på en sträng och spelat de toner som hon tyckte 
passade. Hon tyckte därefter att det blev mycket roligare att spela solon när hon hade lärt sig 
skalorna och hon började därefter oftare att spela elgitarrsolon och öva på att improvisera. 
Hon beskriver att hon improviserar och spelar elgitarrsolon så ofta hon kan och att det alltid 
har känts naturligt att spela solon. Hon tillägger också att hon inte ser sig som någon sångare 
och därför får mer frihet på elgitarren. 
 
Elin har tidigare haft ett väldigt dåligt förhållande till improvisation som nu har blivit mycket 
bättre. Hon beskriver att hon inför improvisation och gitarrsolon upplever en ”skräckblandad 
förtjusning” men att hon tycker att improvisation är otroligt kul. Hon upplever att hon har en 
slags egenskap som gör att hon bara måste ge sig ut och ofta utsätta sig för att improvisera 
och att spela elgitarrsolon vilket hon har upplevt har gjort skillnad för hennes inställning till 
att improvisera.  
 
Molly är den enda informanten av de som slutat spela elgitarr som talar varmt om att spela 
elgitarrsolon och att improvisera. Hon berättar att hon alltid gillat det och beskriver det som 
en spännande upplevelse. Som elgitarrist beskriver hon hur hon gillade att ta plats på scen, 
visa upp sig och vara en frontfigur. Däremot så känner hon inte lika starkt för att spela 
trumsolon. Som hon beskriver: ”Men nu när jag är trummis så är jag så himla nöjd med att 
bara sitta i bak och hålla i grooven liksom”. 
 
Av de resterande tre informanterna som idag har bytt huvudinstrument sedan gymnasie- 
och/eller folkhögskolestudierna så har de alla tre negativa upplevelser av att improvisera och 
spela solon på elgitarr. När jag frågar Maja om när hon känner sig obekväm i musikaliska 
sammanhang så är det just improvisation som kommer på tal. Hon säger att hon till viss del 
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kan improvisera men att hon upplever en brist i sitt hantverk på elgitarren och att det håller 
henne tillbaka. 
 

Maja: Det kanske är hantverket liksom att jag inte känner mig ”jätteskillad” på just gitarr och att 
det är det som gör att jag låser mig och så får jag prestationsångest tror jag. 

 
När jag och Sara pratar om ensemble tidigare så tar hon upp ämnet improvisation. Hon 
upplevde att det på henne som elgitarrist alltid fanns en förväntan om att hon skulle spela 
solon och att det var något som var väldigt jobbigt och något som hon på elgitarr aldrig kände 
sig bekväm med varken under sina gymnasie- eller folkhögskolestudier. 
 
I dagsläget upplever hon att hon har en mycket bättre relation till improvisation som elbasist 
och keyboardist. Skillnaden som hon uppger är att hon idag vågar tillåta sig själv att göra bort 
sig eller spela saker som är ”out” eller ”fula”. På elgitarr beskriver hon dock hur det alltid har 
känts jobbigare med improvisation och solon och att hon aldrig känt sig bekväm med att spela 
solon på elgitarr. 
 
Maria beskriver sina upplevelser av improvisation på elgitarr med orden ”full skräck”. Hon 
berättar att de vid varje terminsslut på gymnasiet skulle spela upp för en jury bestående av 
gymnasielärarna. Hon berättar att hon alltid fick en sådan otrolig prestationsångest inför 
uppspelen att hon alltid fick panikångestattacker och bröt ihop innan hon skulle spela vid 
dessa tillfällen. Hon behövde därför aldrig göra något sådant uppspel på elgitarr.  
Sedan hon bytte huvudinstrument till piano har hon upplevt att hon fått bättre undervisning 
inom improvisation. Hon jämför sina huvudinstrumentlärare och berättar att lektionerna i 
improvisation på elgitarr helt saknade struktur medan hennes lärare i piano har givit henne 
verktyg, metoder och teoretisk förståelse för att öva och utvecklas inom improvisation. 

Livespelningar	och	diskriminering	
Det har framkommit flera upplevelser om diskriminering från informanterna. Endast ett fåtal 
incidenter har inträffat under informanternas musikstudier på gymnasium och folkhögskola. 
Majoriteten av diskriminering, sexism, och särbehandling har skett i samband med 
livespelningar.  
 
Sara är den enda av mina informanter som inte har upplevt någon form av diskriminering i 
musikaliska sammanhang. Maja har inte upplevt att hon blivit diskriminerad i samband med 
konserter. Däremot har hon ibland upplevt att hon inte alltid blev lyssnad på vid repetitioner 
med sitt eget band. Maja upplever också att hon fick axla rollen som ”den tråkiga” när hon 
försökte leda repetitionerna framåt. Alla de sex resterande informanterna har upplevt någon 
form av diskriminering i samband med live-spelningar. Av dessa sex informanter är fyra 
fortfarande verksamma elgitarrister.  
 
När jag och Nora pratar om live-spelningar berättar hon att hon främst spelar i två bluesband 
med enbart kvinnliga musiker och att det ibland fälls en del kommentarer från både arrangörer 
och rockpublik.  
 

Nora: Så det är klart det kommer grodor ibland från både arrangörer och rockpublik. […] [D]et är 
ju tröttsamt också för att många alltså, många gånger, de flesta gånger skulle jag säga, så är det 
verkligen verkligen inte illa menat. Utan […] det är dom där [kommentarerna] - Jag blev positivt 
överraskad. Aha varför det? Det är komplimang dolt i något helt annat. 
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Nora berättar sedan vidare om hur hon och hennes medmusiker får en hel del liknande 
kommenterar och att hon om hon är bra på humör ibland tar diskussionerna vid de tillfällen 
hon känner att hon kan förändra något men att det ibland är alldeles för frustrerande. Hon 
upplever att hon aldrig får bara vara elgitarrist. Hon upplever istället att hon för omvärlden 
alltid är tjejen som spelar elgitarr.  
 
När Alice spelar live berättar hon att folk ofta reagerar på att hon är gitarrist. Hon berättar om 
särskilt ett återkommande fenomen med sitt gamla band där hon var bandets sologitarrist och 
körade.  
 

Alice: Alla soundchecksnubbar, dom trodde ju att jag var rytmgitarrist, för det var ju dels jag som 
var leadgitarrist och så hade vi en kille på sång som spela rytmgitarr. Hans gitarr var ju högre än 
min [syftar på volymnivå] och sen så körade jag och […] nästan alltid trodde dom att jag var 
leadsångare. Och liksom drog upp min mick och [drog] ner hans mick och [drog] upp hans gitarr 
så man behövde alltid förklara liksom några gånger om att det va jag som var leadgitarrist”. 
Andreas: Några gånger om? 
Alice: Ah jo men ibland så fattade dom inte riktigt liksom grejen.  

 
Hon berättar att hon i musikaliska sammanhang oftast är den enda kvinnliga musikern och att 
hon därför ofta blir misstagen för att vara sångare. Detta säger hon är en fördom som hon 
stöter på hela tiden. 
 

Alice: - Det är du som sjunger eller? Och då sa jag nej, jag är bara gitarrist liksom. Så den 
fördomen stöter man ju på hela tiden. Att man är sångare. Och även typ när vi haft jazzgigs där det 
inte är någon sång, så det är ingen sångare [med], då har jag ju fått kommentarer som att - Borde 
inte du sjunga lite?. 
Andreas: Aha okej?   
Alice: Inte på nåt elakt sätt egentligen. Men dom ser en tjej och tänker att - Hon är säkert duktig 
på att sjunga liksom. Hon kan väl sjunga jazz. Men jag vill ju verkligen bara vara där som, i 
egenskap av gitarrist och inget annat. Mycket det man stöter på.  Att folk tror att man ska sjunga. 
Annars är det ofta folk som reagerar på att jag spelar gitarr på något positivt sätt. Dom kommer 
fram och säger […] -Vad kul med en tjej som spelar gitarr. Det får man ju höra rätt ofta.  
A: Vad sa du? Hela tiden?  
AL: Ja. alltså väldigt ofta är det ju folk som kommenterar det i alla fall. Eller som sagt, de misstar 
en för sångare. Det händer ju ganska ofta. Men för det mesta så är ju folk positiva och glada och 
tycker det är kul eller kommer fram och säger - Ah min dotter spelar också gitarr. Såna saker.  
Det är ju bara kul. Och sådant har jag sett också när jag sökt till skolor och så. Att folk tycker det 
är kul liksom. Men man märker ju att det är ju en grej liksom. Man blir ständigt påmind om att 
man är tjej.  

 
Linn berättar ett annat exempel på hur detta fenomen med att bli påmind om sitt kön kan te 
sig. 
 

Linn: Och även tidningar och sånt hade varit kul om dom kunde sluta skriva tjej framför band. 
Everytime. Vi ska spela imorgon i [medelstor svensk stad] och då såg jag en artikel på Instagram. 
Då hade dom fått med ordet tjej 10 gånger i den artikeln. Tjejband. - Vi ska locka fler tjejer som 
ska spela här. Vi har ett tjejband med bara tjejer. Det är så himla….det gör väl inte saken bättre? 
Jag förstår att dom vill visa att dom är så duktiga och bokar tjejer för det är ju inte så vanligt men 
dom hade gjort en tjänst mot hela den här grejen om dom bara strök ordet tjej och bara - Vi har 
bokat ett skitbra hårdrocksband. Istället för - Nu har vi bokat ett jättespeciellt tjejband bara för 
ikväll. Alltså…Det blir inte bra”.  

 
Såhär pratar Elin om hur hon blir påmind om sitt kön och berättar sedan vidare om hur det 
känns att bli påmind om sitt kön hela tiden. 
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Elin: Jag ser ju inte mig som en tjej som spelar gitarr utan jag ser mig som gitarrist. Som tjej blir 
jag väldigt påmind om att jag är tjej, alltså mitt kön liksom. Även fast det inte har nån betydelse. 
Så och på gymnasiet så är jag väldigt glad över att jag blev inte så himla påmind om mitt kön. Och 
det känns jättebra för det har ju blivit mycket mer nu när jag blivit äldre och har spelat eller åkt 
runt mer liksom.  

 
När jag ber Elin att utveckla sitt resonemang om vad det innebär att bli påmind om sitt kön 
berättar hon vidare om hur detta kan gå till. 
 

Elin: Alltså det är ju liksom kommentarer mer. Ofta är det ju så att människor vill väldigt väl. Och 
det är ofta det jag försöker liksom ta ut av det. Om man får någon kommentar […] men det blir ju 
väldigt ofta att jag blir väldigt påmind. […] [J]ag får höra väldigt ofta att - Shit alltså! Gud vad bra 
du var. Du spelar som en kille. Och jag bara - Lyssnar du på dig själv nu? Vad menar du med det? 
Jag är inte kille och vad har det med ens med saken att göra? Och varför skulle jag sträva efter att 
spela som en kille? […] [J]ag fattar ju att dom menar väl, för dom har ju kanske sett bara killar 
som spelar gitarr och att dom är så himla bra. Men att det är såhär dels typ som sånt […] men 
också bara att man blir påmind av det. - Alltså shit! Alltså jag blev så himla chockad. Du bara gick 
upp å bara… Ofta att folk är så chockade typ. 

 
Maria nämner framförallt två saker. När hon är ute och spelar med det progressiva 
hårdrocksbandet där de andra medlemmarna är tre män på 50 år har hon upplevt att deras 
publik inte är vana vid att se en kvinnlig musiker på scen. Hon möter i samband med dessa 
spelningar ofta personer som kommenterar saker i stil med ”Åh vad kul med en tjej”. Just 
detta exempel inträffade på en rockbar i Västsverige där kommentaren fälldes av en kvinnlig 
anställd.  
 
Hon har också varit med om fenomenet att bli påmind om sitt kön i samband med konserter 
som till exempel vid uppriggning. Trots att hon har burit alla sina egna saker sedan hon var 
åtta år gammal så har det varit svårt att få bandets basist att förstå. När hon försökte diskutera  
detta med basisten gick det till såhär: 
 

Maria: Och så sa jag det lite såhär skämtsamt att - Ja men jag kan bära mina saker själv. Det är 
inga problem. Det har jag gjort hela livet liksom.  
- Ja nej men du är tjej så att du ska inte behöva lyfta. Då sa han ju rent ut sagt att det var ju för att 
jag var tjej som jag inte skulle behöva kånka. Så på det sättet så är det väl liksom att… jag vet inte 
om det är nån sådan här gammal chevaleresk grej eller om det är…om det är liksom att tjejer 
klarar inte av…det här kånket liksom. 

 
Även Molly har upplevt fenomenet att bli påmind om sitt kön. Såhär pratar hon om det: 
 

Molly: Det har varit med både trummor och gitarr att man har fått höra såhär att - Shit vad du är 
bra för att va tjej. Klassikern. Det är liksom att dom bara ska nämna. Senast nu i helgen när vi 
gigade så fick jag höra liksom att - Alltså jag hade aldrig, om jag bara hade lyssnat på trummorna 
så hade jag aldrig kunnat tro att det var en tjej som spelade. Liksom. Åh ja, dom menar ju väl. 
Dom vill bara ge en komplimang men dom fattar inte riktigt vad dom säger liksom.  

 
Lite senare i intervjun berättar Molly om när hon möter publik efter spelningarna och 
problematiserar och reflekterar över hur hon agerar i dessa situationer. 
 

Molly: Det är också skitsvårt när det kommer fram någon efter ett gig och bara såhär - Alltså fy va 
bra ni va. Alltså du vet, någon som har betalat pengar för att se en, någon som har köpt ens tröja, 
ens skivor, som liksom bara är superglad och bara säger den där lilla felgrejen liksom - Gud va 
coolt med en tjej som är så bra på trummor. Då biter man ju ihop liksom. Man vill ju va trevlig 
mot sina fans. Ehm…så ah. Man väljer sina situationer helt enkelt.  
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Hon upplever också att hon oftare som trummis än som gitarrist möter personer som inte tror 
att hon kan spela och säger att ”Man får känna på oftare att man är tjej som trummis än som 
gitarrist”. Hon reflekterar över detta och nämner två saker. Dels upplever hon att trummor är 
ett mer fysiskt instrument än elgitarr och att det kräver mer attityd att spela trummor och hon 
funderar på om hon kanske utstrålade en annan trygghet när hon spelade elgitarr. Enligt 
hennes erfarenheter är hon också av uppfattningen att det finns färre kvinnor som spelar 
trummor än elgitarr. 
 
När jag sedan frågar Molly om vad hon skulle vilja ändra på i sin musikaliska vardag svarar 
hon såhär:  
 

Molly: Jag skulle nog egentligen bara vilja att vi redan var där. Att det var så… inget särskilt med 
vilket kön man hade. Bara man spelar liksom […] min dröm är liksom att det blir så pass jämställt 
i musikbranschen att man ser alla som musiker. Man ser alla som tekniker […] att man inte ska 
behöva köna liksom. Att det [att köna] bara försvinner. 
  

När jag och Alice pratar om situationer där hon känner sig obekväm säger hon att hon inte 
kommer på något konkret exempel men reflekterar kring en känsla på följande vis: 
 
Alice: Det finns väl situationer där det kan vara sådär gubbiga gubbar som tycker det är väldigt kul med en tjej 
på elgitarr. Nu kommer jag inte på något specifikt sammanhang men du förstår kanske sorten. Då kan man väl 
känna sig lite obekväm i sitt eget skinn. Men som sagt så för det mesta så är folk positiva och glada liksom. Så 
att man blir inte obekväm så att man känner att folk inte vill ha en där.  Det skulle vara något sånt. Annars så 
känner jag mig bekväm för det mesta eftersom jag är van liksom vid grabbiga sammanhang. Det är väl mycket 
det.  
 
Nedan presenteras ett citat av Linn där hon berättar om ett återkommande fenomen gällande 
förväntningar från publik. 
 

Linn: Men folk som har ändå lite nys om att vi är ett rockband […] blir också alltid förvånade. Det 
är nästan 90% av alla gånger vi kommer och spelar att dom har en bild av hur vi låter. Och sedan 
efteråt så bara - Men vad fan ni kan ju!  

 
Linn upplever att hon blir bemött med fördomar nästan varenda gång som hon spelar live med 
sitt band och att de riktas från alla möjliga personer. Från publik och personal till arrangörer 
och konferencierer. Hon upplever att de ofta blir konstigt eller otrevligt bemötta när de 
anländer till platsen de ska spela på. Hon beskriver att folk antingen är ”dryga” mot dom eller 
att de blir helt ignorerade. Framförallt upplever hon en ”otroligt taskig attityd” från 
ljudtekniker på soundcheck.  
 

Linn: Senast, förra gången vi spelade då var det en som liksom, han pratade inte med oss 
överhuvudtaget. Han var skitdryg på soundcheck och liksom sa verkligen såhär dråpliga 
kommentarer och grejer också […]. Och sen efteråt så var han jättetrevlig och bara - Ah men här 
har ni mitt visitkort om ni behöver ljudtekniker någon gång. 

 
Linn berättar vidare att detta inte är en enskild händelse. Tvärtom är det en ständigt 
återkommande situation. Ibland upplever hon dock att de blir behandlade nästan helt tvärtom 
och beskriver det såhär: 
 

Linn: En del har varit tvärtom dock att dom vill du vet, hålla oss i handen nästan när vi går uppför 
scenen och dom ska stoppa in gitarrkabeln i stärkaren åt oss för att vi inte vet vilket hål den ska in 
i. Alltså såna grejer. Att dom antar att vi är skitdåliga. Och dom ska justera mickstativet när vi står 
där bak för att dom inte tror att vi kan och såna grejer. Det e så sjukt. […] Det är liksom som att 
dom inte vet [att Linn och hennes band är väl rutinerade i hur dessa saker fungerar]. Det står ju 
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input med stora bokstäver men det är som att vi [enligt ljudtekniker och scenpersonal] inte fattar 
det. Och dom liksom - Ska jag hjälpa dig att bära? och - Var ska du ha ditt pedalbord? Ja men jag 
ställer det där jag vill ha det liksom. Dom fattar inte att vi förstår. Antingen så är dom jättedryga 
och sådär elaka eller så är dom jättevänliga och du vet, ska hjälpa oss med allting. Och typ liksom 
bädda upp allt så att det blir jättefint för att vi, vi förstår ingenting. 

 
När jag frågar Linn hur hon hanterar dessa situationer berättar hon hur hon och bandet brukar 
prata med varandra backstage och försöka vända dessa upplevelser till något positivt. Hon 
beskriver hur de på något sätt kan bli peppade av sådana situationer och att sådana situationer 
kan få dom att försöka bevisa sig lite extra när de spelar. ”Så vi kör skiten ur dom sen 
istället”.  
 
Här nedan berättar Molly om en annan känsla som hon upplever är svår att bemöta, som hon 
liknar vid känslan av att känna sig överkörd.  
 

Molly: Det är ofta så att folk vill hjälpa mig att bära…och folk vill hjälpa mig att bygga ihop 
trumsetet. Men alltså det… det finns situationer då jag får hjälp då jag inte känner så. Om du 
förstår vad jag menar. Att jag blir överkörd. Alltså det finns situationer [då] jag får hjälp då jag 
inte känner mig överkörd, och det finns likadana situationer när jag får hjälp men där jag känner 
mig överkörd. Som att jag får hjälp för att dom inte tror att jag kan själv liksom. Det är en liten 
skillnad där som är lite svår att ta på.  

 
Molly lyfter sedan ytterligare ett exempel som utspelades när hon var på europaturné i 
somras. Hon spelade bland annat i Tyskland, Frankrike, Belgien, Spanien, Tjeckien och men 
berättar att det bara var i Sverige som hon upplevde sig bli ”mansplainad”. 
 

Molly: Det var någon som skulle bygga mitt kit och kommentera mina prylar […] med en så 
konstig attityd liksom. Så man bara kände sig eh…ah men som att han inte trodde att jag…kunde. 

 
Hon berättar sedan om hur den här personen fortsatte att mot hennes vilja hjälpa henne att 
rigga upp hennes instrument. 
 

Molly: Jag sa upprepade gånger att jag ville rigga själv men ändå så skulle han liksom sätta i 
baskaggepedalen åt mig och känna på den åt mig. Som att han kunde avgöra om det kändes bra 
eller inte istället för mig liksom. Och sen när jag äntligen fick sätta mig vid kitet, då började jag 
rätta till saker. Då gick han fram och sa till mig att min hi-hat var platt. 
Andreas: Mhm? Okej? 

           Molly: Mm. Bara så här, hävda sig eller jag vet inte vad det var.  
 
Vidare fortsätter Molly att reflektera, dels över situationen och dels över att välja sina strider. 
Trots att hon ville skälla ut honom så var hon orolig över vilka konsekvenser det skulle få för 
hennes band. Det var endast män som jobbade på scenerna i detta sammanhang och hon ville 
att de som jobbade med festivalen (i det här sammanhanget) skulle få en trevlig upplevelse av 
bandet. Hon beskriver hur hon personligen inte ville upplevas som en ”hormongalen kvinna”. 
Hon upplever också att vissa strider är svåra att ta och att det är svårt att veta hur en kan 
förhålla sig till liknande företeelser.  
 

Molly: Han gör ju inget såhär konkret mot mig. Han är väldigt såhär vag. Det han gör mot mig. 
När han liksom bara hävdar sig mot mig liksom. Så det är svårt att ta på, det han har gjort. Och att 
då ställa sig och skälla ut honom, det känns som att det skulle folk inte förstå. 
 

Nora, Elin och Molly har ett antal negativa erfarenheter från musikaffärer. Elin har tidigare 
beskrivit hur hon ibland upplever en känsla av att hon måste ”bevisa sig”, bland annat när hon 
går in i en musikaffär. Nora berättar hur att hon ständigt blir tipsad om saker på ett sätt som 



 
28 

hon inte tror att killar får uppleva och att mycket av denna typen av tips sker i musikaffärer. 
Hon nämner tjocklek på gitarrsträngar som ett återkommande exempel och har flera gånger 
fått höra kommentarer i stil med ”Tänk på att tjockare strängar ger en tjockare ton” eller ”De 
strängarna finns inte till nylongitarr”. Hon använder dessa exempel för att beskriva hur manlig 
personal i musikaffärer alltid verkar förutsätta att hon spelar akustisk gitarr istället för elgitarr 
och beskriver hur tröttsamt hon upplever kommenterar av likande karaktär då hon tror att det 
framförallt beror på hennes könsidentitet. 
 
Elin berättar att hon absolut har blivit bemött med fördomar och att hon alltid känner att hon 
måste bevisa något och visa vad hon kan. Hon beskriver detta som en grundkänsla som hon 
alltid känner av vid tillfällen då hon ska spela med en ny grupp eller handla i en musikaffär. 
 

Elin: Så fort jag träffar nya människor i musiksammanhang som jag kanske ska jobba med, 
speciellt om dom är män liksom så har jag ofta en grundkänsla i mig att jag behöver bevisa mig 
själv. Att jag kan spela eller att jag kan så mycket som jag gör. Det kan ju vara alltifrån att jag ska 
spela med någon ny grupp eller gå in i en musikaffär å köpa plektrum. 

 
Molly berättar om fler upplevelser från musikaffärer:  
 

Molly: Ah man blir ju flörtad [med] när man går och handlar i trumaffären. Ibland. Det är lite 
tråkigt. Att man inte bara kan få gå dit och få vara en kund liksom. Men det kanske händer åt andra 
hållet med. Jag vet inte. Och det är tråkigt när det händer för ehm, […] det känns som att man inte 
blir tagen på allvar då. Man ska gå dit och handla saker liksom. 
 

Nora har erfarenheter från live-spelningar då äldre män i publiken kommit fram efter 
konserter och fällt kommenterar angående utseende. Hon nämner ett exempel då en äldre man 
kom fram till en i Noras Band och sade ”Du såg så sur ut. Tänk på att le lite mer”. 
 
Linn berättar om när arrangörer har bokat hennes band till olika kulturevenemang där hon 
upplevt att arrangörerna med facit i hand inte insett att de är ett hårdrocksband. Hon upplever 
att det blivit jobbigt när arrangörerna inte har lyssnat på deras musik på förhand och när hon 
upplever att arrangörerna tror att bandet består av fyra söta försiktiga tjejer. 
 

Linn: Alltså det är jättesjukt. Och då är det ofta såhär kulturevenemang typ som inte vet. Dom bara 
[namnet på Linns band] är ju kul. Det är ju såhär, tjejer. Dom är nog söta när dom spelar. Men vi 
spelar ju stenhårt så dom vill springa därifrån. Så dom vet inte riktigt. Och då är det oftast såhär 
ljust. Kanske några gubbar på en stol i bak liksom. Det är jättejobbigt.  
Andreas: Du sa där, dom i [Linns band] är söta? 
L: Nej men det är många som inte har hört oss som tror att vi är ett, ah men - Unga tjejer, dom kan 
väl inte vara så farliga. Det är nog trevligt. […] - Ett band med unga tjejer. Då tror ju dom att vi 
är försiktiga och sådär. Det är alltid den utgångspunkten. 

 
Linn berättar också att ”det alltid kommer fram folk som ska tycka saker”. Ofta är det då äldre 
män som tycker att de har fel kläder på sig eller att de borde se ut eller göra på ett visst sätt. 
Kommentarer som ”Ni borde spela mer på er sexualitet. Då kanske ni hade kommit lite 
längre”. ”Har ni tänkt på det här? Ni kanske borde ha såna här kläder” ”Har ni tänkt på det här 
med scenkläder? Ni kanske borde ha nåt mer som matchar” ”Varför har ni kjolar på er när ni 
spelar”? Linn är av uppfattningen att de som fäller såna kommentarer oftast bara vill henne 
och hennes band väl och att de tror att de gör dem en tjänst genom att tycka någonting. Linn 
tror dock aldrig att liknande kommentarer skulle fällas till ett hårdrocksband bestående av 
bara män.  
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Förebilder	
När jag frågar informanterna om förebilder i samband med att de började spela elgitarr så 
nämner endast Elin en kvinnlig gitarrist, Joni Mitchell. Linn nämner att hon blev introducerad 
till några rockband som enbart bestod av kvinnor först när hon skulle starta sitt egna band. 
Bland annat nämner hon Crucified Barbara. Först på senare år fick hon upp ögonen för 
Orianthi. Maria, Maja och Sara nämner andra kvinnliga musiker som Dolly Parton, Merit 
Hemmingson, Norah Jones och Monica Zetterlund. 
 
Sju av informanterna nämner alltså ingen kvinnlig gitarrist som förebild.  
Nora, Alice, Linn och Elin, Molly och Sara nämner framförallt band och musik i allmänhet 
som varit inspirerande snarare än specifika gitarrister även om de nämner ett fåtal gitarrister 
som tidiga förebilder. Däribland Jimi Hendrix, George Benson, Derek Trucks, Eric Clapton, 
Steve Vai och Eddie Van Halen.  
 
Först under sina folkhögskolestudier blev Nora introducerad till kvinnliga elgitarrister och 
musiker och berättar att det skedde i samband med en föreläsning med Marie Selander. Hon 
beskriver det som väldigt inspirerande då hennes lärare fram till denna tidpunkt aldrig 
synliggjort kvinnliga elgitarrister tidigare. Nora är övertygad om att hon hade varit än mer 
dedikerad och inspirerad om hon hade exponerats för dessa kvinnliga musiker tidigare. Hon 
berättar att det var första gången som hon fick se en kvinnlig gitarrist och beskriver att det var 
en riktig ögonöppnare som var väldigt inspirerande. Det hon fick se var ett Youtube-klipp på 
Sister Rosetta Tharpe som spelade på en Gibson SG. 
 
Alice berättar att den första musiken som hon minns är Eric Clapton och att hon alltid lyssnat 
på honom. Att det började med Clapton. När hon nämner förebilder som kom senare när hon 
började spela gitarr så nämner hon band som Led Zeppelin och Guns n’ Roses.  
 
Elin reflekterar över hur hon personligen upplevt vikten av att ha förebilder av sitt eget kön 
och berättar att hon först i efterhand insett hur mycket Joni Mitchell i egenskap av kvinnlig 
gitarrist har betytt för henne som förebild och inspirationskälla.  
 
Maria berättar vid intervjun att hon tycker det är svårt med förebilder och att hon inte haft 
några särskilda musikaliska förebilder på elgitarr men att hon lyssnade på Bob Marley, Dolly 
Parton och Louis Armstrong när hon var yngre. Hon konkretiserar att hon vill särskilja dessa 
tre artister från musikaliska förebilder och berättar att hennes val att börja spela elgitarr inte 
berodde på varken någon av dessa tre eller någon annan överhuvudtaget.  
 
Linn berättar att hon blev väldigt inspirerad första gången hon såg Orianthi. Detta var när 
Orianthi framträdde i en musikvideo tillsammans med Steve Vai. När personer i Linns närhet 
fick reda på att hon skulle starta band så fick hon i samband med detta en del skivor och 
introducerades till kvinnliga rockmusiker och nämner Crucified Barbara som ett exempel på 
tidiga inspirationskällor. Framförallt har hon dock lyssnat på band och låtar snarare än på 
specifika elgitarrister eller artister.  
 
Molly berättar att Eddie Van Halen var hennes stora idol när hon började spela gitarr.  
 
Sara nämner Merit Hemmingson som en musikalisk förebild som alltid har funnits med.  
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Maja säger att hon mest har lyssnat på ”trasiga manliga gitarrister” som Damien Rice, José 
Gonsalez och Nick Drake. Hon har också alltid lyssnat på Norah Jones och Monica 
Zetterlund.  
 
Nora reflekterar över vilken slags medvetenhet som behövs generellt gällande musiksalars 
utformning. Att en lärare har möjlighet att synliggöra kvinnorna i musiken genom att 
reflektera över och göra medvetna val gällande vilka artister som representeras på 
musiksalens affischer eller övrig interiör. Som konkret förslag reflekterar Nora över att om en 
affischerar i musiksalen så får det inte enbart vara manliga förebilder som representeras utan 
att en ska presentera en jämlik fördelning med hälften män, hälften kvinnor. Alternativt 
endast kvinnliga elgitarrister.   
 
Även Elin lyfter fram vikten av att göra aktiva val och att musikskolor och det offentliga 
musiklivet aktivt måste arbeta med att representera en jämställd bild av musikscenen. Hon 
saknar att hon själv inte blev introducerad till kvinnliga gitarrister och förebilder. Hon 
reflekterar också över att alla gitarrelever kanske kunde fått gitarrläxor baserade på kvinnliga 
gitarrister också.  
 
Både Nora och Elin har också berättat om sina tankar kring ensemble och låtval och betonar 
vikten av låtval och kompositör och att det inte bara får vara musik av manliga kompositörer. 
Elin exemplifierar detta genom att reflektera över att lärare måste uppdatera sin repertoar och 
inte alltid spela låtar av manliga kompositörer, artister och homogena grupper som till 
exempel Iron Maiden eller Deep Purple. För att bidra till förändring kring detta har hon själv 
blivit inbjuden till sitt gamla gymnasium för att hålla i föreläsningar om att vara kvinna och 
musiker.  
 
Alice upplevelse är att det finns väldigt få kvinnliga gitarrister och tror att det beror på att det 
finns så få kvinnliga förebilder. ”Man ser ju inte tjejer spela gitarr”. Hon tror dock att det är 
något som är under förändring och upplever att musikskolor i dagsläget är bra på att 
presentera en bredd på sina hemsidor och i sina broschyrer.  
 
Hon upplever dock att det finns en problematik i att nästan alla musiklärare hon träffat är 
män. Detta säger hon sig ha märkt när hon har sökt till skolor och kollat upp skolor på 
internet. Hon säger att det också är så som det ser ut på folkhögskolan där hon studerar. Hon 
tror att bortfallet av kvinnliga elgitarrister beror på att en blir medveten om att det är en 
”killgrej” när en blir äldre. Hon tror att det är viktigast att visa kvinnliga gitarrister för barn i 
låg- och mellanstadiet då hon upplevde att det var vid den tiden som flest av hennes kompisar 
slutade spela gitarr.  
 
Linn upplever inte att kulturskolan, estetiska musikutbildningar eller offentliga musiklivet gör 
något fel i dagsläget gällande att locka fler kvinnor att spela elgitarr. Hon tror att intresset för 
elgitarr helt enkelt inte är lika stort hos kvinnor. Hon berättar vidare om att hon arbetat med 
och arrangerat pop och rock-kollon för tjejer. Hon upplever att det är svårt att veta var en ska 
annonsera men att de har fått bra respons när de nått ut till föräldrar. Detta tillvägagångssätt 
genererade flest anmälningar. Hon har också varit inspirationsföreläsare och workshop-ledare 
med sitt band på Popkollo. 
 
Både Nora och Maria efterlyser fler kvinnliga gitarrlärare för att fler kvinnor ska bli 
intresserade av att spela elgitarr. Maria fortsätter sedan att reflektera kring förebilder. 
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Maria: Jag tror att alltså förebilder behöver inte egentligen vara att någon som spelar väldigt bra 
liksom eller någon som är artist eller så. Bara att man ser att kvinnor spelar. Att kvinnor faktiskt 
står på scenen alltså. Jennifer Batten till exempel som spelade för Michael Jackson. Att sånt lyfts. 
[…] Hon har ju spelat med en av de största popartisterna i världen liksom men hon omnämns 
sällan vid namn. Däremot Slash vet alla vem det är. 

 
Maria pratar sedan om vikten av att kvinnor representeras i musiken även på andra instrument 
än på de stereotypiskt feminint könskodade instrumenteten som till exempel tvärflöjt eller 
fiol. Hon efterlyser istället en bred representation av genus i musik. När hon reflekterar över 
sina egna gymnasiestudier så minns hon att den enda kvinnliga instrumentalläraren 
undervisade i sång medan resterande musiklärare var män. Vidare funderar hon över huruvida 
hennes upplevelser på gymnasiet hade varit annorlunda om hon hade haft en kvinnlig 
elgitarrlärare. Maria upplevde att hon befann sig på främmande territorium och inte kände sig 
hemma på gymnasiet som elgitarrist. Hon tror att en kvinnlig elgitarrlärare hade kanske 
kunnat visa förståelse för den press som Maria upplevde och eventuellt hade kunnat ge henne 
det stöd som hon behövde under gymnasiet.  
 
Nora, Elin, Molly och Linn har arbetat på olika läger för tjejer och transpersoner. Molly tror 
att om hon kan inspirera andra till att börja spela så kan hon bidra till att det blir fler kvinnliga 
musiker som i sin tur inspirerar andra. På så sätt kan det bli mindre ovanligt med kvinnliga 
musiker så att det inte är något märkvärdigt till slut. Hon tycker också att Popkollo är ett bra 
forum som hon också själv har arbetat på. Hon upplever att tjejer vågar mer på Popkollo när 
det inte är några killar med. Hon tror också att det är viktigt att musiklärare i grundskolorna 
avdramatiserar grejen med att prova de olika instrumenten och berättar om vikten i att skapa 
trygga rum.  
 

Molly: Genom att liksom skapa trygga rum och kravlöst liksom att… det finns ju så många sätt 
man kan spela på där. Det kan vara hursomhelst liksom. Så man skapar trygga rum. Typ att man 
målar en bild på en tavla och så ska dom spela den bilden liksom. Det finns ju massa såna enklare 
övningar liksom. Så jag tror, ah men det är bara att man fortsätter åt det hållet vi är på väg åt nu 
liksom. Som kvinna, som tar plats. Som spelar. Som inte gör någon grej av det liksom. För det ska 
ju inte behöva vara en grej liksom. 

 
Sara reflekterar kring vikten av att synliggöra band med kvinnliga gitarrister för att få fler 
tjejer intresserade av att spela elgitarr. Att det är viktigt att visa unga tjejer att det faktiskt går 
att spela elgitarr även fast en är tjej och att skapa förebilder för tjejer. Sara som idag spelar 
elbas respektive orgel i två olika band som enda kvinnliga medlemmen i båda två, upplever 
att hon gör en skillnad och hoppas kunna inspirera kvinnliga musiker. ”Att jag visar kvinnor, 
tjejer, tanter att det är inte farligt. [skratt] Det är inte farligt att spela med killar. Heller”. 

Sammanfattning	av	resultat:	redovisning	och	analys	
Vid min undersökning har det visat sig att flertalet av informanterna är nöjda med sina 
musikutbildningar men att improvisation är en vattendelare bland informanterna och att ta 
plats till stor del verkar vara en avgörande faktor för att spela elgitarr. Jag fann det också 
intressant att ingen av informanterna i min studie blev undervisade av en kvinnlig 
elgitarrlärare på sina musikutbildningar. 
 
En hel del diskriminering verkar leva kvar och fortgå men i dagsläget verkar det som att den 
framförallt sker i samband med live-spelningar och utanför skolans väggar. Sex av åtta 
informanter upplever att de diskriminerats på flera sätt i samband med sitt musicerande. Nora, 
Alice, Linn, Elin, Maria och Molly. Nora, Elin, Alice och Molly reflekterar över kränkningar 
på ungefär samma sätt och framhäver att de trots allt inte tror att personerna som häver ur sig 
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”tips”, tyckande, eller kommentarer som ”Bra för att vara tjej” vill dem något illa. Trots det så 
kvarstår faktum att informanterna ändå upplever dessa situationer som väldigt obekväma och 
frustrerande. 
 
På förebildsfronten lämnas fortfarande mycket att önska då många potentiella förebilder 
osynliggörs i media och att detta sedan reproduceras i skolan. Endast Elin en nämner en 
kvinnlig gitarrist, Joni Mitchell, som tidig förebild. Linn nämner band med enbart kvinnliga 
musiker så som Crucified Barbara vid inledningsfasen för hennes musicerande. Maria, Maja 
och Sara nämner andra kvinnliga musiker som Dolly Parton, Merit Hemmingson, Norah 
Jones och Monica Zetterlund. Tre av åtta informanter nämner enbart eller delvis kvinnliga 
musiker som sångare eller organister som tidiga förebilder. Sex av åtta informanter nämner 
band i första hand, istället för enskilda gitarrister. 
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DISKUSSION	
Syftet med den här studien är att undersöka hur kvinnliga elgitarrister upplevt sin 
musikutbildning och sitt musicerande och vad de har för erfarenheter från dessa områden. 
Under studiens gång gick det snart upp för mig att jag själv i egenskap av man och elgitarrist 
oftast inte delar samma upplevelser som de mina informanter erfarit på sina 
musikutbildningar och i samband med live-spelningar. Å ena sidan förenklade det mitt arbete 
i enlighet med min valda metodansats då dess målsättning är att möta informanternas 
upplevelser med ett öppet sinne och undvika all form av tolkning. Å andra sidan har jag lagt 
mycket vikt vid att försöka betrakta mina informanters upplevelser från flera olika perspektiv 
för att undvika att förbise fenomenets essenser. Jag kommer i diskussionen att problematisera 
och reflektera över det som framkommit i min resultatanalys. 

Musicerande	i	utbildning		
Improvisation visade sig vara en vattendelare för informanterna. Elin, Linn och Nora som 
idag fortfarande är verksamma elgitarrister har positiva erfarenheter av att improvisera och att 
spela elgitarrsolon från och med gymnasiet.  
 
Av de informanter som slutat spela elgitarr idag är det endast Molly som berättar om positiva 
upplevelser av att spela elgitarrsolon, medan Maja, Sara och Maria enbart berättat om 
negativa upplevelser i samband med improvisation som prestationsångest, förväntansångest 
och ren skräck. Att känna sig bekväm med och vara positivt inställd till att spela solon på 
elgitarr verkar vara en avgörande faktor för huruvida en fortsätter spela elgitarr.  
 
Nora har tidigare sagt att man kanske inte väljer elgitarr om man inte vill ta plats i ett band. 
Att spela ett solo i musikaliska sammanhang vill jag i denna kontext likställa med att ta plats 
vilket enligt Björck (2011), Bergman (2011) och Ambjörnsson (2004) inte är helt 
oproblematiskt särskilt för en kvinnlig gitarrist. Enligt Björck så räcker det inte med att vilja 
ta plats om en inte också tilldelas plats. I skolan verkar både Elin och Nora fått ta plats medan 
Linn inte givits samma möjligheter. I Linns fall var det de ”supercoola gitarrgrabbarna” som 
stod i vägen. Utanför skolan har dock Linn, Elin och Nora en sak gemensamt, nämligen att de 
i dagsläget spelar i minst ett projekt vardera som består av endast kvinnliga musiker. En 
möjlig konsekvens av att som kvinna spela med homogena kvinnliga grupper skulle kunna 
vara att de åtminstone i replokalen undgår att konfronteras med negativt hämmande faktorer 
på grund av sitt kön, att de slipper förhålla sig till manlig normativitet för att istället kunna 
styra över och förhålla sig till sina egna normer. De behöver inte uppträda inom ramarna för 
feminin normativitet för att säkerställa sin roll som kvinna då de inte behöver äventyra sin 
sociala status på grund av könsidentitet i gruppen (Bergman 2011, Ambjörnsson 2004, Bayton 
1997, Clawsson 1996 och Green 1997). Replokalen blir således åtminstone ur ett 
genusperspektiv en trygg plats för kvinnliga musiker.  
 
För att öka sina möjligheter att spela musik utanför skolan så kan också homogena kvinnliga 
grupper vara en nödvändighet. Enligt Bayton (1997 s 40) släpper homogent manliga rockband 
inte gärna in kvinnor i sin gemenskap och allra minst en kvinnlig sologitarrist då hon i en 
grupp bestående av manliga musiker de-maskuliniserar gruppens gemensamma maskulinitet. 
Tvärtom arbetar män aktivt med att exkludera kvinnor för att bibehålla sin maskulinitet 
(Bayton 1997 s 40). Å ena sidan verkar det till viss del enligt informanterna som att detta 
fortfarande är ett dagsaktuellt problem då Linn berättat om hur hon kunde känna sig 
undanknuffad av killar på ensemblelektionerna. Å andra sidan spelar Elin, Alice, Sara och 
Maria i band på fritiden med både killar och tjejer vilket får mig att ifrågasätta om Baytons 
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(1997 s 40) forskning på just den punkten är lika absolut i dagsläget. Hursomhelst verkar det 
som att dagens musikvärld lämnar mer att önska sett ur ett jämlikhetsperspektiv. 
 
Både Maria och Linn fick under sina musikutbildningar ofta eller främst spela elbas istället 
för elgitarr på ensemblelektionerna. Deras främsta gemensamma nämnare är att de var den 
enda kvinnliga gitarristen i sina ensembler och att det inte fanns någon eller tillräckligt med 
basister i klasserna. Enligt informanterna har de fått spela elbas medan de manliga 
elgitarristerna i ensemblerna har kunnat fokusera på att spela elgitarr. I Clawsons studie (1999 
s 202) skulle detta kunna förstås baserat på att elbasen i jämförelse med elgitarr är betydligt 
mindre manligt kodad. Om Maria och Linns manliga elgitarrist-medlemmar i ensemblerna 
släpper på positionen som elgitarrist skulle de också därför kunna förstås som att de börjar 
förhandla med sin könsidentitet (Clawson 1999 s 203). Från en elgitarrists perspektiv ses 
också basen på som den misslyckade gitarristens sista utväg för att få spela i ett rockband 
(Clawson 1999 s 201). Elgitarren å andra sidan symboliserar stjärnstatus och är det mest 
manligt kodade instrumentet i ett rockband (Clawson 1999, Bayton 1997, Green 1997) och är 
därmed det instrumentet som avspeglar mest prestige på sin utövare. Om elgitarristerna i 
Linns och Marias ensembler hade turats om att spela bas kanske utgången av deras 
upplevelser hade varit annorlunda. I deras fall verkar det dock inte som att de gavs möjlighet 
att ta plats (Björck 2011). I Maja och Linns fall verkar det ha berott på på sociala förhållanden 
snarare än spelteknisk skicklighet och skulle kunna då kunna kopplas samman till Baytons 
(1997) uppfattning, att det är helt och hållet sociala faktorer som är anledningen till att det 
finns så få elgitarrister.  
 
Sammanfattningsvis verkar det finnas en hel del hinder som hindrar kvinnliga elgitarrister 
från att verka och utöva musik inom pop- och rockmusik. Att ta plats i ett band som kvinnlig 
elgitarrist och solist kräver saker både av elgitarristen och av omgivningen. Samtidigt som 
elgitarristen förväntas av omvärlden att ta plats så måste hon också ges möjlighet att ta plats 
(Björck 2011). Så fort en kvinna hänger på sig ett så pass manligt kodat och volymstarkt 
instrument som elgitarr (Bayton 1997) så har hon brutit mot en massa rådande normer och 
börjat förhandla med sin femininitet (Ambjörnsson 2004, Bergman 2011, Bayton 1997). Att 
spela elgitarrsolon borde ur detta perspektiv kunna ses som att sträcka sitt platstagande 
maximalt i ett musikaliskt sammanhang. På så sätt riskerar den kvinnliga elgitarristen väldigt 
mycket som jag själv i egenskap av manlig gitarrist aldrig tidigare behövt ägna varken tid 
eller tankekraft åt. Att spela elgitarrsolon innebär att ta maximalt mycket plats och därmed 
äventyra sin femininitet, äventyra sin sociala plats i gruppen (Bergman 2011 s 61) och att i ett 
musikaliskt offentligt framträdande störa och skava i betraktarens ögon då det bryter mot den 
normativa bilden som är i linje med sin kvinnliga femininitet. Att som kvinna spela elgitarr 
men fortfarande uppfattas som en könsnormativt feminin kvinna verkar på många sätt 
förefalla vara en helt omöjlig uppgift sett ur samhällets värderande ögon då det bryter mot alla 
förväntningar. (Ambjörnsson 2004, Bayton 1997, Bergman 2011, Green 1997). 

Diskriminering	och	fördomar	
Ungefär halvvägs in i mitt arbete med denna studien strax efter att att jag genomfört mina 
intervjuer blossade #Metoo-rörelsen upp där över 2000 kvinnliga musiker har skrivit under 
hashtaggen #närmusikentystnar (Musikindustrin 2017, DN 2017). Det kändes därför extra 
viktigt och aktuellt att ta med detta avsnitt för att belysa kvinnliga musikers upplevelser och 
motivera denna studie ytterligare. 
 
Trots att majoriteten av informanterna pratar väldigt positivt om att spela live så verkar det 
som att de är så vana vid att bli diskriminerade att jag får uppfattningen av att de nästan 
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räknar med att det på något sätt ingår i att göra konserter. Detta dessvärre verkar vara helt i 
linje med den forskning som Bayton (1997 s 46) presenterat gällande att kvinnliga 
elgitarrister inom rockmusik möter en väl förankrad sexism. Det som skiljer sig verkar vara 
att trakasserierna inte längre är fysiskt hotfulla som vid tiden för Baytons studie utan nu 
endast är verbala (Bayton 1997). Däremot verkar det enligt flera av mina informanter som att 
de verbala trakasserierna har tilltagit och blivit mer komplicerade i dagsläget. I Baytons studie 
beskrivs de vanligaste trakasserierna vara i klassen ”show us yer tits variety” (Bayton 1997 s 
46). Enligt informanterna i denna studie verkar de vanligaste trakasserierna vara inom 
kategorin att-bli-påmind-om-att-man-är-tjej-kategorin. Kommentarer i stil med ”Jag blev 
positivt överraskad”, ”Du som är tjej” ”Borde inte du sjunga lite?”, ”Asså gud vad bra du var. 
Du spelar som en kille”, ”Shit vad bra du är för å va tjej”. Vissa kanske skulle ifrågasätta 
varför kommentarer som dessa ens är en kränkning. Dels är det en kränkning för att 
kommentarerna uppfattas av informanterna som att en tjejs prestation per automatik är sämre 
än en killes enbart baserat på könstillhörighet. Dels är det kränkningar som syftar till att en 
tjej inte kan alls eller lika bra. Dels är det upp till den som upplever sig kränkt att bestämma 
om det är en kränkning.  
 
Gitarristerna i Baytons (1997 s 47) studie pratar om hur folk kommer efter en spelning och 
förutom att ge beröm för spelningen så komplimerar de också elgitarristernas ögon och hår 
och reflekterar över att manliga musiker aldrig skulle få sådana komplimanger. På den här 
punkten har två av mina informanter upplevt kommentarer som pekar på att det kanske inte 
hänt så mycket baserat på tidigare forskning (Bayton 1997). Nora och Linn har varit med om 
att personer fällt kommentarer gällande deras utseende i stil med ”Du såg så sur ut. Tänk på 
att le lite mer” eller ”Unga tjejer, dom kan väl inte vara så farliga. Det är nog trevligt.[…] ett 
band med unga tjejer”. De flesta av dessa kommentarer handlar om deras utseende och vilka 
kläder de haft på sig under spelningen som till exempel huruvida bandmedlemmarna har haft 
matchande kläder eller kjol på sig. Förutom den tidigare forskning som presenterats angående 
att kvinnliga elgitarrister står inför en omöjlig uppgift så problematiserar också Björck (2011 s 
131) fenomenet angående att kvinnokroppen verkar blockera musiken som flödar ur den vid 
ett scenframträdande. Enligt Bayton (1997 s 47) ser omvärlden kvinnan i första hand och 
musikern i andra hand. Detta verkar fortfarande vara högst aktuellt enligt mina informanter då 
flera konsertbesökare i dagsläget blir överraskade, förvånade och chockerade att se en kvinna 
som spelar elgitarr inom rockgenren. Enligt Bergman (2011 s 60) är kön något som vi, 
omvärlden, konstruerar. Enligt min undersökning verkar det också vara något som omvärlden 
fortsätter att reproducera vid tillfällen då det vi betraktar inte stämmer överens med våra 
förväntningar (Green 1997, Bayton 1997). Även här behöver vi som åskådare och 
konsertbesökare lägga våra förutfattade meningar åt sidan och agera enligt Björcks (2011 s 
131) resonemang gällande fördelning av plats för att överhuvudtaget kunna tillgodogöra oss 
musiken. Här tänker jag att samtidigt som den kvinnliga musikern tar plats så måste vi som 
konsertbesökare också vara beredda att lämna plats (Björck 2011) för att kunna ta till oss 
musiken som framförs och bryta mot patriarkala föreställningar (Green 1997). Problemet här 
är helt enkelt att vi som betraktare och publik fortfarande inte är vana vid att se kvinnliga 
elgitarrister och att män därför fortfarande är modellen eller måttstocken för både elgitarren 
och rockmusiken och därför kodas maskulint (Bayton 1997 s 48). Återigen handlar det om att 
förhandla med sin könsidentitet (Green 1997, Bergman 2011, Bayton 1997) vilket kvinnor lär 
sig tidigt i sin musikutveckling. I konsertsammanhang verkar det dock som att omvärlden inte 
betraktar mina informanter med lika öppna ögon som i deras respektive musikutbildningar.  
 
Även i musikaffärer verkar informanterna till viss del utsättas för diskriminering. Enligt vad 
Molly, Elin och Nora berättat om sina upplevelser i musikaffärer verkar det stämma överens 
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med Baytons (1997 s 41) tidigare studier i vilka Bayton kategoriserar musikaffärer som 
manlig terräng. Manlig personal i en miljö fylld av manliga kunder där det enligt Bayton 
(1997) är vanligt att fördomar visar sig i mötet med de anställda i musikaffärer. I Mollys fall 
när hon upplever att hon blivit objektifierad och flörtad med i musikaffärer. För Elin och Nora 
har det istället handlat om personalens förväntningar. När Elin och Nora ska köpa strängar 
förväntar sig ofta personalen att de ska köpa strängar till akustisk gitarr vilket är mer förenligt 
med stereotypiska könsföreställningar (Bayton 1997 s 41).  

Förhållningssätt	till	förebilder	
Enligt tidigare forskning (Green 1997, Bergman 2011, Ambjörnsson 2004 och Bayton 1997) 
riskerar avsaknaden av förebilder att reproducera bilden av att kvinnor inte bör spela elgitarr 
om de vill uppfattas som en feminin kvinna då utövandet av elgitarr är kodat som en maskulin 
aktivitet. Konsekvenserna leder då till att de kvinnor som vill spela elgitarr tidigt lär sig att 
priset för att spela elgitarr är att förhandla med sin könsidentitet medan det för de som avstår 
från att börja eller fortsätta spela elgitarr kan ha skrämts bort då de ansett att detta pris är för 
högt att betala. På så vis kan reproduktionen av elgitarren som ett maskulint kodat objekt och 
aktivitet fortgå.  
 
Sju av åtta informanter nämner ingen kvinnlig gitarrist som förebild vid starten för deras 
musicerande. Detta kan förstås bland annat genom att observera medial framställning av 
kvinnor i musiken (Bayton 1997, Clawson 1999, Rolling Stone (2013) Selander 2012) där det 
belyses hur ytterst få kvinnor representeras. Avsaknaden av kvinnliga elgitarrister och 
kvinnliga musiker överhuvudtaget kan ses som ännu ett steg i ledet av hur media kraftigt 
reducerar synliggörandet av kvinnliga musiker. Marie Selander (2012) presenterar liknande 
exempel och belyser hur kvinnliga instrumentalister, vokalister, dirigenter och producenter 
aktivt både förminskats och raderats ut ur musikhistorien. Det förefaller kanske därför inte så 
konstigt att majoriteten av mina informanter hade väldigt få eller inga kvinnliga elgitarrister 
som förebilder i början av sitt musicerande då den minoritetsgruppen av musiker som 
existerar aktivt osynliggörs i media (Bayton 1997, Clawson 1999).  
 
Nora, Molly, Maria, Alice och Elin belyser att även skolorna måste bli bättre på att presentera 
och synliggöra kvinnliga elgitarrister. Flera av mina informanter såg kvinnliga elgitarrister 
först i vuxen ålder men är övertygade om att om de fått möjligheten att bli inspirerade tidigt 
av kvinnliga förebilder så hade de utvecklats ännu mer. Greens (1997 s 161) ståndpunkt är att 
tjejer förutom att lära sig om musik också lär sig förhandla med sin könsidentitet när de deltar 
i skolans musikaliska aktiviteter. Ur förebildssynpunkt så framställs idealbilden som maskulin 
med vilken kvinnan måste genomföra en omöjlig kompromiss. Att antingen tillägna sig en 
stor dos maskulinitet för att försöka passa in enligt mallen, eller att strunta i det helt och då 
som feminin kvinna misslyckas med att passa in enligt idealbilden (Green 1997 s 161). Hur 
hon än gör så blir det en omöjlig uppgift. Hade de fått även kvinnliga förebilder från början så 
hade det antagligen inte upplevts som något konstigt eller fel. Informanterna nämner flera 
åtgärder för att synliggöra kvinnliga elgitarrister i musiken som att välja låtar av kvinnliga 
kompositörer och artister i ensemble, att ge elgitarrläxor med material av kvinnliga 
elgitarrister och att vara noggrann med att presentera musik av kvinnliga musiker. De belyser 
även vikten av att prata om och presentera kvinnliga elgitarrister och att tänka igenom om en 
sätter upp affischer i en musiksal för att förebygga könsstereotypiska föreställningar. Genom 
att synliggöra kvinnliga förebilder tidigt och göra aktiva val så kan vi sluta reproducera myten 
om att det inte finns några kvinnliga elgitarrister. 
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Avslutande	reflektion	
Att göra kvalitativa intervjuer i kombination med en fenomenologiskt inspirerad metodansats 
har jag upplevt som ett bra tillvägagångssätt för denna studien då jag har fokuserat på 
informanternas egna verklighetsbild. Då jag valde att genomföra intervjuerna via Skype har 
det gått väldigt smidigt och det var lätt att få tag i informanter som ville ställa upp under de 
förutsättningarna.  
  
I min studie upplevde jag att min egen könstillhörighet inte verkade påverka 
intervjusituationen negativt då samtliga informanter delade med sig av detaljerade och 
färgstarka upplevelser oberoende om de delade med sig av positiva eller negativa 
erfarenheter.  
 
Redan från början var jag inställd på att jämföra fyra före detta elgitarrister med fyra 
verksamma elgitarrister vilket är anledningen till mitt omfattande antal informanter. Med facit 
i hand var det väldigt tidskrävande dels att genomföra intervjuerna men framförallt att 
transkribera och analysera min insamlade data vilket gjort att jag har behövt avsätta mycket 
mer tid än vad tidsramen för denna studie egentligen avser.  
 
Metodansatsen har också fungerat bra och min förståelse för fenomenologi har klarnat ju 
längre processen pågått med denna studie. Att lägga bort sin förförståelse var ibland inte så 
svårt då jag personligen inte känner igen informanternas berättelser i förhållande till mina 
egna. Vissa delar av det som informanterna har delgivit har jag dock inte upplevt som helt 
främmande då kvinnliga musikervänner tidigare genom åren berättat om liknande upplevelser 
vilket också är en av anledningarna till att jag fick idén om att genomföra denna studie. 
 
En av de saker som överraskade mig mest i denna studie var att informanterna i min studie till 
skillnad från resultatet i Sundbergs studie (2017) inte säger sig ha upplevt särskilt mycket 
diskriminering i skolan. Snarare var det utanför skolan som diskriminering upplevdes som ett 
omfattande problem.  
 
Som blivande musiklärare med inriktning på elgitarr och ensemble kändes det viktigt att 
genomföra denna studie och fokusera på kvinnliga elgitarrister. Jag upplever att jag fått 
fördjupad kunskap och förståelse för hur musikens miljö kan upplevas och hur 
könsmaktsordning inom densamma upprätthålls och reproduceras vilket känns väldigt viktigt 
inför mitt framtida yrkesliv. Från arbetet med denna studie tar jag med mig insikter som jag 
hoppas kan bidra till att upptäcka sådan problematik tidigt och arbeta förebyggande för att 
inte reproducera stereotypiska könsnormer. 
 
Som förslag på vidare forskning skulle det vara spännande att få ta del av en studie som 
fokuserar på hur manliga elgitarrister upplever sin musikutbildning och de musikaliska 
sammanhang som de deltar i. Jag skulle också vara intresserad av att få veta mer om hur 
improvisation och förväntningar på elgitarristen som solist påverkar val av instrument för 
barn i yngre åldrar.  
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BILAGOR	
Bilaga 1 -  medgivandeblankett
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Bilaga 2 - intervjuguide 
 

Intervjuguide 
 
Info: 

- Kort presentation av mig själv och studien. Syfte, problemformulering, motivering av 
studien, samt samtyckesblankett. 

- Fråga om informanten vill läsa igenom min sammanställning av intervjun innan den 
publiceras  

- Fråga informanten om hon har något emot att jag spelar in intervjun. 
- Påminn informanten om att hon deltar helt frivilligt och att hon närsomhelst får 

avsluta intervjun och sin medverkan i studien. 
 
Bakgrundsinfo - Utbildning och ingång till musiken 

 
1. Musikalisk Bakgrund – Kan du berätta lite om din musikaliska bakgrund? Hur började 

du spela elgitarr? 
(Utbildning, egna Band, kulturskola, studieförbund, annat, hur länge har du spelat 
elgitarr)? 

 
2. Har du haft några förebilder? 

(gitarrister, musiker, låtskrivare, artister) 
 

3. Hur upplevde du din musikutbildning på musikgymnasiet? 
(gitarrundervisning, ensemble, improvisation) 

 
4. Hur upplevde du din musikutbildning på folkhögskola? 

(gitarrundervisning, ensemble, improvisation) 
 

5. Hur upplever du att du blivit bemött som musikelev/musiker? 
(av lärare, av arrangörer vid spelningar, av medmusiker, i skolan (utanför lektionerna) 
av publik och arrangörer efter spelningar)? 
 

6. Vad har du för erfarenhet av att spela i grupp?/band? 
 

Erfarenhet som gitarrist nu 
 

7. Vad tycker du är viktiga egenskaper att besitta som gitarrist? 
 

8. Vad förväntar du dig av dina medmusiker? 
 

9. Vilka förväntningar upplever du att dina medmusiker har på dig? 
 

10. Har du några erfarenheter av att bli bemött med fördomar i musikaliska sammanhang? 
 

11. Hur upplever du de musikaliska miljöer som du rör dig i idag? 
 

12.  Hur trivs du i dina nuvarande musikaliska projekt/band? 
 
Diskriminering 
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13. När känner du dig obekväm i musikaliska sammanhang? 

 
14. Har du några erfarenheter av att ha känt dig särbehandlad i positiv eller negativ 

bemärkelse när du studerat eller utövat musik? 
 

15. Hur tror du att musikskolor och det offentliga musiklivet skulle kunna locka fler 
kvinnor att spela elgitarr?  

 
16. Har du några erfarenheter av att känna dig exkluderad i musikaliska sammanhang? 

 
17.  Finns det något du skulle vilja ändra på i din musikaliska vardag? 

 
18.  Finns det något som du tycker att vi inte har pratat om eller något som du förtydliga 

av det vi diskuterat tidigare? 
 
Frågor till före detta gitarristerna 
 

19. Upplever du någon skillnad i hur du bemöts som musiker sedan du bytte 
huvudinstrument? 

20. När bytte du huvudinstrument och hur kom det sig? 
 
 

	

	

	

	

	

	

	

	
 
 
 


