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Sammanfattning 
 
Denna uppsats försöker ge en djupare förståelse för vad som påverkar och avgör unga tjejers 
förhållningssätt till den akustiska gitarren, resp. elgitarren. De frågeställningar som ställs är 
vilka skillnader unga tjejer ser mellan den akustiska- resp. elektrifierade gitarren och vilka 
faktorer som ligger bakom att så få tjejer spelar elgitarr på den skola som studerats. Uppsatsen 
bygger dels på tidigare forskning som talar om hur teknologi kulturellt sett betonats som 
något manligt, hur det ”naturliga” är det kvinnliga, samt de svårigheter som kvinnliga 
gitarrister kan stöta på i sitt musicerande. Den andra delen av uppsatsen bygger på intervjuer 
som genomförts med sex tjejer i åk. 9. Tjejerna från dessa intervjuer upplevde att elgitarren lät 
mera, att det var roligare att spela elgitarr, att den akustiska gitarren var lättare att spela, lät 
bättre och var mer tillgänglig. De intervjuade tjejerna trodde också att det som gjorde att det 
var färre tjejer jämfört med killar som spelade elgitarr på skolan berodde på att killarnas 
musiksmak var mer sammankopplad med elgitarren, att killarna var mer tända på att spela 
elgitarr, att tjejerna stod tillbaka och lät killarna spela elgitarr och att tjejer var mer för att 
sjunga.  
 
Sökord:  
Musikinstrument, musik, genus 
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Inledning 

Det var framförallt under min högstadieperiod som mitt intresse för musik växte fram. Jag 

hade länge lyssnat och uppskattat musik men det var först då som jag fick möjlighet att spela 

själv. Några av mina vänner hade övertalat mig att komma till musiksalen under de så kallade 

”elevens val-timmarna” och rätt som det var så spelade jag elgitarr och sjöng i ett häftigt 

hårdrocksband! På skolan fanns det en tjej i samma årskurs som också spelade elgitarr. Hon 

var förvisso inte helt ensam om att göra detta bland tjejerna, men sättet hon spelade på var 

helt unikt. Hon var inte rädd för det höga ljudet, eller rundgången, utan släppte verkligen loss 

och spelade med största inlevelse och precision närhelst hon kunde. Jag tänkte redan då på hur 

speciell denna tjej var. Hon var den enda tjej jag ditills sett som spelade elgitarr som en kille! 

Flera år senare under några av mina verksamhetsförlagda utbildningsperioder vid 

lärarutbildningen uppmärksammade jag återigen en ung tjej som spelade elgitarr med samma 

inställning. Hon kastade sig över soloslingor och spelade dem med glans. Jag började nu 

fundera lite djupare på det hela än vad jag hade gjort under musiklektionerna i årskurs åtta. 

Vad var det som gjorde denna unga tjej så speciell? Det fanns väldigt många tjejer på skolan 

som spelade akustisk gitarr, men denna tjej var nästintill den enda som spelade elgitarr. 

Varför var det så? De killar som spelade elgitarr på skolan var många fler och detta trots att 

tjejerna överlag var lika duktiga som killarna att spela akustisk gitarr. Detta var det som 

initierade tanken till detta arbete.  

 

Jag vill genom detta arbete alltså försöka klargöra varför det är så få tjejer som väljer att spela 

elgitarr på den högstadieskola som jag genomfört flertalet av mina VFU- perioder på. När 

man läser i 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) står det att 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan skall gestalta och förmedla.”1 Här poängteras alltså att skolan skall förmedla och 

gestalta  jämställdhet mellan kvinnor och män. Men efterlevs detta i fördelningen av 

musikinstrument mellan killar och tjejer i musikundervisningen – är det killar eller tjejer som 

framförallt spelar elgitarr?  

 

                                                 
1 Utbildningsdepartementet, 1994, Läroplan för förskolan Lpfö 98, det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94)  och de frivilliga skolformerna Lpf 94. Solna, Lärarförbundet, sid.19 
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Om man läser i kursplanen för musik så står det att det är det vokala och instrumentala 

musicerandet som skall utgöra kärnan i musikämnet.2 Man lyfter alltså fram det instrumentala 

musciserandet, men spelar det någon roll vilka instrument eleverna spelar? Detta är inget som 

preciseras i kursplanen, men däremot lyfter man fram att kunskaper i musik syftar till att 

förstärka elevernas identitet både socialt, kognitivt och emotionellt.3  

Om vi i skolan skall ta uppmaningen i Lpo94, om att förmedla jämställdhet mellan kvinnor 

och män på allvar och ser detta i relation med musikämnets syfte att förstärka elevernas 

identitet, anser jag att man som musiklärare inte kan rycka på axlarna åt att tjejerna 

framförallt spelar akustiska instrument medan killarna är de som dominerar de elförstärkta 

instrumenten. Om alla elever, oavsett kön, skall få samma möjligheter att utveckla sin 

identitet och sitt eget musicerande bör alla elever, oavsett kön, följdaktligen ges samma 

möjligheter att utforska och prova på alla musikinstrument.  

 

Trots att kvinnor och män bör ha samma möjligheter i samhället finns det tydliga 

uppdelningar mellan vad som anses ”korrekt” kvinnligt och ”korrekt” manligt. Dessa 

könsuppdelningar, eller könsuppfattningar är något som vi socialiseras in i att förstå som ”det 

rätta” och som genom historien vävts in till att bli en del av vår kultur. Ur denna kulturella 

könsuppfattning har vi kategoriserat olika saker i samhället såsom yrkesgrupper, sportgrenar, 

bilar och egenskaper som typiskt ”manliga” eller typiskt ”kvinnliga” och musikämnet är inget 

undantag. Här kan man tex. se en uppdelning av olika musikinstrument som typiska 

”killinstrument”, eller typiska ”tjejinstrument”. Ett av de musikinstrument som kanske 

tydligast symboliserar en slags manlighet är elgitarren, något som författarna Lucy Green 

(1997), Mavis Bayton (1997) och  Viktor Kvarnhall (2002) framhåller. Kan det vara detta 

som gör att det är fler killar än tjejer som väljer att spela elgitarr i skolan?     

 

Jag är snart färdigutbildad musiklärare och hoppas att jag i mitt framtida arbetsliv kommer att 

förhålla mig kritisk och reflekterande över vad som sker i klassrummet. Min förhoppning med 

detta arbete är att belysa en del av musikundervisningen som inte problematiserats speciellt 

djupt under lärarutbildningen – nämligen vilka faktorer som ligger bakom att så få tjejer 

spelar elgitarr jämfört med killar. Detta hoppas jag kommer att ge mig en djupare förståelse 

för åtminstonde några av de processer som sker i klassrummet och en ökad beredskap inför 

mitt kommande yrkesliv.  

                                                 
2 Skolverket, 2000, Kursplanen i musik. ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” 
3 Skolverket, 2000, Kursplanen i musik.”Ämnets syfte och roll i undervisningen” 
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Syfte: 

Under mina VFU- perioder på en högstadieskola i Umeå kommun uppmärksammade jag att 

det var ungefär lika många tjejer som killar som spelade akustisk gitarr, men att elgitarren 

framförallt spelades av killar. Syftet med detta arbete är därför att försöka utreda och ge 

klarhet i vad som påverkar och avgör unga tjejers förhållningssätt till den akustiska gitarren, 

resp. elgitarren.  

 

Frågeställningar: 

Vilka skillnader ser unga tjejer mellan akustisk gitarr respektive elgitarr? 

Vilka faktorer kan ligga bakom att det är så få tjejer som spelar elgitarr? 

 

Metod 

För att kunna besvara mina frågeställningar har genomfört ett antal intervjuer, samt studerat 

forskning som berör kvinnor inom populärmusiken och deras förhållningssätt till olika 

musikinstrument.   

 

Urval  

Jag genomförde totalt sex intervjuer med tjejer i årskurs nio på en F-9 skola i Umeå kommun. 

Skolan ligger ett par mil utanför centrala Umeå och har framförallt mindre byskolor i 

upptagningsområdet för sina elever. De flesta eleverna kommer från likartade förhållanden 

och utgör därigenom en relativt homogen grupp. Skolan har totalt ca. 750 elever varar ca. 350 

går på högstadiet.  

 

Det stod ganska tidigt klart att jag ville fokusera mina intervjuer till endast tjejer eftersom  jag 

ville försöka förstå hur tjejerna tänkte kring gitarren som musikinstrument. För att bestämma 

vilka tjejer jag skulle intervjua pratade jag med skolans musiklärare och fick därigenom reda 

på vilka tjejer han visste spelade en del gitarr. Jag ville i mina intervjuer försöka täcka in dels 

tjejer som spelade elgitarr, dels de som spelade akustisk gitarr, men som hade provat elgitarr 

och dels de som aldrig provat att spela elgitarr. Detta skulle ge mig en tydligare bild över hur 

tjejer med olika relationer till elgitarren tänkte kring detta instrument. Exakt hur många 

intervjuer jag skulle genomföra var svårt att bestämma på förhand. Bo Johansson och Per 

Olov Svedner skriver att ”det är lämpligt att intervjua ytterligare personer endast så länge man 

får nya uppgifter och att det är en god idé att göra grundliga kvalitativa intervjuer med några 
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få istället för många.”4 Detta ledde till att jag först genomförde intervjuer med fyra elever och 

sedan kompletterade dessa genom att intervjua ytterligare två elever.  

 

Den litteratur som jag använt fann jag dels via biblioteket, men jag fick även hjälp av olika 

personer på universitetet som tipsade om olika avhandlingar, rapporter och böcker. Jag fann 

en hel del böcker som tycktes behandla ämnet, men efter att ha läst igenom en stor mängd 

litteratur började jag sålla ut det som hade mest relevans för detta arbete. Denna litteratur 

handlade mest om kvinnor inom populärmusiken, deras förhållningssätt till olika 

musikinstrument och skillnader mellan kvinnor och män inom populärmusiken.  

 

Datainsamlingsmetoder  

Jag valde dels att studera litteratur och dels att genomföra intervjuer. Eftersom att mina 

frågeställningar var av en sådan karaktär att en enkät inte skulle kunna ge några 

tillfredställande, fördjupade svar valde jag att använda mig av den kvalitativa 

intervjumetoden, vars syftet är ”att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt 

att tolka de beskvivna fenomenens mening”, som Steinar Kvale uttrycker det.5 Inför dessa 

intervjuer förberedde jag en slags struktur över de områden som jag ville behandla, tex. 

musikalisk bakgrund, förhållningssätt till gitarren, situationen på skolan, osv. (se bilaga) 

Under varje område skrev jag även några förslag på frågor för att ha något att utgå från under 

själva intervjun. Eftersom att jag använde mig av en kvalitativ intervjumetod och därigenom 

inte förökte styra intervjuerna för hårt i någon riktning kom dock de frågor som verkligen 

ställdes under intervjuerna att skilja sig mellan dem beroende på vilken riktning intervjun tog. 

   

Procedur  

Jag började med att fråga de elever jag ville intervjua om de ville ställa upp på att bli 

intervjuade till mitt arbete. Jag berättade lite övergripande om vad intervjuerna skulle handla 

om – tjejers förhållningssätt till och erfarenheter av att spela olika musikintrument och då 

framförallt gitarr. Jag berättade sedan hur själva proceduren för intervjun skulle gå till och att 

hela samtalet skulle spelas in på kassettband för att sedan renskrivas i text. Jag informerade 

om att deras anonymitet kunde garanteras, att kassettbandet skulle förstöras efter att arbetet 

var klart och att den renskrivna texten av intervjun inte skulle kunna härledas till någon 

                                                 
4 Johanson, Bo & Svedner, Per Olov, 2001, Examensarbetet i lärarutbildningen, Uppsala, Läromedel och 
utbildning, s. 41 
5 Kvale, Steinar, 1997, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund, studentlitteratur, s. 35 
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specifik individ. Samtliga tillfrågade elever gav sitt medgivande till att bli intervjuade. 

Eftersom de tillfrågade eleverna var 15 år gav jag dem därefter ett papper där deras 

vårdnadshavare kunde skriva under för att godkänna deras medverkande. (se bilaga) Två av 

intervjuerna genomfördes med enskilda elever, medan två intervjuer genomfördes med två 

elever samtidigt på elevernas begäran. Jag berättade återigen för eleverna vad intervjun skulle 

handla om vid själva intervjutillfället och även om att deras anonymitet kunde garanteras. 

Intervjuerna varade i ca. 20 – 40 minuter och jag försökte ställa så öppna frågor som möjligt, 

så att elevernas svar inte skulle påverkas i någon riktning. 

 

Databearbetning och tillförlitlighet  

Efter att jag genomfört intervjuerna renskrev jag dem på ett så korrekt återgivande sätt som 

möjligt. För att lättare kunna se hur de olika elevernas åsikter och tankar skilde sig från 

varandra gjorde jag ett förtydligande diagram där jag försökte strukturera elevernas svar. (se 

bilaga) Från denna strukturering kunde jag sedan utläsa vilka skillnader de intervuade 

eleverna såg mellan akustisk gitarr och elgitarr, samt varför de trodde att det var fler killar än 

tjejer som spelade elgitarr på skolan. De intervjuade eleverna hade alla en god relation till mig 

från mina VFU-perioder och jag tyckte att de vågade uttrycka sin mening under intervjuerna. 

Självklart kan deras svar endast stå för dem själva, men samtidigt kan dessa elever även ses 

som representanter för olika grupper av tjejer med olika förhållningssätt till elgitarren. Bland 

de intervjuade eleverna fanns en som spelade elgitarr aktivt, tre som provat att spela både 

akustisk gitarr och elgitarr och två som provat att spela akustisk gitarr, men inte elgitarr. På 

denna skola kunde man tydligt se att det var fler killar än tjejer som spelade elgitarr, men för 

att se om denna bild endast var en isolerad företeelse på den skola som jag genomfört min 

VFU på, eller om detta även kunde skönjas på andra skolor genomförde jag en mindre 

rundringning till andra musiklärare. Jag talade med tre andra musiklärare vid tre andra 

högstadieskolor i Umeå och den ena musikläraren beskrev att han kände igen sig i att det var 

betydligt fler killar än tjejer som spelar elgitarr. Den andra musikläraren beskrev att han 

kunde känna igen sig litegrand (denna skola hade specialinriktade musikklasser och arbetade 

målinriktat med att uppmuntra tjejer till att spela elgitarr) och den sista musikläraren beskrev 

att han inte kunde känna igen fenomenet. (denna skola hade könsuppdelade klasser i 

musikundervisningen med tjejer och killar var för sig) 
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Bakgrund 

Forskning som uppmärksammar skillnader mellan könen började under 1970- talet i Sverige 

med studier av bla. Eva Mannheimer-Björkander (1975) och Anita Dahlgren (1977), skriver 

Erika Östman Aksberg och hänvisar till Ganetz och Lövgren.6 Sedan dess har forskningen av 

skillnader mellan könen utvecklats till att bli ett väl etablerat fält för forskning, menar Göran 

Folkestad.7 Några av de som forskat på kvinnors roll inom populärmusiken och deras 

förhållningssätt till olika instrument är bla. Lucy Green (1997), Mavis Bayton (1998) och 

Kathleen McKeage (2004). Inom svensk forskning har bla. Erika Östman Aksberg (1994) 

skrivit om skillnader mellan flickor och pojkar i musikundervisningen och Viktor Kvarnhall 

(2002) om gitarrister och manlighet. Även musiketnologer som Alf Arwidsson (1997) och 

Marika Nordström (2004) har intresserat sig för och studerat kvinnor inom rockhistorien, samt 

unga tjejer som engagerar sig inom rockmusik. I detta arbete har jag framförallt använt mig av 

Mavis Bayton och Lucy Greens studier och resonemang då dessa legat närmast de 

frågeställningar jag ämnat besvara. 

 

Mavis Bayton, som själv spelade elgitarr i ett ”tjejband” under 80-talet, blev tidigt intresserad 

av att försöka förklara varför det fanns så få synliga kvinnliga musiker. Detta ledde till att hon 

startade ett sociologiskt forskningsprojekt som innefattade olika typer av observationer och 

djupgående intervjuer med en blandad grupp av kvinnliga rock-musiker under mitten av 80- 

talet. Totalt sett intervjuade hon 49 kvinnliga musiker som befann sig på nybörjarnivå, semi-

professionell nivå och professionell nivå. Under 1995-96 uppdaterade hon sin forskning 

genom att utföra 56 nya intervjuer med olika kvinnliga musiker. Resultaten från dessa 

intervjuer presenteras i boken ”FrockRock – Women Performing popular music”. Där 

beskriver Bayton bla. hur de intervjuade personerna betonar att de könsrelaterade problem de 

som musiker framförallt stötte på var relaterade till den sociala uppfattning av vad som 

definieras som kvinnligt resp. manligt.8 Hon lyfter här även fram hur manliga musiker 

dominerar mediabilden, såväl under mitten av 80- talet, som 90- talet i tidningar, radio, TV, 

på hitlistor och festivaler.9 Hennes huvudpoänger i denna forskning låg som grund till hennes 

                                                 
6 Östman Aksberg, Erika, 1994, skillnader mellan pojkar och flickor i musikundersivningen, C-uppsats i 
musikpedagogik, Kungliga Musikhögskolan, Centrum för Musikpedagogisk Forskning, MPC, Stockholm, s. 14 
7 Folkestad, Göran, Lindström, Berner, Hargreaves, David J., Colley, Ann och Comber, Chris, 1996, Gender, 

computer, and music technology – Experience and Attitude,. Göteborg University, Department of Education and 
Educational Research, Göteborg, s. 1 
8 Bayton, Mavis, 1998, FrockRock – Women Performing Popular Music, Oxford, Oxford University Press, 
s. 187 
9 Ibid. s. 210 



 9  

artikel ”Women and the electric guitar”, publicerad 1997 i Sheila Whiteley’s ”Sexing the 

Groove”, där hon fokuserar på elgitarren och varför det är så få kvinnor som spelar detta 

instrument.  

 

Lucy Green har å andra sidan fokuserat några av sina studier på musikundervisningen. Hon 

genomförde under 1992 enkäter med musiklärare från 78 olika statliga skolor spridda över 

hela England och intervjuer med 12 grupper av elever: 6 grupper med tjejer och 6 grupper 

med killar. Allt som allt var det 48 elever i åldrarna 11-15år. Enkäterna visade att lärarna 

uppfattade unga tjejer som mer framgångsrika i både sång och i instrumentspel jämfört med 

killarna. Detta är en bild som stämmer överrens med den nationella utvärderingen av 

grundskolan i Sverige från 2003. Ämnesrapporten i musik från denna utvärdering visar att 

tjejers resultat i musikämnet, när det gäller betyg skiljer sig markant från killarna. Dubbelt så 

många tjejer (21,4%) har det högsta betyget Mycket väl godkänt jämfört med killarna 

(10,9%).10 Lärarna i Greens studie framhöll att tjejerna inte bara spelade instrument i större 

utsträckning än killarna, utan att de även spelade en viss typ av instrument. Dessa instrument 

karaktäriserades av lärarna som typiskt ”klassiska”, eller typiska ”orkesterinstrument” och de 

instrument som framhölls mest var fiol och flöjt.11 Denna uppfattning var något som sedan 

kom att bekräftas gång på gång i hennes intervjuer med eleverna.12 Kathleen McKeage 

beskriver hur man redan under 70-talet genomförde studier som visade på könsstereotypa 

uppfattningar kring olika musikinstrument. Också här framhölls fiol och flöjt som de mest 

typiska kvinnliga instrumenten. McKeage påpekar dock att senare forskning visat att graden 

av könsrelaterade associationer till musikinstrument har minskat med tiden.13     

 

Resultat 

Detta avsnitt är uppdelat i två delar; den första delen visar resultaten från mina egna intervjuer 

och den andra delen syftar till att ta upp relevant forskning som gjorts på området. Redan här 

vill jag göra en kort beskrivning av de intervjuade elevernas erfarenheter av att spela elgitarr. 

En av de intervjuade tjejerna spelade alltså elgitarr framför den akustiska gitarren, tre av dem 

hade provat att spela elgitarr, men föredrog akustisk gitarr och två av dem hade bara provat att 

spela akustisk gitarr. 

                                                 
10 Skolverket, 2005, Musik, ämnesrapport till rapport 253, s. 137 
11 Green, Lucy, 1997, Music, Gender, Education, Cambridge, Cambridge University Press, s. 153 
12 Ibid. 
13 McKeage Kathleen, 2004, Gender and Participation in High School and College Instrumental Jazz Ensembles. 
I Journal of Research in Music Education, s. 345 
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Vilka skillnader ser unga tjejer mellan akustisk gitarr och elgitarr? 

Från intervjuerna med de sex tjejerna kunde jag se ett antal olika uppfattningar om vilka 

skillnader de såg mellan akustisk gitarr och elgitarr. Dessa skillnader, som de gav uttryck för, 

har här delats in i fyra olika kategorier. När jag i denna resultatdel ger ett exempel från någon 

av intervjuerna benämns jag som (J) och eleverna med (E). I de intervjuer där två elever 

deltog visas detta genom att de benäms (E1) och (E2).  

   

”Elgitarr låter mera” 

Tre av de intervjuade tjejerna lyfte fram att elgitarren låter högre. Två av dessa tjejer betonade 

detta som något avskräckande. Dessa två var de enda bland de intervjuade tjejerna som aldrig 

provat att spela elgitarr. De uttryckte en tydlig oro över att elgitarren kan låta mycket högre än 

en akustisk gitarr. Här följer ett utdrag från intervjun: 

 

(J) Tror ni att det är nån skillnad att spela elgitarr jämfört med akustisk gitarr? 

(E1) Alltså viss skillnad är det väl, men jag menar, vaddå, jag är ju som nybörjare, så att för 

mig spelar det ingen roll vad jag spelar. Det är ju kul att lära sig lite grejer, så man kan spela 

vissa låtar och så. 

(E2) Nej, alltså jag skulle typ inte vilja spela elgitarr. 

(E1) Det hörs ju så mycket om man gör fel. 

(E2) Ja, precis (fniss) jag kan inte så mycket och då blir det jättepinsamt.  

(J) Ja, det kan ju låta lite mer, så det kan ju vara lite svårare att försvinna i mängden. 

(E1) Ja. 

(E2) Ja. 

  

Den tredje tjejen som lyfte fram att elgitarren lät högre menade också att detta kunde vara lite 

avskräckande, men denna elev hade själv provat att spela en del elgitarr och hennes 

inställning till elgitarren skilde sig från de andra två tjejerna. Här följer ett utdrag från 

intervjun: 

 

(J) Vad tycker du om skillnaden mellan att spela akustisk och elgitarr? 
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(E) Skillnaden är att... elgitarr låter ju varje fel man gör (fniss) alltså det är verkligen... om 

man bara spelar elgitarr och det är helt tyst, då låter det ju om man spelar fel och så. Men 

alltså det är... egentligen är det inte så svårt...  

 

”Akustisk gitarr är lättare att spela och låter bättre” 

Tre av de intervjuade tjejerna framhöll att det var lättare att spela akustisk gitarr och att det 

låter bättre när man spelar akustisk gitarr jämfört med elgitarr. Två av tjejerna talade även om 

att det som gör att den akustiska gitarren låter bättre är att den har en ”naturligare” klang än 

elgitarren. Här följer ett utdrag från den intervjun: 

 

(J) Har ni provat att spela elgitarr någon gång? 

(E2) Ja. 

(E1) Ja. 

(J) Vad tyckte ni om det då? 

(E1) Jag tycker att det är bättre att spela vanlig gitarr (akustisk) eller alltså... det låter bättre 

också... 

(E2) Det är skönare... 

(J) Okej... på vilket sätt kan man säga att det låter bättre, skönare? 

(E2) Ja, alltså vanlig gitarr (akustisk) låter som mer naturligt. 

(E1) Ja, om du ska sjunga till... spela vanlig gitarr (akustisk) och sjunga till, då låter det 

mycket bättre än om du sitter och spelar elgitarr och sjunger till. 

(J) Spelar ni hellre akustisk gitarr framför elgitarr? 

(E1) Ja . 

(E2) Ja. 

 

”Elgitarr är roligare” 

En av de intervjuade eleverna utmärkte sig från de andra tjejerna då hon själv aktivt spelade 

elgitarr. Hon var även den enda av de intervjuade tjejerna som mer specifierade sin egen 

musiksmak. Medan de andra eleverna mest talade om att de lyssnade på en blandad 

musikrepertoar, så framhöll denna tjej att hon lyssnade på punk, punkrock och skatepunk. 

Under hennes intervju uttryckte hon en känsla av att det var mycket roligare att spela elgitarr 

jämfört med akustisk gitarr. Här följer ett utdrag från intervjun: 
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(J) Tycker du det är nån skillnad att spela elgitarr eller akustisk gitarr? Alltså... ljudmässigt... 

känsla... å sådär? 

(E) Det är roligare å spela el. Eftersom att jag spelar såhära tabulatur å fingerspel å så. 

(J) Okej... så man kan säga att du tycker det är roligare att spela lite sologrejer. 

(E) Ja. 

(J) Mer sånt än att akompanjera å så där? 

(E) Mm, det vill jag hellre. 

 

I detta sammanhang kan det vara intressant att nämna att en av de andra tjejerna under sin 

intervju definierade en elgitarrist som någon som spelade efter tabulatur. Detta innebär alltså 

att spela efter ett slags siffersystem som ofta används för att notera hur olika soloslingor skall 

spelas. Att spela efter ackord var alltså något som mer hörde till den akustiska gitarren, 

menade samma tjej. 

 

”Akustisk gitarr är mer tillgängligt” 

Tre tjejer tog även upp att akustiska gitarrer är mer vanligt förekommande och därigenom mer 

tillgängliga jämfört med elgitarrer. Två av tjejerna tog upp detta som en eventuell anledning 

till att det var fler tjejer som spelade akustisk gitarr än elgitarr på skolan. Här följer ett utdrag 

från intervjun:  

 

(E1) Men typ att folk har väl en vanlig gitarr (akustisk) hemma, så... 

(E2) det är mer vanligt. 

(E1) ...så då blir det väl att man spelar det och så att... sen när man kommer till musiken så 

kan man spela det – då spelar man en akustisk gitarr istället för elgitarr. 

 

Även om dessa tjejer menade att detta kunde vara en anledning till att det var fler tjejer som 

spelade akustisk gitarr än elgitarr på skolan problematiserades aldrig frågan om det var fler 

killar än tjejer som hade elgitarrer hemma.  

 

Varför är det fler killar än tjejer som spelar elgitarr? 

Samtliga tjejer som jag intervjuade menade att det var fler killar än tjejer som spelade elgitarr 

på skolan. Här följer exempel från samtliga intervjuer: 
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Intervju nr. 1: 

(J) Är det många tjejer som spelar gitarr på skolan? 

(E) Asså i så fall äre ju fler som spela bara såhär ackord 

(J) Det är inte så många som spelar elgitarr eller? 

(E)  Typ inte. 

(J) Är det mer killar som spelar elgitarr? 

(E) Mm 

 

Intervju nr. 2: 

(J) Är det generellt mer tjejer eller mer killar som spelar elgitarr på skolan? 

(E) Det är... ja, jag tror det är fler killar. Det är i alla fall en kille i våran klass som spelar 

elgitarr, men jag tror att det är fler killar än tjejer på skolan som spelar elgitarr.  

 

Intervju nr. 3: 

(J) Finns det många tjejer på skolan som spelar elgitarr? 

(E2) I våran klass är det ingen som spelar elgitarr, annars vet jag inte... 

(E1) Alltså på musiken brukar det vara typ nån kille som tar elgitarr- grejerna, men det är 

ingen tjej i vår klass och jag tror inte att det är någon annan tjej heller som man vet spelar 

elgitarr. 

(E2) Inte i varje fall i vår klass.  

(E1) Vet du nån tjej som spelar gitarr? (vänder sig till E2) 

(E2) Jo, men det det kanske... 

(E1) Ja, typ nån kanske det finns...men ja... 

 

Intervju nr. 4: 

(J) Är det många tjejer som spelar gitarr på skolan? 

(E2) Ja, det har blivit fler... 

(E1) Ja, det har blivit många nu. Om det är en som börjar, då tycker dom andra att dom kan 

testa och så hänger dom på. 

(J) Är det många tjejer, tycker ni, som spelar elgitarr? 

(E1) Nej 

(E2) Nej 

Forts. 

(J) Är det generellt på skolan mer killar än tjejer som spelar elgitarr? 
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(E2) Ja, det tror jag 

(E1) Ja... 

 

De intervjuade tjejernas svar och tankar kring varför det var färre tjejer än killar som spelade 

egitarr på skolan har jag nedan delat in i tre olika kategorier. Det kan i sammanhanget här 

kanske vara intressant att notera att samtliga tjejer direkt utgick från varför det var fler killar 

som spelade elgitarr, även om jag frågade varför det var färre tjejer som spelade elgitarr. 

 

”Förebilder – elgitarr stämmer mer med killars musiksmak” 

Som jag tidigare varit inne på utmärkte sig en av de intervjuade tjejerna när de talade om vad 

de gillade för musikstil. Hon beskrev hur hon gillade punk, punkrock och skatepunk, medan 

de andra eleverna mer talade om blandat musiksmak, radiomusik och blandad popmusik. 

Erika Östman Aksberg framhåller i sin studie att flickor och pojkars val av musik på fritiden 

skiljer sig från varandra. Hon menar att pop/disco, reaggae, musikal och klassisk musik är 

genrer som tilltalar flickor medan pojkar hellre lyssnar på hårdrock och heavy metal.14 Nu kan 

man kanske förhålla sig kritisk till en så kategoriserande uppdelning, men denna bild kunde 

till viss mån kännas igen i mina intervjuer. Fyra av de sex tjejerna trodde nämligen att en av 

anledningarna till att det var färre tjejer än killar som spelade elgitarr  berodde på tjejer och 

killars skilda musiksmak. Här följer några utdrag från intervjuerna: 

 

Intervju nr. 1: 

(J) Är det mer killar som spelar elgitarr? 

(E) Mm 

(J) Varför tror du att det är så? 

(E) Njae, jag vet inte. Ja, asså dom lyssnar väl mer på sån här... asså typ gitarrmusik, eller vad 

man ska säga. Typ tjejer lyssnar väl på Rn’B kanske... där det inte är så mycket gitarr, men 

mer typ bas. Och dom (killarna) vill väl kunna spela sina favoritlåtar.  

 

Intervju nr. 2: 

(J) Är det generellt mer tjejer eller mer killar som spelar elgitarr på skolan? 

(E) Det är... ja, jag tror det är fler killar. Det är i alla fall en kille i våran klass som spelar 

elgitarr, men jag tror att det är fler killar än tjejer på skolan som spelar elgitarr.  

                                                 
14 Östman Aksberg, 1994, s. 63 
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(J) Vad tror du att det beror på? 

(E) Det är att dom lyssnar på en annan sorts musik än vad vi tjejer gör. Dom kanske lyssnar 

på lite mer hårdrock... och så är det ju mer gitarrsolon och eller elgitarr. Tjejer kanske lyssnar 

på lite mer radio... det är inte så mycket elgitarrer och sånt där som hörs så tydligt. 

 

Intervju nr. 3: 

(J) Varför tror ni att det inte är så många tjejer som spelar elgitarr? 

(E2) Men dom lyssnar ju oftast på ja, hårdrock och sånt dära och det är typ Metallica och sånt 

och då är det väl att dom vill spela sånt. Medans tjejer kanske... 

(E1) Metallica är ju som ganska populärt och då vill dom som kanske kunna spela det. 

(E2) Tjejer lyssnar väl inte sådär jätte- jättemycket på sånt, inte lika mycket som killar i alla 

fall. Så det blir väl mest elgitarr för dem. 

 

Tjejerna lyfte alltså, liksom Östman Aksberg, fram att killar kanske i större utsträckning än 

tjejer lyssnar på hårdrock. I den tredje intervjun nämns bandet Metallica, som ett typiskt band 

som killar gillar. Detta band framhåller en av eleverna senare, i samma intervju, har en 

tydligare koppling till elgitarren jämfört med andra mer ”poppiga” band. Hon beskriver även 

att när man tänker på en känd elgitarrist så tänker man snarare på gitarristen i Metallica än 

någon kvinnlig elgitarrist.    

 

”Killarna är mer tända på att spela elgitarr” 

I en av mina intervjuer uttryckte sig två av de intervjuade tjejerna att killarna tycktes mer 

tända på att spela gitarr. Dessa två tjejer var de enda av de elever jag intervjuade som inte 

hade provat att spela elgitarr. Förklaringen till detta kan delvis skönjas i följande utdrag från 

intervjun: 

   

(J) Vad har ni spelat för nått då, har det varit akustisk gitarr eller elgitarr? 

(E2) Akustisk gitarr 

(E1) Det fanns ju elgitarr, men det var ju... man var ju inte riktigt så sugen på det så killarna 

bara: - Johoo, elgitarr!  

(J) Killarna var mer sugna på att spela elgitarr eller? 

(E2) Ja, så vi lät dem spela. 

(J) Varför tror ni att killarna var mer sugna på att spela elgitarr? 
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(E1) Dom tycker det väl att det var så häftigt när den ba: -Eeehhh! (imiterar en rockande 

sologitarrist) 

(E2) Hehe, ja det låter mera... 

(E1) Ja 

 

Forts. 

(J) Varför tror ni att det inte är så många tjejer som spelar elgitarr? 

(E1) Ja, men för att... tjejer ba: ja, men okej, vi kommer till musiken och sen så, då är som 

killarna ba: -Wheey, musik! Åsså sen så, å dom blir typ ba: - Whehey! Å sådär... 

 

Forts. 

(E1) Alltså jag tycker ändå att musik ändå är mer typ ett ”killämne” nästan. Alltså killarna är 

mer engagerade och så.... 

 

Tjejerna i denna intervju framhåller alltså att killarna tycks ha en starkare vilja att spela 

elgitarr, vilket gör att tjejerna väljer att stå tillbaka och låta killarna spela elgitarr under 

musiklektionerna. Den ena av tjejerna uttrycker även på ett väldigt livligt sätt något som bara 

kan tolkas som att killarna är mer tända på att spela elgitarr än tjejerna. Detta är något som 

samma tjej återigen tycks framhålla senare i intervjun då hon menar att killarna på något sätt 

är mer engagerade under musiklektionerna. I detta sammanhang kan det vara intressant att ta 

upp att Erika Östman Aksberg i sin studie fann en säkerställd skillnad mellan flickor och 

pojkars svar på om de ville spela oftare på musiklektionerna. Hennes resultat visade att de 

pojkar som ville spela oftare utgjorde 45% jämfört med 37% av flickorna.15 

 

”Tjejer är väl mer för att sjunga och så” 

Tre av de intervjuade tjejerna trodde att anledningen till att så få tjejer jämfört med killar 

spelade elgitarr på skolan kunde grunda sig i att tjejer hellre sjöng. Två av tjejerna från dessa 

intervjuer hade själva sjungit endel i kör tidigare, dessa tjejer var även de två som aldrig hade 

provat att spela elgitarr. Här följer ett utdrag från den intervjun: 

 

(J) Kan ni komma på någon kvinnlig gitarrist? 

                                                 
15 Östman Aksberg, 1994, s. 37 
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(E1) Ja, alltså jag kan inte namnet... men i ”Heart” är det väl en tjej och hon spelar ju elgitarr. 

Alltså den ena av tjejerna sjunger och den andra spelar gitarr. 

(E1) Alltså jag tycker ändå att musik ändå är mer typ ett ”killämne” nästan. Alltså killarna är 

mer engagerade och så. Alltså det finns ju mest typ kvinnliga trummisar och allt sånt dära. 

Tjejer är väl mer för att sjunga och så... det brukar ju som oftast vara en manlig orkester och 

sen är det en tjej som sjunger. 

(J) Ja, det kanske är färre tjejer som ses som bara gitarrister. Är det en tjej som spelar gitarr så 

sjunger hon kanske ofta till, som Lisa Miskovsky tex. 

(E1) Ja  

(E2) Ja 

 

Den tredje tjejen uttryckte sig på ett lite annorlunda sätt. Trots att hon själv bestämt menade 

att hon inte gärna sjöng trodde hon att tjejer kanske hellre sjöng när de spelade gitarr, vilket 

gjorde att den akustiska gitarren lämpade sig bättre än en elgitarr. Här följer ett utdrag från 

den intervjun: 

 

(J) Varför tror ni att det är fler killar som spelar elgitarr på skolan? 

(E1) Men jag tror att tjejer är mer, som såhär, typ sjunga till. Killarna är mer som... alltså det 

finns ju sånna killar också men... dom sitter inte och sjunger och spelar lika ofta... dom vill väl 

mer... ja, spela. 

 

Nu följer den del av resultatet som tar upp relevant forskning kring kvinnors roll inom 

populärmusiken, deras förhållningssätt till olika instrument och skillnader mellan kvinnor och 

män inom musiken.  

 

Teknologi är något manligt – det naturliga är det kvinnliga 

Både Lucy Green och Mavis Bayton framhåller att elgitarren är ett av de instrument som 

fortfarande framförallt domineras av män. Green skriver i sin bok Music, Gender and 

Education att de instrument där kvinnor är mest frånvarande, med väldigt få undantag, är 

trummor, elbas och elgitarr.16 Mavis Bayton skriver på samma sätt i Women and the electric 

guitar att medan kvinnliga singer- songwriters har spelat akustisk gitarr, så har elgitarren (det 

                                                 
16 Green, 1997, s. 76 
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instrument som är mest typiskt för rock) lämnats i killarnas händer.17  Anledningen till att 

elgitarren är ett så mansdominerat musikinstrument grundar sig enligt Green och Bayton i de 

sociala och kulturella uppfattningarna över vad som anses kvinnliga respektive manligt. 

Mavis Bayton skriver: 

 

Rock is associated with technology, which is itself strongly categorised as 

masculine. Femininity involves a socially manufactured physical, mechanical 

and technical helplessness, whilst masculinity involves a display of technical 

competence. In marked contrast to girls, boys get given technical toys and 

become confident about technical things. Women are often alienated from the 

essential technical aspects of rock.18 

 

Utifrån denna traditionella könsuppdelning, där teknologi ses som något som som är 

förbehållet männen, hindras alltså kvinnor från att använda teknologi. Genom detta hindras 

föjdaktligen också kvinnor från att spela elgitarr, som i allra högsta grad får räknas till ett 

teknologiskt musikinstrument, om de inte väljer att bryta mot den kulturella uppfattningen av 

det ”korrekt” manliga resp. kvinnliga. Green beskriver att det som traditionellt sett betraktas 

som typiskt kvinnligt – det naturliga – är det som gör att synen på en kvinnlig sångerska 

skiljer sig från den av tex. en kvinnlig gitarrist. Hon skriver följande: 

 

Because the sphere of nature and the body are associated with femininity and 

divorced from masculinity, and because singing involves the intended or 

unintended display of the body with no interrupting technology, the scenario of 

a woman singing leaves this association firmly in place. In this way the woman 

singer can continue to appeal to nature, to be natural; and her real ability to 

manipulate technology is temporarily effaced.19 

 

Green skriver vidare att kvinnor som spelar instrument kan ge upphov till helt andra 

associationer än en kvinnlig sångerska. En kvinna som spelar ett instrument tenderar att bli 

sedd som mindre ”kvinnlig” än en kvinna som sjunger eftersom att hon anses mindre låst till 

                                                 
17 Bayton, Mavis, 1997, Women and the electric guitar, I Sheila Witheley (red.), Sexing the Groove – Popular 

Music and Gender, London, Routledge, s. 37 
18 Ibid. s. 42 
19 Green, 1997, s. 29 
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sin kropp och mindre frånskild teknologin.20 Green menar alltså att frånvaron av teknologi i 

sången förstärker den traditionella definitionen av kvinnlighet kopplat till det naturliga. Hon 

skriver även att det inom den patriarkala samhällsstrukturen är mannen som skall kontrollera 

naturen genom teknologin och kvinnan ses som en del av den natur som mannen 

kontrollerar.21  

 

Elgitarr  - ett  typiskt manligt instrument? 

Lucy Green framhåller att de kvalitéer som hos en kvinnlig gitarrist anses krocka med den 

traditionella bilden av det ”typiskt kvinnliga” är desamma som å andra sidan bekräftar mäns 

manlighet.22 Detta är något som även Mavis Bayton menar. Hon säger tex. att unga män som 

spelar gitarr i band omedelbart stärker sin manlighet.23 Hon belyser även att unga mäns 

tillvaro till stor del upptas av att bekräfta och befästa sin manlighet. Som ett led i detta menar 

hon att elgitarrens funktion som ett bekräftande av unga mäns maskulinitet endast kan  

bevaras genom att kvinnor hålls borta från att spela elgitarr. Hon skriver följande:     

   

The guitars masculinity is only preserved by the exclusion of girls. I think that if 

it were traditional for girls to play electric guitar, then boys would avoid it just 

as much as they currently avoid embroidery. Girls fulfil the role of 

outsiders/negative reference group/the other. So from the boys point of view, 

girls must be kept out of rock bands just as they are kept out of cricket and 

football.24 

 

Nu kan man kanske ifrågasätta Baytons resonemang då det kan tyckas väldigt onyanserat. Jag 

tror själv inte att killar skulle undvika elgitarren om det var fler tjejer som spelade detta 

instrument. Jag kan dock förstå resonemanget om att en grupp som identifierar sig som 

”elgitarrister” kan behöva en ”utomstående” referensgrupp  - en motpol. Någonting där bilden 

av sig själv kan få reflekteras, där skillnader och likheter synliggörs mellan sig själv och ”de 

andra”, vilket leder till att den egna indentiteten tydligörs. Men inget förutsätter att denna 

motpol behöver utgöras av speciellt tjejer, eller speciellt killar. 

                                                 
20 Green, 1997, s. 53 
21 Ibid. s. 28 
22 Ibid. s. 54 
23 Bayton, 1997, s. 40 
24 Ibid. s. 41 
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Bayton menar även att det till skillnad från akustisk gitarr finns få formella platser att lära sig 

spela rockmusik. Därför blir de informella vänskapsgrupperna inom vilka rockmusiken skapas 

väldigt viktiga. Unga tjejer är dock inte ofta välkomna i manliga musikkretsar och undanhålls 

således den interna information och de tips som delas inom dessa grupper.25 Bayton talar även 

om att tjejer under sin uppväxt hela tiden socialiseras in i och lär sig från familjen, skolan, 

böcker, tidningar, och framförallt via sina vänner, hur de skall bete sig som kvinnor och att de 

skall hålla sig ifrån typiskt manliga aktiviteter.26 Detta är alltså något som ytterligare befäster 

den traditionella uppfattningen av vad som anses typiskt kvinnligt resp. manligt.  

 

Elgitarren i sig kan även utifrån sitt rent konstruktionsmässiga utseende betraktas som en 

manlig symbol. Både Viktor Kvarnhall och Mavis Bayton tar upp detta och talar om elgitarren 

som en slags fallos-symbol. Bayton skriver följande: 

  

The electric guitar, as situated within the masculine discourse of rock, is 

virtually seen as an extension of the male body. This is always implicit and 

sometimes explicit, as when men mime masturbating their “axes”. Heavy metal 

guitarists unashamedly hold their guitars like a penis. Prince even has a 

substance being ejaculated from his guitar!27 

 

Bayton menar att det inte bara är elgitarrens form som är symbolisk, utan även att 

instrumentets ljud och attackstyrka sammanfaller med en slags fallos-kraft. Kraft och styrka är 

traditionellt sett något som är kulturellt kodat som manliga egenskaper menar hon.28 Hon 

belyser i detta sammanhang hur reklamannonser i olika gitarrmagasin använder noga utvalda 

ord för att tillstryka och bevara ”elgitarrens manlighet”. Detta kan tex. vara ord som “strong, 

“overpowering”, “punch”, “tough” och “cut-throat”.29 

 

Erika Östman Aksberg som genomfört en studie innefattande 283 elever i årskurs 9 i fyra 

norrländska kuststäder, menar dock att man inte kan tala om några typiska ”kill”- resp. 

”tjejinstrument”. Hon ställde frågan om vilka instrument eleverna hade spelat under läsåret 

och vad eleverna tyckte om respektive instrument. Hennes resultat visade på vissa skillnader 

                                                 
25 Bayton, 1997, s. 40 
26 Ibid. s. 39 
27 Ibid. s. 43 
28 Ibid. 
29 Ibid.  



 21  

mellan killar och tjejer, men hon vill ändå inte sträcka sig så långt att hon benämner något 

instrument som ett extremt pojk- eller flickinstrument. I detta sammanhang bör det dock 

noteras att hennes resultat tar upp instrumenten piano, synth, gitarr, bas, trumset, 

rytm/klanginstrument, blåsintrument, stråkinstrument och ”annat” instrument.30 Det framgår 

alltså inte om eleverna spelat akustisk gitarr, eller elgitarr under terminen och vad de tyckt om 

det.  

 

Kvinnliga gitarrister – ett hot? 

Vad får det då för konsekvenser när kvinnor spelar elgitarr, ett instrument som enligt Bayton 

och Green är så tätt förknippat med manlighet? Green menar att kvinnor som spelar typiskt 

manliga instrument hotar att rasera den bild av det ”korrekt” kvinnliga, som konstruerats av 

såväl män som kvinnor inom den patriarkala kontexten.31 Hon tar här alltså upp att bilden av 

vad som anses ”korrekt” kvinnligt, resp. manligt inte är något som enbart konstrueras av män, 

utan av båda könen. Hon skriver följande: 

 

During any examination of the history of women’s instrumental performance 

practice it must be borne in mind that any restrictions experienced by women 

can never have involved only one-dimensional assertions of authority by men 

over a protesting female mob. On the contrary, there has been collusion as well 

as resistance on the part of both men and women. In musical patriarchy, 

collusion involves women’s consent to the terms of the restrictions placed upon 

their musical practices. Such consent surfaces in subtle and often unnoticeable 

ways, through willingness to conform, through reluctance to deviate, through 

embarrassment and, extremely fear.32 

 

Att vara tyst och inte motsätta sig uppdelningarna av kvinnligt – manligt är alltså ett sätt att 

passivt erkänna och därmed förstärka denna könsuppdelning. Kvinnor som spelar instrument, 

som betraktas som typiskt manliga, hotar alltså att bryta mot dessa traditionella patriarkala 

definitioner då de, enligt Green, visar på en kvinnlighet som besitter kontroll, en kvinnlighet 

som inte ser sig själv som ett objekt och som därmed utmanar världen.33 

 
                                                 
30 Ösman Aksberg, 1994, s.40f  
31 Green, 1997, s. 54 
32 Ibid. s. 57 
33 Ibid. s. 54  
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Påverkar det feminina det seriösa intrycket av en artist? 

Green tar upp ett problem som rör kvinnor och deras trovärdighet som musiker. Å ena sidan 

menar hon att en artist som anspelar på sin kvinnlighet och sexualitet till viss del kan gynnas i 

dagens komersiella musikindustri, men hon framhåller dock att detta sker på bekostnad av hur 

man ser på artistens seriositet till musiken. Hon skriver följande: 

 

 …the more affirmative the feminine display, the less likely it is that the woman 

will be given credit for her ability to play the instrument, and the less seriously 

her music is liable to be taken.34 

 

Även Viktor Kvarnhall tar upp denna problematik, men på ett lite annorlunda sätt. Han 

studerade musiktidningen FUZZ samtliga nummer från 2001 och fann där endast ett omslag 

som porträtterade en kvinnlig gitarrist (Jennifer Batten). I ett senare resonemang skriver han: 

 

Den enda gitarrist som ler på ett omslag är faktiskt Jennifer Batten. Grabbarna är 

fokuserade, dedikerade, seriösa. Tjejen är glad, söt, lättsam. Drar vi detta polära 

tänkande än längre kan det kanske vara rimligt att säga att de manliga gitarristerna står 

för tanke och seriositet och de kvinnliga för kropp och oseriositet.35  

 

Självklart kan man dock dra andra slutsatser från samma material. Är det kanske så att tjejen 

står för ett öppet, mer äkta uttryck, medan killarna står för ett konstlat och avskärmande 

uttryck? Green menar dock att detta synsätt, som Kvarnhall tar upp, inte är något som bara 

kan drabba kvinnliga artister, utan lika gärna manliga. Hon beskriver hur män inom olika 

typer av hårdrocksmusik genom sin klädsel, smink och sitt scenspråk anspelar på en slags 

androgynitet, något som kan leda till samma nedvärderande av artistens serositet till musiken. 

Hon refererar bla. till en intervju med Poisons gitarrist C. C. Deville som säger följande: 

   

Fans link visual signs of androgyny with an abdication of metal’s usual virtuosic 

prowess. “It seems like if you have the makeup you’re thought of as less than a 

musician.36 

 
                                                 
34 Green, 1997, s. 79 
35 Kvarnhall, Viktor, 2002, Vad är en gitarrist? – Om gitarrister och om manlighet. D-uppsats i musiketnologi. 
Umeå Universitet, Institutionen för Kultur och Medier, Umeå, s. 22f 
36 Green, 1997, s. 79 
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Kvinnliga och manliga förebilder 

Förebilder har nog i alla sammanhang en stor betydelse för såväl unga som gamla. De kan 

fungera både som inspirationskällor och drivkraft för oss att försöka uppnå våra drömmar och 

mål. Men om man ur ett könsperspektiv studerar vilka musikaliska förebilder som lyfts fram i 

den massmediala bilden och då speciellt sådana som spelar elgitarr finner man att det är män 

som i väldigt stor utsträckning dominerar.  

 

Bayton visar i sina studier hur kvinnliga musiker i en rad olika medier är otroligt 

underrepresenterade. Hon har bla. studerat fördelningen mellan hur manliga och kvinnliga 

artister spelas i radioprogram och fann att kvinnliga artister under en vecka i april 1988 stod 

för mellan 4-11% av musikutbudet i tre olika kvällsradioprogram.37 Hon visar även att antalet 

illustrationer av kvinnor i sex olika musikmagasin från 1988 varierade från mellan  0 – 18%.38 

I hennes jämförande studie från 1996 genomförde hon samma undersökning och fann att 

antalet illustrationer av kvinnor i fem olika musikmagasin varierade från mellan 2-5%.39  

I sin studie från 1988 fann Bayton även att det i tio olika musikrelaterade tv-program inte 

fanns en enda kvinna som spelade något instrument!40 I sin jämförande studie från 1996 

studerade Bayton två olika musikrelaterade tv-program och fann då att man förvisso visade 

kvinnor som spelade instrument, men dessa var väldigt få och det var ännu färre som spelade 

traditionella rockinstrument. På samma sätt visar hon hur kvinnliga band 1988 utgjorde 3% av 

placeringarna på englands singellista top 40, jämfört med killbandens 25%. I studien från 

1996 utgjorde de kvinnliga banden 5% av singellistans placeringar och killbanden 45%.41  

 

Ännu mer bekymrande är att de få bilder av kvinnliga musiker och gitarrister som ändå 

kommer fram i media ibland visar på en stereotyp bild av kvinnan som osäker och hjälplös. 

Bayton beskriver tex. en annons i hennes studie på följande sätt: 

  

Taking the August (1996) issue of Guitar, there were eighty pictures of male 

guitarists. In contrast there were only two of women playing guitars and one of 

these seemed to be stereotyping female insecurity, by showing a scantily-clad 

                                                 
37 Bayton, 1998, s. 210 
38 Ibid. s. 212 
39 Ibid. s. 216 
40 Ibid. s. 213 
41 Ibid. s. 217 
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and worried looking female under the sentence ”Don’t Drop That Guitar” (An 

advert for guitar security straps)!42  

 

Ett annat exempel som Bayton beskriver gäller artiklar om kvinnliga musiker: 

 

In terms of text, all but one magazine in the batch I purchased had no main 

feature articles on female musicians. The exception was Guitar School 

magazine, which had one feature article on Sinéad Lohan, whilst the other six 

articles were on men. This article was, however, somewhat questioning her 

playing abilities. The title was “I Can Play, Really” and asks, “Who says a 

woman’s place is in the kitchen?43 

 

Den stora dominansen av manliga musiker i massmedia kan även få stora konsekvenser för 

hur könsfördelningen i historieskrivningen ser ut. Alf Arvidsson som studerat varför kvinnor 

är så underrepresenterade i svensk rockhistoria menar att det finns en risk att den massmediala 

bilden av nutiden kan bli det som ligger till grund för historieskrivningen. Detta medför att 

historieskrivningen framhåller de segrandes historia och berättarnas subjektiva historia. De 

som inte var störst får ännu mindre plats och de som befann sig farligt nära gränserna för 

rockmusiken ramlar nu helt utanför.44 Arvidsson ser tre typer av förklaringar till varför 

kvinnor är så underrepresenterade i den svenska rockhistorien: 

 

1. Rockmusiken under 1960-talet blev de facto kvantitativt dominerad av manliga 

musiker – något som i sin tur inte bara kan tas som något givet, utan måste 

problematiseras: genom vilka processer skapades denna manliga dominans? 

2. Fokuseringen på artister som viktigaste aktörer inom rockmusiken osynliggör andra 

roller och aktiviteter, där kvinnor kan ha haft viktiga positioner. 

3. I processen att skapa historia sker systematiska urval efter gränsdragningar, vilket 

ytterligare förminskar antalet synliga kvinnor.45 

   

                                                 
42 Bayton, 1997, s. 38 
43 Ibid. s. 39  
44 Arvidsson, Alf, 1997, Var är kvinnorna i svensk rockhistoria? En essä kring genusperspektiv och 
historieskrivning, I Svensk tidskrift för musikforskning, s. 113 
45 Ibid. 
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Denna underrepresentation av kvinnliga musiker och framförallt de som spelar traditionella 

rockinstrument, såsom elgitarr måste på något sätt ge vissa följder. Att ha en förebild handlar 

om att ha någon att identifiera sig med, någon att se upp till och den stora 

underrepresentationen av kvinnliga elgitarrister i olika massmediala kanaler bör således göra 

det svårare för tjejer att se sig själva spela elgitarr.  

 

Bayton framhåller även en skillnad mellan tjejer och killars förhållningssätt till sina 

förebilder. Hon menar att killar mer identifierar sig med sina ”gitarrhjältar” och försöker 

efterlikna dem genom att själva lära sig spela medan tjejer fantiserar om sex, kärlek, giftemål 

och barn med sina idoler. Manliga fans köper gitarr; kvinnliga fans köper posters, skriver hon 

lite krasst.46 

 

Hur kan kvinnor bli erkända musiker? 

Vad krävs då för att kvinnor skall kunna bli erkända som musiker och få det utrymme som de 

är berättigade? 

 

Green beskriver hur kvinnliga klassiska musiker historiskt sett varit tvugna att resa sig över 

den traditionella könsuppdelningen av vad som anses typiskt manligt resp. kvinnligt. De har 

varit tvugna att motbevisa dessa stereotypa könsuppdelningar, presentera ett alternativ till 

dem och uppnå den högsta nivån av vad som ansetts vara förträfflighet, innan de kunnat 

bedömmas på samma nivå som sina manliga motsvarigheter: som musiker och inte kvinnliga 

musiker.47     

 

Detta menar Green är något som har levt kvar när det handlar om kvinnor som spelar 

instrument i modernare musikstilar. Men att uppnå denna virtuosa nivå på ett instrument är 

självklart något som endast är förbehållet en liten skara. För majoriteten av dagens kvinnliga 

musiker finns det dock en annan väg att gå för bli erkända, menar Green. Detta sätt innebär att 

utnyttja sin kvinnliga kropp, som en självmedveten del i de könsföreställningar som finns i 

musiken som framförs.48 Denna typ av kroppslig uppvisning är inte antagonistisk mot de 

kommersiella och kulturella könsföreställningarna inom popmusiken och kan tom. hjälpa att 

sälja musiken. Denna väg kan dock, som nämdes tidigare, ge en negativ effekt på synen av 

                                                 
46 Bayton, 1997, s. 40 
47 Green,1997, s. 61 
48 Ibid. s. 81 



 26  

den kvinnliga musikern. Ju mer öppen och bekräftande hennes kroppsspråk är desto mindre 

troligt är det att  hon ses som en seriös musiker vilket leder till att musiken tas på mindre 

allvar.49      

 

En annan möjlighet för kvinnor att få utrymme på musikscenen har studerats av Marika 

Nordström. Hennes forskning fokuserar på två olika föreningar som vill göra det enklare för 

tjejer att börja spela populärmusik: ”She’s got the beat” i Umeå och ”Rockrebeller” i Uppsala. 

Dessa föreningar kan enligt Nordström ses som en motvikt till den gängse amatörscenen, en 

form av alternativ offentlighet som har utvecklats för att den vanliga musikkulturen upplevs 

vara svårtillgänglig för tjejer.50 Verksamheten i dessa föreningar handlar om allt från att ge 

kurser i ljudteknik och tillhandahålla replokal, till att allmänt stötta unga kvinnor och försöka 

forma en opinion som skall verka till fördel för tjejer som vill spela rock och pop. Överlag får 

dessa föreningar mycket positiv uppmärksamhet och relativt stort mediautrymme i 

lokaltidningar och Nordström menar att det nog är svårt att underskatta vilken betydelse de 

kan ha för den enskilda individen.51   

 

Lucy Green och Sheila Whiteley lyfter även fram punkmusiken som en möjlighet för 

kvinnliga elgitarrister att få större utrymme på musikscenen. Green menar att punken både 

utmanade några av de traditionella könsuppfattningarna och hånade fokuseringen av de 

speltekniska instrumentfärdigheter som kännetecknade 60-talets rock och som kännetecknat 

många andra musikstilar genom historien. Båda dessa faktorer skapade enligt Green en ny 

arena där kvinnor kunde uppträda som musiker.52 Whiteley beskriver på ett liknande sätt att 

punken öppnade en ny arena för kvinnor som erbjöd dem en slags gör-det-själv spontanitet 

och förstärkte deras självbild med ingredienser som individualism, uforskande, förändring och 

raseri. Detta menar Whiteley berodde på punkens grundtankar om att alla kan bilda ett band 

och spela, att det inte behöver vara komplicerat, utan att fokuset låg på att chockera och 

punkens upproriska sätt att ifrågasätta och utmana gängse normer och ideal.53     

 

                                                 
49 Green,1997, s. 81 
50 Nordström, Marika, 2004, Rockspelande unga kvinnor – mediafenomen och feministisk praxis. I Svensk 

tidskrift för musikforskning, s. 26 
51 Ibid. s. 27 
52 Green, 1997, s. 76 
53 Whiteley, Sheila, Women and Popular Music – Sexuality, Identity and Subjectivity, London, Routledge, 
s. 98 
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När jag ringde runt till olika musiklärare för att höra om de kände igen sig i bilden av att det 

var fler killar än tjejer som spelade elgitarr var den en lärare som absolut inte kände igen sig i 

den bilden. På denna skola hade man könsuppdelad musikundervisning med tjejer och killar 

var för sig. Detta kanske kan vara ett sätt att från skolans sida ge tjejer större möjlighet att ta 

för sig och lyckas som musiker. I arbetsrapporten ”Jämställdhetspedagogik på Storsjöskolan i 

Holmsund” beskriver Göran Widding hur han på ett liknande sätt arbetade med sin 

musikverksamhet. Han delade då upp den befintliga kören som utgjordes av både tjejer och 

killar till en speciell tjejkör och en killkör. Under projektets gång kom körverksamheten även 

att utveckla ett delprojekt som innefattade gruppspel. Inom detta gruppspel vidhölls 

uppdelningen av tjejer och killar och tjejerna utvecklades då väldigt mycket. Han beskriver att 

de till en början var väldigt försiktiga när de närmade sig instrumenten, men att de efterhand 

utvecklade sina förmågor och stärkte sitt musikaliska självförtroende. Han talar om denna 

process som ett perspektivbyte och skriver bla. följande: 

 

I mitt tycke blir också tjejerna styrkta i sin kvinnoroll i och med detta perspektivbyte – 

deras kvinnliga identitet definieras tydligare i samband med dessa rollskiften, samtidigt 

som denna rolls register breddas: man kan uppträda på ytterligare en arena med lyckat 

resultat.54   

 

Diskussion 

I mina intervjuer med de sex unga tjejerna framhölls alltså 5 olika skillnader mellan akustisk 

gitarr och elgitarr. Dessa innefattade att elgitarren låter mera, att akustisk gitarr låter bättre 

och är lättare att spela, att elgitarr är roligare och att akustisk gitarr ett mer vanligt 

förekommande instrument hemma än elgitarren. Några av dessa skillnader kan tyckas lite 

motstridiga, tex. att den akustiska gitarren låter bättre och är lättare att spela, samtidigt som 

elgitarren är roligare, men det beror på de intervjuades olika förhållningssätt och erfarenhet av 

att spela akustisk gitarr, resp. elgitarr.  

 

När man sammanför elevernas egna erfarenheter av att spela gitarr, deras uppfattningar om 

skillnaden mellan den akustiska- och elektrifierade gitarren med vad de tror gjorde att så få 

                                                 
54 Berge Britt-Marie (red.), 1996, Jämställdhetspedagogik på Storsjöskolan i Holmsund – ett 

aktionsforskningsprojekt, Arbetsrapport nr. 115 från Pedagogiska Institutionen vid Umeå Universitet, Umeå, s. 
103 
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tjejer spelade elgitarr på skolan jämfört med killarna kan man sakta måla upp en djupare bild 

av dessa elevers förhållningssätt till gitarren.  

Fyra av de intervjuade tjejerna trodde att fler killar än tjejer på skolan spelade elgitarr 

eftersom att elgitarren stämde mer överrens med killarnas musiksmak. Även om de allra flesta 

av tjejerna menade att de själva lyssnade på ”all möjlig musik”, så trodde de att killar kanske 

ändå mer lyssnade på rock, hårdrock och sådan musik där elgitarren är mer framträdande. De 

framhöll även att det fanns fler manliga förebilder som spelade elgitarr, vilket gjorde att 

elgitarren kändes mer kopplad till killarna. Ur detta hänseende kan man alltså känna igen 

Viktor Kvarnhall, Lucy Green och Mavis Baytons resonemang om hur elgitarren mer kan ses 

som ett manligt instrument. När det kommer till förebilder kan man dock kritisera den 

schablonmässiga bild som Bayton, framhåller; att killar aktivt försöker efterlikna sina 

musikaliska idoler, medan tjejer köper affischer av dem och inte aktiveras av dem på samma 

sätt som killar. Den tjej i mina intervjuer som själv spelade elgitarr tycktes ha detta 

förhållningsätt till sina förebilder som Bayton karaktäriserade som typiskt för killarna. Även 

några av de andra tjejerna som spelade akustisk gitarr framhöll att de helst av allt spelade 

sådan musik som de själva lyssnade på. Att då säga att tjejer på något sätt förhåller sig mer 

passiva och endast ”dyrkar” sina idoler på håll och inte inspireras till att själva spela av dem 

anser jag vara ett väldigt trångsynt synsätt. Självklart inspireras såväl killar, som tjejer i sitt 

musicerande av sina musikaliska förebilder!  

 

Ett intressant resultat från mina intervjuer var att två av tjejerna framhöll att den akustiska 

gitarren hade en mer ”naturligare” klang jämfört med elgitarren. Dessa två tjejer spelade 

själva akustisk gitarr, men hade provat att spela elgitarr. Ur denna intervju kan man ana den 

kulturella könsuppdelning som både Lucy Green och Mavis Bayton lyfter fram. Nämligen att 

teknologi ses som något typiskt manligt och det naturliga som något typiskt kvinnligt. När det 

kommer till återskapandet av denna kulturella könsuppdelning menar Green att kvinnor ofta 

stått för ett slags ”tyst samtycke” genom att de gått med på denna uppdelning, genom ovilja 

att vara avvikande, pga. att de skäms, eller är rädda. Detta kunde jag till viss del känna igen 

hos de två tjejer som inte hade provat spela elgitarr. Dessa två tjejer framhöll att elgitarren lät 

mycket mera, vilket gjorde det pinsamt att spela om det skulle bli fel. De lyfte även fram att 

tjejerna stod tillbaka under musiklektionerna och lät killarna spela elgitarr, då de beskrevs 

som mer ”tända” på att spela elgitarr än tjejerna. Detta menar jag är otroligt viktigt för 

musikläraren att motverka. Unga tjejer skall inte behöva känna att de skall stå tillbaka för att 

killarna uttrycker en tydligare (eller högre) vilja att spela ett visst musikinstrument. Självklart 
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skall killar och tjejer ha samma möjligheter att prova på och utforska alla musikinstrument, 

även om några av dessa har en kulturell stämpel av att vara ett typiskt ”killinstrument, eller ett 

typiskt ”tjejinstrument”. Detta innebär självklart inte att alla tjejer bör spela elgitarr i 

framtiden bara för att de är tjejer, men om de skall få samma möjlighet som killar att prova, 

utforska och testa, för att på så sätt forma sin egen identitet och definiera sin roll som kvinna, 

krävs att man som musiklärare uppmärksammar problematiken och ser till att könsstereotypa 

mönster inte upprepas.  

 

Men om det på en skola finns en tydlig uppdelning av att killar spelar elgitarr och tjejer 

akustisk gitarr, hur skall man då komma till rätta med detta problem? Förslag till detta har jag 

försökt presentera i resultatdelens avsnitt om hur kvinnor kan bli erkända musiker. Självklart 

finns det en möjlighet att ett fåtal tjejer av egen drivkraft bryter mot den kulturella 

könsuppdelningen och väljer att spela ett typiskt killinstrument som elgitarren. Men att som 

musiklärare räkna med att något sådant kommer att ske frekvent och utan pedagogiska 

insatser är både naivt och ansvarslöst.  

 

Att den enda tjejen i mina intervjuer som spelade elgitarr själv gillade punk, punkrock och 

skatepunk var intressant då både Lucy Green och Sheila Whiteley menar att punken ger 

kvinnor en möjlighet att ta plats som elgitarrister. Man får dock vara försiktig när man säger 

att punken revolterade mot och bör ses som en motpol till 60-talets musik, som fokuserade 

den speltekniska instrumentfärdigheten. Detta kan nämligen ge intrycket av att man inom 

punken inte alls värdesätter instrumentala färdigheter, utan bara spelar ”enkelt”. Visserligen 

kan viss punkmusik kanske vara lätt att spela, men man får inte se punken som en generellt 

sett enklare och därigenom mindre värd musikstil. Att spela elgitarr i ett punkband bör således 

inte ses som mindre prestigefyllt än att spela elgitarr i ett hårdrocksband. Detta blir än 

viktigare att betona om man som musiklärare kan se att punkmusiken ger tjejerna en större 

möjlighet att bryta mot de kulturella könsfördelningarna och spela typiska ”killinstrument”.   

      

När det handlar om att få tjejer mer intresserade av att spela elektrifierade instrument och mer 

rockbaserad musik så tror jag liksom Marika Nordström att föreningar som ”She’s got the 

beat” i Umeå inte kan underskattas. Som blivande musiklärare tror jag att det är väldigt viktigt 

att man är medveten om sådana projekt som försegår även utanför skolmiljön. Detta ger 

musikläraren ytterligare en möjlighet att uppmuntra och vägleda unga tjejer, med ett 

musikaliskt intresse, till andra musikskapande arenor.  
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Frågan är dock om man som musiklärare kan motverka att tjejer får stå tillbaka för killar 

endast genom att uppmuntra tjejerna under musiklektionerna. När jag gjorde min 

rundringning till olika musiklärare berättade en av dem att de arbetade aktivt med att få fler 

tjejer att spela bla. elgitarr och därigenom menade han att elgitarren inte fullt så tydligt var ett 

typiskt ”killinstrument” på denna skola. Detta visar att om man som musiklärare är medveten 

om denna problematik och aktivt arbetar för att motverka den kan det ge resultat. Å andra 

sidan berättade en annan musiklärare under samma rundringning, som liksom Göran Widding, 

hade könsuppdelade musikklasser att instrumentfördelningen mellan killar och tjejer inte var 

något problem i över huvudtaget. Detta arbetsätt tycks alltså, som Göran Widding uttryckte 

det, stärka tjejerna i sin kvinnoroll och hjälpa dem att tydligare definiera sin kvinnliga 

identitet då de kan uppträda på ytterligare en arena med lyckat resultat.  

 

Oavsett om en skola väljer att dela upp musikundervisningen med killar och tjejer var för sig, 

eller inte, tror jag att en medveten och reflekterande musiklärare kan göra otroligt mycket för 

att motverka kulturella könsuppdelningar och därigenom främja uppmaningen i Lpo94 om att 

skolan skall förmedla jämställdhet mellan kvinnor och män.        
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Bilaga 

Strukturering av möjliga intervjufrågor 
 
Musikalisk bakgrund: 
Kan du berätta om dina erfarenheter av att spela och sjunga, från det att 
du var liten fram till idag? 
Är det några i din familj som håller på med musik? 
Släkt, vänner? 
Har du gått på kommunala musikskolan? 
Vad har du provat att spela för instrument? 
 
Favoritmusik: 
Vad gillar/lyssnar du på för musik? 
Vilka är dina favorit-artister/band? 
 
Förhållningsätt till gitarren: 
Har du provat spela gitarr? 
Har du spelat elgitarr?  
 
Om inte: 
Hur kommer det sig att du aldrig provat att spela elgitarr? 
Har aldrig fått möjlighet, varken i eller utanför skolan? 
Varför tror du att du inte har fått möjlighet i så fall? 
Har inte varit intresserad, i så fall varför? 
Verkar det svårare? 
Låter el- och ak- gitarr annorlunda? 
Vilket ljud gillar du bättre? 
Varför? 
 
Om ja: 
Är det någon skillnad att spela elgitarr jämfört med akustisk gitarr? 
(speltekniskt, känslomässigt, ljudmässigt, etc...) 
Ser du gitarren som ett solo- eller kompinstrument? 
 
Kan du komma på några kvinnliga gitarrister som du gillar? 
 
Situationen på skolan: 
Är det främst killar eller tjejer som spelar elgitarr på skolan? 
Varför tror du att det ser ut så? 
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Godkännande av Intervju 
 
Hejsan! 
Jag heter Jonas Nilsson och läser till SO- och musiklärare vid Umeå Universitet. Under 
höstterminen 2005 är det dags för mig att skriva mitt examensarbete. Jag kommer att skriva 
vid den estetiska instutitionen och mitt arbete kommer att handla om tjejer och deras 
förhållningssätt till musik och musikundervisningen i skolan. För att samla in underlag till 
detta arbete kommer jag att genomföra ett antal intervjuer med elever på XXXskolan. Ert barn 
är en av dessa elever som jag skulle vilja intervjua för mitt arbete. Intervjun kommer att vara 
ca. 20 – 40 minuter lång och spelas in på bandspelare för att sedan renskrivas och användas i 
arbetet. Alla uppgifter som kommer fram i dessa intervjuer kommer att redovisas så att de inte 
kan spåras till en specifik person. Ert barn kommer alltså att förbli anonym i den slutgiltliga 
rapporten. För att genomföra denna intervju behöver jag ert godkännande som 
vårdnadshavare. Om ni godkänner att ert barn medverkar i denna intervju skall ni alltså skriva 
under detta dokument. 
 
MVH 
//Jonas Nilsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag godkänner att mitt barn medverkar i ovanstående intevju 
 
 
 
__________________________________________________(vårdnadshavarens underskrift) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid frågor ring 090-71 98 01 eller 070 289 52 67 
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Sammanställning av intervjuer 

 

 
 


