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Sammanfattning 

Föreliggande uppsats handlar om varför det finns betydligt färre kvinnor än män som spelar 
trummor. I en intervjustudie har jag försökt att få svar på vad som driver fyra professionella 
kvinnliga trumslagare till att fortsätta musicera. Vad har drivit dem och vad anser de vara 
väsentligt för att fler tjejer ska satsa på att spela trummor? Respondenternas svar på vad som 
har drivit dem och vad de anser vara väsentligt för att fler tjejer ska börja spela har blivit i 
stort sätt detsamma. I resultatdelen har jag presenterat det jag har fått fram och delat in 
resultatet i olika teman som varit särskilt framstående.  

Förebilder är ett av dem teman som framkommer i resultatdelen. Förebilder har varit varit 
viktigt både för respondenternas egna driv till att fortsätta och som en möjlig orsak till den 
skeva fördelningen mellan kvinnor och män bakom trummorna. Informanterna har talat om 
hur ett inre driv är helt avgörande för om du ska kunna ta ditt musicerande vidare. De har 
också talat om hur de upplever att det fortfarande finns en manlig norm och en betydande del 
av intervjuerna har handlat om vad som behövs för att förändra normen. 

Den här uppsatsen kan möjligen bidra med en knuff i rätt riktning till att såväl tjejer som 
killar upplever att trumsetet är ett instrument som är tillgängligt för dem. 

Nyckelord: trumset, genus, kön, könskodade instrument, förebilder, platstagande  
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1. Inledning 

För mig har det aldrig varit någonting konstigt att spela trummor. Det är ingen och har aldrig 
varit någon som höjer på ögonbrynen när jag har satt mig bakom trumsetet för att spela. Det 
finns en norm av hur det ska vara och jag som man passar väldigt bra in i den.  

Precis som i mycket annat i samhället finns det inom musik en manlig norm. Vi hör inte 
maskulinitet i musiken, vi antar att den redan finns där (Green, 1997). Man ifrågasätter aldrig 
att det är en manlig instrumentalist. Däremot om kvinnor spelar instrument så är det 
någonting som avviker från normen. Är du kvinna och spelar ett instrument är du inte bara 
instrumentalist, du uppfattas som kvinnlig instrumentalist. Är du kvinna och spelar gitarr är du 
kvinnlig gitarrist, är du kvinna och spelar trummor är du kvinnlig trummis. I vilken grad man 
uppfattas som kvinnlig musiker beror på vilket instrument man spelar och inom vilken genre 
man verkar.  

Det är betydligt mer ovanligt att se en kvinnlig trumslagare än en manlig. Tittar man sig 
omkring i musikvärlden kan det ganska snabbt konstateras att det finns betydligt fler manliga 
än kvinnliga trumslagare i rampljuset. Vad beror det på? Det är ovanligt med kvinnliga 
trumslagare och gemene man blir ofta förvånad eller överraskad över att se en kvinna bakom 
trumsetet. Det verkar som att det finns en bestämd bild om hur saker och ting ska vara.  

Men ändå finns det en del kvinnliga trumslagare. Det finns betydligt fler som syns i 
rampljuset nu än för femtio år sedan. Men kvinnorna är fortfarande i klar minoritet. Vad beror 
det här på? Det är färre tjejer än killar som börjar men det är ännu färre som sedan också 
fortsätter. Under senaste tiden har det varit en relativt jämn könsfördelning i yngre åldrar på 
kulturskolor i musik runt om i landet, i alla fall om man jämför med könsfördelningen bland 
trummisar på högre musikutbildning eller rent allmänt på musikscenen idag. Någonstans på 
vägen försvinner de flesta tjejer. Varför väljer så få tjejer att fortsätta? Det verkar som om 
drivet och lusten att fortsätta går förlorad. Men en del fortsätter och en liten andel går ännu 
längre och gör trummorna till sitt leverne. Vad är det som driver de kvinnorna till att fortsätta? 
Vad har deras inspiration och drivkraft varit och finns det något musiklärare kan göra för att 
väcka den drivkraften till att fortsätta hos fler tjejer? Det är frågor som jag har funderat på, 
inte minst i egenskap av musiklärarstudent. Därför har jag valt att genomföra föreliggande 
studie.  
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1.2.Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur fyra kvinnliga trumslagare uppfattar hur 

det är att verka som professionell musiker på ett ”manskodat” instrument, trumset.   

För att kunna uppfylla syftet har följande frågor formulerats: 

• Hur beskriver kvinnliga trumslagare sin bakgrund och sin arbetssituation? 

• Vad uppfattar de som väsentligt för att tjejer ska satsa på trumset? 

2.Bakgrund 
En del instrument uppfattas som manliga och andra som kvinnliga. Vilka instrument som 
verkar ha varit eller är könskodade tar jag upp i det inledande kapitlet. Därefter beskrivs hur 
fördelningen mellan könen ser ut i kulturskolan och i högre musikutbildning. Vidare skriver 
jag också om betydelsen av förebilder och om platstagande. Till sist presenteras olika teorier 
om genus som en social konstruktion.  

2.1.  Könskodade instrument 
Att det finns instrument som anses kvinnliga eller manliga går det att hitta historiska 
kopplingar till från väldigt långt tillbaka i tiden. Öhrström (1989) skriver att det fanns en klar 
uppdelning bland instrumenten redan under antiken. Kvinnorna musicerade ofta på svagt 
klingande instrument medan männen spelade på mer starkt klingande instrument. En av 
anledningarna menar författaren är att de mer högljudda instrumenten så som trumpet och 
horn är krigiska instrument som spelades av män ute i krig, eller representativt offentligt inför 
en världslig härskare. Kvinnors musicerande å andra sidan tillhörde för det mesta hemmens 
musikvärld. En klar uppdelning fanns redan under den här tiden och de traditionerna är svåra 
att förändra.  

Under 1500-talet var virginalen tillsammans med lutan de mest populära instrumenten för 
kvinnor i den övre samhällsklassen. Musicerande vid den här tiden var intensivt och 
instrumenten användes säkerligen dagligen. Sedan renässansen och fram till vårt århundrade 
är det klaverinstrumenten som har haft en stark ställning hos de kvinnor som hade det bättre 
ställt. Ett annat instrument som under 1700- och 1800-talet starkt förknippades med kvinnan 
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var harpan. Harpisten blev den första kvinnliga musikern i de annars så manligt präglade 
symfoniorkestrarna (Öhrström, 1989).  

Vidare under 1700-talet tycktes varje kvinna kommen från en bättre ställd familj spela 
cembalo. Vid furstehovens privatkonserter tycktes det vara regel att cembalospelet sköttes av 
de adliga kvinnorna. Under den här tiden hade män och kvinnor på ett annat sätt än idag sina 
givna roller i samhället. En kvinna från borgarklassen hade sin plats i hemmet. Innan hon blev 
gift skulle hon utbildas till att bli en bra värdinna så att hon skulle kunna behaga sin 
kommande man, bland annat genom att spela och sjunga. Hon skulle odla sina talanger för 
möjligheten att komma till ett bra gifte som skulle kunna stärka familjen och släkten.  

År 1784 beskrevs det i den tyska tidningen Musikalische Almanach vilka instrument som 
passade och inte passade för kvinnor att spela (Öhrström, 1989).	Om hon spelade flöjt eller till 
exempel valthorn var hon tvungen att puta med munnen, vilket var opassande för kvinnan. 
Spelade hon violin var hon tvungen att sträcka på nacken på ett onaturligt sätt och kunde 
dessutom få fula märken under hakan. Skulle kvinnan spela cello var hon tvungen att sitta och 
sära på benen vilket var helt otänkbart och en kvinna bakom en kontrabas var bara en 
löjeväckande syn. I princip alla instrument utom klaverinstrument och sång medförde en 
negativ bild av kvinnan. Satt hon däremot bakom pianot eller cembalon försvann dessa 
negativa bilder. Då kunde hon sitta med fötterna ihop och med ett fint leende på läpparna 
(Selander, 2012).  

Även instrumentets klang bidrar till föreställningen om instrumentet anses som kvinnligt eller 
manligt. Musikvetaren Philip Tagg (1989) lät i ett experiment flera hundra personer lyssna på 
teman hämtade ifrån film och tv. De fick associera fritt till vad de trodde hände på filmduken 
då de olika temana spelades. Ett tydligt resultat visade att om ett tema spelades på piano 
associerade informanterna till att det var en kvinna som stod i fokus och om temat spelades på 
elektrisk gitarr associerade de istället till en man. 

Uppfattningen om vilka instrument som historiskt ansetts som kvinnliga eller manliga 
påverkar de musikaliska strukturerna än idag. Fortfarande idag är det så att högljudda 
instrument som till exempel trummor, elgitarr eller elbas anses som manliga medan tystare 
instrument som till exempel tvärflöjt, fiol, piano eller framför allt sång anses som kvinnliga 
(Selander, 2012). Instrumentet har en förmåga att stärka en kvinnlig eller manlig identitet. Ett 
instrument som är högljutt och tar mycket plats går inte ihop med bilden av vad som är 
feminint och typiskt kvinnligt. Författaren Mavis Bayton hävdar att ett bra framförande på 
elgitarr är detsamma som ett bra performance av maskulinitet. Självklart blir det då svårt för 
flickor, speciellt under ungdomsperioden då man är upptagen med att utveckla en ”feminin” 
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könsidentitet, att satsa på ett instrument som är högljutt och tar mycket plats. Istället gynnas 
de normer som lutar sig mot de historiskt, socialt och kulturellt bestämda uppfattningarna om 
vad som räknas som feminint och maskulint. Pianot, sången eller tvärflöjten får lättare 
acceptans i framställningen av femininitet än vad elgitarren eller trummorna får som istället 
ger status i framställningen av maskulinitet (Ganetz, 2009). Att spela trummor är traditionellt 
manligt göra medan kvinnans instrument är rösten – den röst som är det enda instrument som 
kvinnor traditionellt anses ha särskild fallenhet för. 

Det är få människor idag som vill påstå att det finns väsentligt olika fysiska förutsättningar för 
olika instrument. Ändå lever idéerna om att vissa instrument anses manliga eller kvinnliga 
kvar. Som historien har visat associeras det kvinnliga ofta med naturen; kropp och känslor, 
medan mannen associeras med civilisationen; teknologi, intellekt och kontroll (Kvalbein 2008 
i Hustad Mathea, 2017). Sången är det enda instrument som kvinnor traditionellt anses ha 
särskild fallenhet för. Det hänger samman med bilden av kvinnan kopplad till naturen då 
sångarens instrument är kroppen. Det står i kontrast till bilden av män som kontrollerar 
naturen via teknik. Detta bekräftas också av Green (1997) som menar att desto högre grad av 
teknik som är involverad i kvinnans musikaliska prestation desto mer bryter det av från den 
patriarkala bilden av vad femininet är. ”The higer level of technology involved in women’s 
instrumental performance, the more interruptive that performance is to patriarchal 
constructions of feminity” (Green, 1997 s. 75). Inom den klassiska sfären har det 
huvudsakligen att göra med instrumentets storlek och möjligen instrumentets ljudnivå samt 
om instrumentet kan spelas i en prydlig kroppsposition.  

Barn och ungdomars val av instrument är ett forskningsområde som enligt bland andra 
Borgström Källén (2014) får anses vara väl beforskat. Tidigare forskningsresultat är tämligen 
samstämmiga när det kommer till att kön visar sig vara en starkt påverkande faktor när barn 
och ungdomar ska välja instrument. Åter igen är tvärflöjt, klarinett, sång och piano exempel 
på instrument som barn och ungdomar genuskodar som ”flickinstrument” medan bleckblås 
och slagverk markeras som ”pojkinstrument” (Lamb, 2002, Abeles, 2009; Wych, 2012 i 
Borgström Källén, 2014) 

De här strukturerna förefaller att vara stabila över tid och skiljer sig endast marginellt åt 
mellan jämförbara länder i Europa, Nordamerika och Asien. Forskning visar också att en 
olikhet mellan pojkar och flickors val av instrument tenderar att öka med barnens ålder 
(Borgström Källen, 2014). 

Det finns även studier som har undersökt vilka faktorer som påverkar de genuspräglade valen 
av instrument. (Harrison & O’Neill, 1999, 2000; Conway, 2000; Sinsabaugh, 2005; MacLeod, 
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2009; Wych, 2012, i Borgström Källen, 2014). Forskare har då bland annat studerat om 
anpassning av presentationsmetoder när instrumentet introduceras har betydelse och om 
föräldrar, lärare och kamrater påverkar barnens val av instrument. Dock är resultaten från 
studierna relativt motsägelsefulla och går heller inte att jämföra med varandra eftersom både 
metod, teori och kontext skiljer sig åt. Exempelvis visar några av studierna att sättet man 
presenterar instrumentet och föräldrarnas inställning har stor betydelse för barnens val av 
instrument medan andra visade på att dessa faktorer knappt hade någon betydelse alls i 
jämförelse med ålder och kamratpåverkan (Borgström Källén, 2014). 

2.2 Kön och musikutbildning 

Genom tiden kan man se en arbetsfördelning där män i mycket större utsträckning än kvinnor 
har haft positioner och utfört musikaliska handlingar som har synts mer i det offentliga 
rummet och ansetts vara högre värderade medan kvinnor har haft en mer understödjande roll.  

The music teacher of children is feminine while the master teacher of great musicians is masculine. The 
piano teacher, choral conductor, school music teacher may be feminine, but the symphonic maestro is 
most assuredly masculine. The adequate teacher, the amateur musician is feminine, but the great master, 
the professional is masculine. (Lamb et al. 2002;660)

Den här arbetsdelningen kan dels förstås i ljuset av den starka mästare-lärlingstradition 
(Lamb, 1995) som funnits genom tiden och möjligen finns fortfarande på högre 
musikutbildningar. Det finns en klar överrepresentation av män bland de musiker som genom 
historien har positionerats som virtuoser eller mästare.  

Även om det har sett ut så här förr i världen är det en situation som ändå fortfarande kan ses 
som giltig. I rapporten Musik och Genus – röster om normer, hierarkier och förändring 
(Högskolan för scen och musik, 2012) visar statistik från 2009–2012 att det finns en 
genusmarkerad fördelning även inom svensk högre musikutbildning. Rapporten visar att 90 
procent av de studenter som läste kurser med inriktning mot estetiska uttrycksformer för 
undervisning av små barn var kvinnor, medan 70 respektive 75 procent av de som blev 
antagna till improvisations- och kompositionsutbildningar på kandidatnivå under samma tid 
var män. På klassisk musikutbildning var kvinnor i majoritet med ca 60 procent. 
Ä m n e s l ä r a r u t b i l d n i n g e n i m u s i k h a d e j ä m n a s t k ö n s f ö r d e l n i n g m e d a n 
världsmusikutbildningen på kandidatnivå hade en övervikt av 60 procent män. Även bland 
lärarna kunde man enligt rapporten se en likartad genusmärkning. 80 procent av lärarna på 
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improvisationsutbildningen och samtliga kursansvariga på kompositionsutbildningen var 
män. Under denna tid var bara 16 procent av professorerna kvinnor och bland lektorerna 
hamnade siffran på 33 procent (Högskolan för scen och musik, 2012:22)  

Det finns en genuskodning av musik och instrument som kännetecknar det västerländska 
samhället i stort. I den kommunala kulturskolan finns det fler pojkar än flickor som spelar 
trummor. Det finns också många fler som spelar gitarr medan flickorna dominerar i piano. För 
att få reda på hur könsfördelningen ser ut idag bland trum- och slagverkselever genomförde 
jag en förstudie. Via mail har jag kontaktat kulturskolan i Stockholm, Göteborg och Malmö 
och fått fram hur fördelningen ser ut i dessa regioner. Jag väljer att presentera resultatet här 
eftersom jag anser att resultatet hör hemma i bakgrundskapitlet. Utifrån resultatet kan det 
konstateras att pojkar är i klar majoritet bland de elever som spelar trummor. 
Könsfördelningen i dessa regioner ser ut så här. Se tabell 1.  
 
Tabell 1. Könsfördelning i Kulturskolan Stockholm, Göteborg, Malmö ht 2017.  

Som tabellen visar är det totalt cirka 78 procent av slagverkseleverna i dessa regioner som är 
pojkar. Eller för att uttrycka det annorlunda så visar det att var femte trummis är en flicka.  

Samma fördelning sträcker sig längre upp och skillnaden förstärks in i högre 
musikundervisning. På samma sätt som för kulturskolan har jag även genomfört en förstudie 
som innefattar Sveriges statliga musikhögskolor. Via mail har jag tagit kontakt med 
musikhögskolorna och bett om statistik på hur könsfördelningen ser ut bland de studenter som 
har trumset eller slagverk som sitt huvudinstrument. I Sverige finns det sex statliga 
musikhögskolor. Utav de sex skolorna var det fyra som svarade och fyra som således 
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representeras i undersökningen. Statistiken som framkom visar att kvinnliga slagverkare och 
trumslagare är klart underrepresenterade på samtliga av dessa lärosäten. En sammanställning 
av statistiken visar i antal hur könsfördelningen ser ut. Se tabell 2. 
  
Tabell 2. Könsfördelning på de statliga musikhögskolorna ht 2017. 

Som tabellen visar är männen även här i klar majoritet bland de studenter som spelar 
trummor. Av sammanlagt femtiofem studenter representerade på de olika skolorna är det fyra 
som är kvinnor. Det innebär i jämförelse med kulturskolan att andelen kvinnliga studenter är 
sju procent. Även om antalet trum- och slagverkselever inte är många på de olika 
musikhögskolorna så är resultatet ändå anmärkningsvärt. På några av skolorna finns det inte 
en enda kvinna representerad bland eleverna.  

2.3 Kvinnliga förebilder 

Selander (2012) lyfter fram behovet av förebilder: "Vi behöver alla män och kvinnor, personer 
vi kan identifiera oss med, speciellt när vi är unga och sökande. Man tänker ’kan hon så kan 
jag’" (s. 191). Musikaliska förebilder är viktigt, inte bara för de ungas val av instrument utan 
det har även betydelse för personens motivation. Men det blir väldigt svårt för unga tjejer att 
hitta förebilder om de nästan aldrig möter några och de inte finns omskrivna i 
historieböckerna. Sångerskor finns det gott om, men när det kommer till andra 
instrumentalister finns det inte mycket att hämta och utifrån egen erfarenhet är det inte ofta 
kvinnliga trummisar synliggörs. 

Om man tittar på lärare på olika folkhögskolor runt om i Sverige så finns det en tydlig 
fördelning mellan kvinnor och män och vilka instrument de undervisar i. Kvinnorna 
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undervisar mestadels i piano, stråkinstrument, sång eller körsång medan männen undervisade 
i ensemble, trummor, elgitarr, bas och bleckblås (Selander 2012). Det förkommer så klart 
avvikelser men den här tendensen är tydlig.  

Det finns givetvis män som är genusmedvetna och bra pedagoger för alla kön men möjligen 
kan det få konsekvenser för förebildligheten för ungdomar om det bara är män som 
undervisar. 
		
Det man konstatera utifrån det är att det från 1800-talet fram till nu har skett en fullständig 
omvärdering av stråkinstrumenten, som från att ha ansetts vara typiskt manligt kodade nu 
anses vara typiska tjejinstrument. Samtidigt vet man också att förebilder spelar en stor roll i 
val av instrument. Kommer det fram framstående kvinnliga musiker på instrument som anses 
vara typiskt manliga kommer de kvinnliga utövarna av instrumentet antagligen också öka. På 
Musikhögskolan i Stockholm märkte man under en period en tydlig ökning av antalet sökande 
kvinnor på instrumentet trombon, vilket antogs vara en effekt av att skickliga trombonister 
som Karin Hammar och Gunhild Carling kommit fram i rampljuset. På samma sätt har 
kulturskollärare idag märkt att allt fler pojkar vill börja spela fiol. Det antas vara en effekt av 
Eurovisionsschlagervinnaren Alexander Rybaks genomslag och popularitet. Behovet och 
effekten av starka, framstående musikaliska förebilder bör man inte underskatta (Selander, 
2012).  

2.4 Om att ta plats 

Det finns bilder om hur saker och ting ska vara. Kvinnor ska vara på ett visst sätt och kopplas 
till olika saker. En kvinna som spelar trummor bryter möjligen emot vad som anses kvinnligt. 
Trummor är ett instrument som tar stor plats, både ljudmässigt men också kroppsligt.  

Begreppet ”att ta plats” används ofta i offentlig debatt om hur unga tjejer ska ta sig in på 
yrkes- och intresseområden där män traditionellt varit i majoritet. Ett av sammanhangen där 
tjejer måste våga ta plats är inom populärmusiken (Björck, 2011). Att ta plats inom musik kan 
innebära olika saker och kan beskrivas genom att dela in platstagande i olika kategorier. 
Utifrån Björcks avhandling (2011) utgår jag från tre kategorier: kroppsligt, kunskapsmässigt 
och audiellt.  

Precis som det låter innebär kroppsligt platstagande att ta plats med kroppen. Inom 
nutidskultur är det stort fokus på det vi ser. Den visuella gestaltningen är ofta i centrum och 
således hamnar inom populärmusik kroppen oundvikligen i blickfånget. Att kroppen kroppen 
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blir beskådad framstår som speciellt problematiskt för kvinnor med tanke på de strama och 
lagom sexiga ideal de förväntas gestalta.  

Audiellt platstagande i populärmusik kan ske på olika sätt. Det handlar om röst och volym. 
Det kan handla om att våga frambringa starka ljud men också genom att producera olika slags 
ljud. Både ljud som anses mer maskulina och mer feminina. Som tjej förväntas man ofta göra 
sig hörd genom mjuka och gulliga ljud som inte är starka. Inom rockmusik är idealet starka 
och aggressiva ljud och det kan göra att tjejer har svårare att frambringa de ljuden på ett sätt 
så att det känns naturligt för dem.  

Att ta plats kunskapsmässigt handlar om att på ett självsäkert sätt våga ta plats genom att 
hävda sina kunskaper utan att tveka. 

De flesta människor har en föreställning om hur en tjej eller en kille ska vara. Om man vill 
passa in så undviker man att göra saker som inte stämmer överens med dessa föreställningar 
(Göstason, 2017).  

Björck (2011) menar att kvinnor som spelar trumset behöver på ett påtagligt sätt till skillnad 
från killar ta ställning till om och i så fall hur de ska ta plats med kropp och ljud. Detta 
eftersom det är givet att ta plats i positionen som trumslagare, men det går inte alls ihop med 
ett normativt förkroppsligande av positionen flicka eller kvinna. Orsaken är kanske att 
instrumentet i sig efterfrågar en öppen kroppshållning där man sitter bredbent och med 
armarna i en öppen arbetande ställning och att det är ett instrument som frambringar starka 
ljud. Öppna kroppshållningar och starka ljud är historiskt kopplade till ledande maskulina 
positioner (Green, 1997). För flickor som spelar trummor kan det innebära en konflikt mellan 
förväntningarna att som trummis ta plats och gestalta den öppna kroppen och som flicka att 
gestalta den stängda kroppen. Alltså att man antingen måste ta avstånd från positionen som 
trummis eller positionen som flicka, det vill säga att antingen spelar man trummor ”som en 
tjej” eller så spelar man som ”killar” och antar då positionen som den andra, den annorlunda 
flickan (Borgström, 2014). För flickor kan det innebära en osäkerhet inför vem man visar sig 
som när man spelar trummor och en rädsla att inte framhäva bilden av den person man vill 
visa sig som. Att spela trumset, ett instrument som har en starkt drivande funktion med sina 
starka ljud och med en instrumentalist som spelar med en öppen och bred kroppsställning kan 
för flickor således innebära en motsägelse om man samtidigt vill passa in i den normativa bild 
av hur man som tjej ska vara (Borgström Källén, 2014).  
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Borgström Källén (2014) har i sin undersökning visat på hur en viss specifik grupp flickor, 
vars gemensamma nämnare är att de har föräldrar med högre musikutbildning, har en vidare 
repertoar av musikaliska positioner än flickor som inte kommer från en musikalisk bakgrund. 

 Detta ger de fördelar i form av en förmåga att läsa och tala flytande ’musikersvenska’ i    
 genrediskurser där en normativ maskulinitet dominerar det offentliga musiklivet (Borgström-  
 Källén, 2014) 

Flickor från en musikerfamilj, menar Borgström Källén, har lättare för att ta plats i olika 
musikaliska sammanhang än andra. Exempelvis i ensemblesituationer i skolan så tar dessa 
flickorna ledande positioner och förkroppsligar musikaliska handlingar på ett mer självklart 
sätt än andra. Det kan tolkas som att de hemifrån alltså inte bara inhämtat kunskaper som ger 
dem musikaliskt kunnande utan även fått ”tillgång till symboliska relationer som avkodar den 
genrepraktik de deltar i” (Borgström Källén, 2014, s. 266). Borgström liknar det vid att de har 
fått tillgång till ett ”musikaliskt kulturellt kapital”.  

Det är inte lika centralt för pojkars musikaliska tillit och deras möjlighet att ta plats med 
kropp och ljud om de kommer ifrån ett musikerhem som för flickor. Enligt Borgström gör det 
inte en lika påtaglig skillnad på deras självtillit och platstagande som det gör för flickorna. 
Det förefaller vara så att det musikaliska ”kulturella kapital” flickorna har fått  genom sin 
uppväxt i ett musikerhem, som ger dem ett ökat musikaliskt handlingsutrymme, är någonting 
som pojkar redan verkar ha tillgång till. Oavsett om de är ifrån en musikfamilj eller inte.  

2.5 Genus som social konstruktion  

I uppsatsen förekommer begreppen kön och genus. Med kön menas det biologiska könet. 
Biologiskt kön handlar om kroppsliga skillnader. Det syftar till det de påtagliga synliga och 
fysiska könsattributen hos kvinnor respektive män.  

Om man slår upp ”genus” i svenska akademins ordlista så står det ”socialt kön”. Med socialt 
kön menas att könet är en kulturell och social konstruktion. Socialt kön handlar om vad vi har 
för förväntningar på, eller normer för, hur en man eller kvinna bör bete sig. Vad de bör ha för 
intressen, hur de bör klä sig och hur de bör föra sig i olika sociala sammanhang. Dessa 
förväntningar förändras över tid och beroende på var och i vilken kultur man befinner sig i. 
Förväntningarna på hur en kvinna bör vara är inte densamma i till exempel Indien som i 
Sverige. I Sverige är inte heller normen för hur en kvinna bör vara densamma idag som för 
hundra år sedan (Normbryt.se).  
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Genus är ett begrepp som kan förklaras som att människor ”görs till sitt kön” (Josefsson, 2005 
s. 12). Josefsson lutar sig mot Burr (1995) som menar att genus är en uppfattning och en bild 
av hur en flicka eller pojke ska bete sig och ha för grundläggande värderingar i ett samhälle. 
Connell (2002) beskriver genusinteraktion mellan människor som en komplex process i 
ständig rörelse och förändring. Hon menar att redan när ett nyfött barn blir benämnt av 
omgivningen som flicka eller pojke initieras denna interaktion. Den fortgår när man senare 
tolkar barnets handlingar med utgångspunkt i de förväntningar som knyts till barnet som 
förmodad representant för gruppen flickor respektive pojkar.  

I praktiskt taget alla samhällen förväntas män och kvinnor att bete sig på olika sätt och lära 
sig olika roller (Evenshaug & Hallen, 2001). Kategorierna manlighet och kvinnlighet 
genomsyrar i stort sett allt vi är med om, allt vi gör och det vi förhåller oss till (Elwin-Nowak, 
2003). Även olika saker och intresseområden kategoriserar vi som kvinnliga eller manliga. 
Till exempel framstår sömnadsverksamheter som att sy och sticka som klart kvinnliga medan 
snickeriverksamhet framstår som manligt. Ett annat exempel är inom musikvärlden, som jag 
nämnt tidigare i uppsatsen, där vissa instrument är starkt kodade som antingen manliga eller 
kvinnliga (Öhrström, 1989). Könskategoriseringen är stark. Ett exempel är just när ett barn 
föds då första frågan oftast är om det är en pojke eller en flicka. Under sin uppväxt får barnet 
lära sig vad samhället anser vara manligt eller kvinnligt och utifrån det utveckla sin egen 
könsidentitet. Utöver att hitta sin könsidentitet menar Evenshaug och Hallen (2001) att 
könskategorisering även innefattar en könsrollssocialisation. Med det menas att barnen lär sig 
hur de ska bete sig med värderingar som passar sitt kön i den kultur som barnet växer upp i. 
Där har kvinnor en roll som är av mer relationsorienterad karaktär. Kvinnor uppmuntras till 
omsorg, vänlighet och att vara sensitiva för andras behov. Männen blir i sin tur uppmuntrade 
till att vara dominerande, självsäkra, oberoende, målinriktade och konkurrensinriktade 
(Evenshaug & Hallen, 2001).  

Burr (1995) skriver att teorin om social konstruktion inte har en definition utan flera. De som 
skriver och forskar om det kan ha olika uppfattningar om saker och ting men gemensamt är att 
teorin om social konstruktion går ut på att ha en kritisk syn på saker som vi tar för givet. 
Författaren skriver att vi har en uppfattning om att det bara finns två kategorier av 
mänskligheten och det är man och kvinna. Det finns skillnader rent kroppsligt men vad är det 
som säger att någonting är manligt eller kvinnligt? Vad är maskulint, vad är feminint och vad 
gör oss till män och kvinnor?  

Kvinnlighet och manlighet är produkter och abstraktioner som vi själva har skapat. Det finns 
inte någonting som är kvinnligt eller manligt från början (Elvin-Nowak, 2003). Områden som 
vi uppfattar som typiskt kvinnliga som till exempel sömnad, att sy och sticka eller instrument 
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som idag är typiskt kvinnligt kodade är någonting som gjorts kvinnligt med tiden. Ju fler 
kvinnor som har sysslat med någonting, arbetat med någonting speciellt eller spelat ett visst 
instrument, desto mer kvinnligt har det ansetts vara. På samma sätt har det som män arbetat 
med och intresserat sig för kommit att betraktas som manliga områden. De här 
konstruktionerna som vi själva har skapat fungerar som mallar för hur kvinnor och män ska 
och framförallt väntas och tillåts vara och uppträda inför varandra (Elvin-Nowak, 2003).  

Det är först i möten med andra som kategoriseringen kvinnligt och manligt blir centralt. Det 
är då vi visar om vi beter oss kvinnligt eller manligt på det sätt som är rätt och förväntat i just 
den relationen och i det sammanhanget. Det är först när människor möts som det blir viktigt 
att signalera könstillhörighet. Det är svårt att känna sig rätt, bra eller normal om man inte 
framstår som rätt inför sin omgivning (Elvin-Nowak, 2003).  

I vårt vardagliga liv skapas och återskapas genusrelationer konstant. Burr (1995) skriver att 
det är kulturen som en person växer upp i som säger vad som anses vara feminint eller 
maskulint men att det också vara olika beroende på tid och plats i historien. Även Josefsson 
(2005) skriver att vad som innefattar föreställningar om genus kan vara helt olika i olika 
kulturer. Bland annat beskriver han att det i Sverige kan anses kvinnligt att rida men att det i 
Latinamerika anses manligt. Också tiden spelar roll för hur det anses att personer ska uppföra 
sig i sitt kön. På 1700-talet i Sverige ansågs det till exempel vara typiskt manligt att gråta högt 
medan vi idag sällan ser en man gåta offentligt (Schöning, 2013).  

2.6 Sammanfattning av forskningsläget 

Könskodade instrument var förekommande redan under antiken och att vissa instrument anses 
som manliga eller kvinnliga lever kvar än idag. Framförallt är det högljudda instrument, till 
exempel trummor, som anses vara manligt kodade medan tystare instrument som flöjt eller 
sång anses vara kvinnliga (Selander, 2012). Att satsa på att spela trummor kan vara svårt för 
unga flickor som under ungdomsperioden ofta är upptagna med att utveckla en ”feminin” 
könsidentitet. Det kan då vara svårt att satsa på ett instrument som är högljutt och tar mycket 
plats vilket inte går ihop med de historiskt, socialt och kulturellt bestämda uppfattningarna om 
vad som anses vara maskulint respektive feminint (Ganetz, 2009).  

Män är klart överrepresenterade bland de musiker som genom historien ansetts som mästare 
eller virtuoser. Män har i mycket större utsträcknig än kvinnor synts i det offentliga rummet 
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och har utfört musikaliska handlingar som har ansetts vara högre värderade än kvinnors 
(Lamb, 1995). Så ser det ut även idag. Tittar man på vilka instrumentalister det är som syns på 
tv eller på scen i olika populärmusikaliska sammanhang så kan man snabbt konstatera att män 
är i klar majoritet. Bland lärare på folkhögskolor runt om i Sverige finns det en tydlig 
fördelning mellan män och kvinnor och vilka instrument de undervisar i. Kvinnorna 
undervisar mestadels i piano och sång medan männen undervisar i trummor och elgitarr 
(Selander, 2012). Min egen förstudie visar också att pojkar är i klar majoritet bland de elever 
som spelar trummor på både kulturskolan såväl som på de olika statliga musikhögskolorna i 
Sverige.  

Musikaliska förebilder är viktigt, inte bara för ungas val av instrument utan också för 
personens motivation till att spela. Selander (2012) lyfter fram behovet av hur vi alla behöver 
någon att identifiera oss med.  

Att spela trummor efterfrågar  en öppen kroppshållning. Det är också ett instrument som 
frambringar starka ljud. Öppna kroppshållningar och starka ljud är historiskt kopplade till 
ledande maskulina positioner (Green, 1997). Björck (2011) menar att kvinnor som spelar 
trummor på ett påtagligt sätt måste ta ställning till  om och i så fall hur de ska ta plats med 
kropp och ljud. Att ta plats är givet i positionen som trummis men konfliktfyllt för ett 
normativt förkroppsligande av att vara kvinna. Att spela trummor och samtidigt passa in i den 
normativa bild av hur tjejer ska vara kan vara problematiskt (Borgström Källén, 2014).  

Enligt Burr (1995) är genus en uppfattning och en bild av hur en pojke eller flicka ska bete sig 
och ha för grundläggande värderingar i ett samhälle. Mot det lutar sig Josefsson (2005) som 
förklarar begreppet genus som att människor ”görs till sitt kön”. I nästan alla samhällen 
förväntas kvinnor och män bete sig på olika sätt och lära sig olika roller (Evenshaug & 
Hallen, 2001). Men kvinnlighet och manligt är abstraktioner som vi själva skapat. Ingenting 
är kvinnligt eller manligt från början. Områden som vi uppfattar som typiskt kvinnliga är 
någonting som gjort kvinnligt med tiden. Ju fler kvinnor som har sysslat med någonting, som 
till exempel spelat ett visst instrument, desto mer kvinnligt har det ansetts vara (Elvin-Novak, 
2003).  
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3.Metod 

I den här delen kommer jag först att ta upp vilken forskningsmetod jag använt mig av. Sedan 
kommer jag att redovisa för hur urvalet av respondenter gick till och vidare hur jag förberedde 
och genomförde mina intervjuer. Till sist redogör jag för hur jag arbetade med analysen och 
sammanställningen av det insamlade materialet. 
  

3.1 Kvalitativ intervju 

Jag har valt att använda mig av kvalitativ intervju i min undersökning. Syftet med 
undersökningen är att beskriva fyra kvinnliga trumslagares tankar kring vad som har påverkat 
dem i sitt instrumentval, vad som har drivit dem framåt och om det finns någonting man som 
lärare kan göra för att få fler tjejer till att börja och sedan också fortsätta att spela trummor. 
Genom den kvalitativa intervjun tror jag mig bäst kunna få fram respondenternas tankar kring 
de valda frågeställningarna.  

I den kvalitativa intervjun är endast frågeområdena bestämda, medan frågorna kan variera 
från intervju till intervju. Till skillnad från den strukturerande intervjun där både 
frågeområdena och frågorna är bestämda i förväg så blir det ett mer öppet samtal och frågorna 
styrs beroende på hur den intervjuade svarar och vilka aspekter denne tar upp. Syftet med den 
kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så uttömmande svar som möjligt om det 
man behandlar (Johansson & Svedner, 2001).  

3.2 Urval 

Kriterierna när jag har gjort urvalet av respondenter är att det ska vara trumslagare, kvinnor 
som verkar som musiker på en professionell nivå. Till en början tog jag hjälp av min 
handledningsgrupp för att få fram förslag på personer som skulle vara intressanta och 
relevanta för mig och min undersökning. Jag fick förslag på cirka tio namn. För att lättast 
kunna träffa respondenterna och genomföra intervjuerna öga mot öga så valde jag att sikta in 
mig på de förslag där personen i fråga är baserad i Stockholmsområdet. Det slutade med att 
jag fick fram fyra stycken namn som jag bestämde mig för att kontakta. Fyra trumslagare i 
olika åldrar från olika geografiska bakgrunder som alla verkar som professionella musiker 
inom pop- och rockgenren. 
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Jag tog kontakt med personerna via mail. I mailet förklarade jag vad min tanke med arbetet 
var och vad intervjun skulle handla om. Samtliga svarade väldigt snabbt och med en positiv 
inställning. Det var inga problem att bestämma tid och träffas för en intervju. Att ta kontakt 
med ytterligare personer som möjliga intervjuobjekt fann jag därför inte nödvändigt.  

Jag är medveten om att det inte går att få en allmän uppfattning om hur det är att verka som 
professionell trummis som kvinna genom att endast intervjua fyra personer. Men det var den 
ursprungliga tanken och deras berättelser tror jag kan bidra med kunskap som ger en rättvis 
inblick  i hur det kan vara.  

För att bibehålla anonymiteten hos respondenterna väljer jag att kalla dem för Respondent A, 
Respondent B, Respondent C och Respondent D. Nedan följer en kort presentation av de 
olika personerna. 

Respondent A kommer från en större svensk ort. Hon började att spela trummor i mitten av 
tonåren. Efter att ha gått en estetisk linje med inrikting musik på gymnasiet fortsatte studierna 
på en folkhögskola i Stockholmsområdet med pop och rock som inriktning. Idag jobbar hon 
som frilansande musiker och spelar med olika artister verksamma inom pop- och rockgenren.  

Respondent B har varit verksam som frilansande musiker i ungefär tio år. Den musikaliska 
banan började med sång som huvudinstrument. Efter musikstudier på gymnasiet, 
folkhögskola och musikhögskola började hon frilansa som sångerska. Efterhand tog intresset 
för trummor och slagverk över och idag är det vad hon livnär sig på. Hon har synts i en 
mängd olika produktioner, tv-sammanhang och bakom många av Sveriges största artister.  

Respondent C började att spela trummor i ung ålder på kulturskola. Sedan fortsatte 
musikutbildningen på gymnasiet, folkhögskola och musikhögskola. Hon frilansar som 
trummis och slagverkare inom pop- och rockgenren och har synts i olika produktioner och tv-
sammanhang. Utöver att vara musiker jobbar hon som trum- och slagverkslärare på en 
kulturskola.  

Respondent D kommer ifrån en familj med många musiker och började spela trummor i tidiga 
tonåren. Efter att ha gått musikgymnasium fortsatte musikstudierna på en folkhögskola 
utanför Stockholm. Idag jobbar hon som frilansande musiker. Utöver att spela med sitt egna 
band spelar hon trummor med många av Sveriges största artister, främst inom pop och 
rockgenren.  
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3.3 Förberedelser och genomförande 

Till en början tog jag kontakt med informanterna och bestämde tid och plats för intervjun. När 
det var bestämt började jag att förbereda intervjuerna genom att skriva en intervjuguide med 
frågor som jag skulle förhålla mig till i intervjun. Tre av intervjuerna skedde inne i Kungl. 
Musikhögskolans lokaler och en intervju på ett café i utkanten av Stockholm. Intervjuerna tog 
mellan tjugofem och femtio minuter att genomföra. Områdena som behandlades under 
intervjun var deras tankar kring den sneda könsfördelningen på instrumentet och vad man kan 
göra för att fler tjejer ska börja och fortsätta spela. Det handlade också deras bakgrund och 
vad som drivit dem till att fortsätta. 

För att dokumentera intervjuerna använde jag mig av inspelningsutrustning för 
ljudupptagning och ett anteckningsblock. Att använda en ljudbandspelare ger mig som 
intervjuare frihet att koncentrera mig på ämnet och dynamiken i intervjun. Orden, tonfallet 
och dylikt registreras i en permanent form som jag kan återvända till gång på gång för 
omlyssning.  

3.4 Transkribering och analys 

Efter att intervjuerna var gjorda inleddes arbetet med att lyssna igenom inspelningarna och 
skriva ner vad som hade sagts. Genom att transkribera struktureras intervjusamtalet till en 
form som lämpar sig för en närmare analys och utskriften blir själv inledningen till en 
analytisk process (Kvale & Brinkman, 2014). När jag transkriberade redigerades intervjuerna 
från talspråk till skriftspråk. Stakningar, upprepningar osv togs bort och dramatiska fel 
korrigerades till korrekt skriftspråk. Avsikten med intervjun var inte att den skulle bli föremål 
för en detaljerad språklig analys så därför gjordes transkriberingen inte ordagrann. Det 
relevanta för mig var vad informanterna sa, inte hur de sa det.  

Jag läste sedan igenom intervjuerna och sökte efter centrala teman. Enligt Kvale och 
Brinkman (2014) är den vanligaste formen av dataanalys idag att koda eller kategorisera 
intervjuuttalandena. Kodning innebär att man knyter ett eller flera nyckelord till ett 
textsegment för att underlätta senare identifiering av ett uttalande. Kategorisering innebär 
istället en mer systematisk begreppsbildning kring ett uttalande som skapar förutsättningar för 
kvantifiering. En kategorisering strukturerar och reducerar  således intervjutexten och det ger 
en överblick över stora mängder utskrifter och underlättar jämförelser och hypotesprövning 
(Kvale & Brinkman, 2014). 
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Eftersom informanterna svarade på frågorna på sitt sätt blev varje intervju unik. Intervjuerna 
gick i olika riktningar beroende på hur informanterna svarade. Men i bearbetningen av 
intervjuerna märkte jag dock hur samma teman dök upp om och om igen. Jag kategoriserade 
in intervjuerna i dessa olika teman som sen blev underrubriker i resultatredovisningen. De 
teman som framkom är en blandning av mina egna frågor som jag utgick från och det som 
respondenterna tog upp och lyfte fram. 

4.Resultat 

I analysen framkom några centrala teman vilka är Förebilder, Inre driv, Den manliga normen 
och Hur förändrar vi normen. Resultaten presenteras utifrån de centrala teman jag kommit 
fram till.  

4.1 Förebilder 

Att det är viktigt med förebilder går inte att undgå. Samtliga respondenter tar upp förebilder 
som något väldigt viktigt när det kommer till att fler tjejer ska välja trummor som sitt 
instrument. Det är inte bara viktigt för valet av instrument utan även viktigt för att man ska 
fortsätta och ta sig framåt. Det är viktigt att kunna identifiera sig med någon. För att gnistan 
av inspiration, lust och längtan till att spela ska tändas så måste man förstå att det är möjligt. 
Det man ser förstår man är möjligt. Har man ingen att se upp till blir det svårt för en själv att 
föreställa sig hur det skulle kunna vara att ta platsen bakom trummorna. Respondent B 
uttrycker sig så här: 

Det man ser förstår man är möjligt. När jag började med musik såg jag aldrig någon, alltså det fanns 
inte i min föreställning att en kvinna kunde ett spela trummor, två jobba som trummis. När jag började 
spela var det mest på skoj. 

Även respondent D berättar om hur hon nyligen efter ett tv-framträdande blivit påmind om 
hur viktigt det är med att synas och vara en förebild för framför allt yngre tjejer: 

Efter vi spelat så frågade jag honom vad dottern tyckte. Han berättade att hon bara hade kollat i tjugo 
sekunder sen hade hon sprungit ner och spelat. Hon skiter ju i hur jag spelar, hon vill bara se någon göra 
det för då känner hon att hon också kan göra det. Det var som ett bra kvitto på att man kan väcka 
någonting i någon. Jag blev påmind om hur viktigt sånt är. Att man får se att den där platsen, den där 
trumpallen kan jag sitta på. Alltså att man får se att det går. Det tror jag är så himla viktigt. 
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Men förebilder behöver inte handla om instrumentalister. Faktum är att ingen av de 
intervjuade haft någon kvinnlig trummis som förebild eller inspiration till att börja spela. 
Självklart är det så att man inspireras utav andra trumslagare men det är ingenting som har 
varit avgörande i valet utav instrument eller viljan att ta sig framåt. Nu för tiden finns det 
betydligt fler kvinnliga trummisar i rampljuset än vad det gjorde för tio, tjugo år sedan. Det är 
av anledningarna till att ingen av respondentarena har haft någon kvinnlig trumslagare som 
förebild. De har helt enkelt inte funnits tillgängliga i samma utsträckning som idag. Det 
vittnar respondent C om när hon berättar: 

Jag har alltid haft manliga förebilder när det kommer till trummisar. Det har inte varit så konstigt för jag 
har typ bara sett män som spelat. Det är inte så många lärare som har betonat kvinnor som spelar 
trummor. Jag har typ aldrig sett de. 

Samme respondent berättar också om upplevelsen när hon för första gången, för inte så 
längesen, såg en stor konsert med en artist med ett band bestående av enbart kvinnliga 
musiker. Hur den upplevelsen påminde henne om hur viktigt det kan vara med kvinnliga 
förebilder: 

Hela bandet är ju tjejer och när jag såg det, den känslan var helt sjuk. Det var gånger tusen mot att se en 
man spela. Jag fick känslan av att jag kan göra vad som helst. Då kände jag att det måste komma mer, 
det måste bli normaliserat. Det måste komma fler och bygga på, det tror jag är det allra viktigaste. 

Även om det nu för tiden finns många fler trumslagare och musiker att se upp till så behöver 
förebilder som sagt inte handla om personen bakom trummorna. En förebild är någon som 
inspirerar en att ta sig framåt. Ingen av de intervjuade har nämnt någon kvinnlig trummis som 
deras inspiration till att börja och fortsätta spela, men samtliga lyfter fram hur viktigt det är 
med förebilder. Så vilka har deras förebilder varit och vilka förebilder har de idag? Det är 
genomgående hos de intervjuade att förebilderna nu för tiden är personer som är bra och 
drivna människor och inte nödvändigtvis någon som är tekniskt skicklig på sitt instrument. 
Respondent B berättar om hur det från början aldrig har handlat om mannen bakom 
trummorna för henne. Utan att inspirationen har varit personer som vågar gå sin egen väg: 

Så min inspiration har inte varit mannen vid trummorna, det har varit människan med passionen eller 
människan som vågar brinna för någonting. Och det behöver inte vara inom musik. Jag kan inspireras 
av personer som vågar gå sin egen väg och skita i vad andra säger. 

En annan inspirationskälla som fler än en av respondenterna berättar om är personer som de 
jobbar med eller träffar i olika musikaliska sammanhang. Någon person som är lätt att ha och 
göra med, som sprider bra energi och gör att de andra i rummet blir bättre kan bli en väldigt 
stor förebild, oavsett vilket instrument den spelar. Respondent D säger så här: 
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Nu för tiden är nog mina musikaliska förebilder typ folk som jobbar med musik, som jag ser upp till. 
Alltså inte framför allt för att de har ”chops” liksom. … Men nu, många som jag imponeras eller 
inspireras av är personer som är bra att jobba med. En bra person att ha i en produktion eller ensemble. 
Nu är jag peppad på sånt. 

Lärare kan också vara viktiga förebilder. En bra lärare kan vara avgörande om du väljer att 
fortsätta att satsa på ett instrument eller inte. Det finns inte särskilt många kvinnliga trum- och 
slagverkslärare men hade det funnits det så är det möjligt att fler tjejer hade börjat och 
fortsatt. 

Jag har aldrig stött på en kvinnlig trum- eller slagverkslärare. … Nej, jag har aldrig sett någon. Jag hade 
velat ha en, jag vill ha en. 

          Respondent A 

Men det finns givetvis män som är duktiga och inspirerande pedagoger som inspirerar elever 
till att fortsätta, oavsett om det är killar eller tjejer. Det ger respondent B ett exempel på: 

Där hade jag en lärare som jag borde tacka idag. Han lyfte mig på olika sätt. Han sa att jag hade talang 
och gav mig svåra uppgifter och det peppade mig. 

Respondenterna har alltså haft många förebilder som har hjälpt att komma dit de är idag. 
Samtliga har känt en stor avsaknad av kvinnliga trummisar och deras förebilder har till största 
del istället varit personer som är drivna och som inspirerar på fler sätt än bara genom 
musikaliteten. Att också en lärare kan vara en stark förebild för att driva en till att fortsätta ger 
Respondent B slutningen exempel på.  

4.2 Inre driv 

Förebilder är viktigt. Men för att man ska börja spela ett instrument och sedan också fortsätta 
att spela så krävs det en inre vilja, ett inre driv. Det spelar ingen roll hur många förebilder du 
har eller hur mycket källa till inspiration det finns. Finns det inte en inre drivkraft till att vilja 
spela och vilja utvecklas med sitt instrument så kommer du förmodligen inte att hålla på 
särskilt länge. När jag analyserar det jag har fått fram av intervjuerna så kan jag konstatera att 
samtliga respondenter tydligt lyfter fram ett eget inre driv som den största anledningen till 
varför de har fortsatt och det som har drivit de framåt. Det är även det som har fått de att börja 
spela. 
Den egna inre viljan har varit en stark och vissa fall den enda faktorn när det kommer till valet 
av instrument. Respondent C började spela trummor i tidig ålder och redan tidigt var det 
självklart att det var trumset som var instrumentet att börja spela.  
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Min mamma försökte övertala mig att spela saxofon istället. Vi hade en saxofon hemma. Men nej, det 
var omöjligt. 

Vad den inre viljan och självklarheten att vilja spela just trummor kommer ifrån är svårt att 
säga. Med undantag från en av respondenterna så kommer ingen av de från någon musikalisk 
bakgrund eller en musicerande familj. Det är ingen speciell inspiration eller någon person som 
har tryckt på, för att de skulle välja just trumset som sitt instrument. Det har varit en 
inneboende självklar känsla redan från början. 
Alla de andra informanterna började spela trummor relativt sent men även de berättar om hur 
det funnits en dragningskraft till instrumentet som är svår att förklara var den kommer ifrån.  
  

Jag brukar säga att instrumentet väljer en, man väljer inte instrumentet. 

 -Respondent A 

Respondent B, som till en början hade sång som sitt huvudinstrument berättar om en liknande 
känsla av hur det kändes som att allt föll på plats när hon till slut relativt sent i livet bestämde 
att trummor och percussion skulle bli hennes huvudinstrument: 

Jag tror att trummor alltid har varit min grej bara det att jag inte vågade välja det. För jag tror inte jag 
kunde se att det var möjligt. För när jag till slut började spela så var det som att jag kom hem. Det 
kändes som jag flöt ihop och “connectade” med instrumentet på ett sätt som jag inte gjort med sången. 
Det kändes som att komma hem när jag väl vågade välja trummorna. 

En av frågorna jag ville ha svar på i mina intervjuer var vad man kan göra som lärare för att 
fler ska fortsätta att spela. Det måste finnas ett inre driv, men kan man som lärare jobba på 
något speciellt sätt för att väcka det inre drivet? Det som framgått är att vad en lärare kan göra 
är att skapa förutsättningar. Att det finns många förebilder och personer att se upp till kan så 
klart väcka en inre drivkraft. Men vad mer än att skapa förutsättningar kan man göra för att en 
person ska välja att fortsätta och satsa vidare på trummorna? Det som är avgörande är inte hur 
man jobbar eller motiverar någon, det som är avgörande är att det finns en vilja till att 
fortsätta.  
Det inre drivet är någonting centralt som samtliga respondenterna kommer tillbaka till när det 
kommer till frågan vad som har drivit de till att fortsätta. 
  

Det handlar nog egentligen om inre drivkraft. Det enda som tar mig framåt är min egen drivkraft. Det är 
egentligen vad jag själv vill och var jag ser mig själv i framtiden.  - Respondent A 

Inspirationen från andra är inte lika viktig som min egen drivkraft, det har jag bara förstått. Om 
ingen annan i hela världen skulle spela trummor så skulle jag ändå vilja göra det. - Respondent B 
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Jag tror att om man ska fortsätta spela på en professionell nivå och gå vidare och utbilda sig och 
allt, det kräver ett inre driv. Det måste komma från personen själv. Det man kan försöka göra är att 
lägga fram förutsättningar. Sen måste personen själv driva, att man verkligen vill det här.    
            - Respondent C 

4.3 Den manliga normen 

Att det finns en bild av trummorna som ett typiskt ”killigt” instrument håller alla med om. Det 
har alltid synts mycket fler killar som spelar trummor och historiskt sätt är män kopplade till 
instrumentet i mycket större utsträckning. En av de första frågorna jag ställde i intervjun var 
om respondenten upplevde att hon spelade ett, inom citationstecken ”killinstrument”. Svaret 
från de fyra olika respondenterna blev i stort sett likadant. De menar att eftersom de själva 
spelar trummor så tänker de så klart inte att det skulle vara ett ”killinstrument”. Men de kan 
förstå var frågan är spunnen ur.  
Anledningen till att folk möjligen höjer på ögonbrynen när de ser en kvinnlig trummis är att 
det har skapats en bild av instrumentet som typiskt manligt. Här följer några samlade citat 
som visar att det är en gemensam tanke hos respondenterna: 

Nej jag tycker inte instrumentet är typiskt manligt, men det har skapats en sån bild.  
        - Respondent B 

Jag själv började spela väldigt sent, Jag tror det har och göra med att det finns en klassisk bild av hur 
det ska vara. När man ska testa instrument i skolan så är det oftast fyra, fem killar som tar instrumenten 

och spelar medan vi ska sitta och prata tjejgrejer och smink typ.  
        – Respondent A 

Självförtroendegrejen tror jag kan vara svår för tjejer. Kanske för att man fått en bild, blivit fostrad i alla 
år att det är ett killinstrument och inte ett tjejinstrument. Det är vulgärt att en tjej ska ta plats på det 

sättet.       – Respondent C 

Det beskriver alltså att det finns en norm där trummor är ett manskodat instrument. Normen 
om hur saker och ting ska gå till och hur man ska uppföra sig för att passa in är enligt 
respondenterna den största anledningen till att vi ser färre tjejer än killar spela trummor. 
Samhället formar oss och påverkar hur vi uppfattar saker och ting.  

Samhället formar oss så att vi ska göra tjejgrejer och killar ska göra killgrejer. Rockband är en killgrej. 
Man vill inte sticka ut helt enkelt, då blir man utfryst.       
       - Respondent A 
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Den manliga normen som de beskriver gör det också svårare att ta sig fram som kvinnlig 
musiker menar respondent A. Det är svårare för en tjej att komma in i musikerkretsar. Hon 
beskriver hur det i ”musikerstockholm” finns några få trummisar som spelar med alla artister. 
Det är manliga trummisar och skaran är liten. När någon av dem behöver så kallat ”vick”, 
som betyder att någon annan hoppar in och spelar i deras ställe, så går den frågan till deras 
kompis som även det är en man. För att få förfrågan om att spela menar Respondent A att man 
som kvinna måste visa sig vara ännu bättre än om man varit man. Hon beskriver: 

Det är det som är det svåra. Man måste bevisa att man är dubbelt så bra för att slå sig in nånstans, man 
kommer liksom helt ensam. 

Det är ett mönster som går runt. Men samme respondent tillägger att det också har skett en 
förändring på senare år. Nu är det fler som vill ha kvinnliga musiker i sina produktioner. Det 
är någonting som Respondent B menar i få fall kan göra det till en fördel att vara just kvinna. 
Hon berättar att hon inte tror att hon varit på samma ställe karriärsmässigt om hon varit man: 

För mig har det varit att jag dök upp i Stockholm med mitt instrument i rätt tid, jag hade verkligen 
flöde. För mig kanske det var till fördel att jag var kvinna, att det fanns en lucka i branschen kvinnliga 
percussionister och trummisar.  

Men respondent A menar att antalet artister eller produktioner som aktivt letar efter just 
kvinnliga musiker är inte många. Det gör också att man som kvinna slåss om färre platser och 
ändå således sällan har en fördel när det handlar om att få musikaliska uppdrag. 

Att inte ”sticka ut” är också en anledning till att tre av de fyra intervjuade började spela 
relativt sent. I unga år så vill de flesta inte sticka ut. Sticker man ut så finns en risk att man 
blir utfryst och ensam. Föregående respondent fortsätter och berättar varför hon inte började 
tidigare: 

Det var en vikarie som sa att alla skulle prova alla instrument. Men jag valde att inte börja spela då för 
det kändes ensamt. Jag var ensam om att fatta tycke för det instrumentet och när man är tretton år vill 
man inte vara annorlunda, men vill passa in.  

Eftersom det finns en bild av trummorna som ett killinstrument så upplever respondenterna 
också det som att det är svårare för tjejer att prova på.   

Jag upplever att det finns en större tolerans att en kille mer bara kan prova på medan man som tjej typ 
redan sak kunna nånting innan man presenterar det. Att det finns en sån kultur, det är liksom grabbarnas 
ställe. 

          – Respondent D 
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Samtliga håller med om att det finns en tydligt norm. Intressant är dock hur Respondent C 
upplever att trummorna som ett typiskt manligt instrument är en norm och en struktur som 
blir svagare med tiden.  

Jag tänker att det är lite en generationsgrej. De som är tio, tjugo år äldre än oss kanske lever kvar i det 
men att de som är yngre kanske inte anmärker på det lika ofta.  

Hennes upplevelse är alltså att yngre personer inte verkar ha samma starka uppfattning om 
trummor som ett manligt kodat instrument som den generella uppfattningen som verkar ha 
rått innan.  

4.4 Hur förändrar vi normen? 

Hur ska man få fler tjejer till att börja och fortsätta spela trummor? Stora delar av intervjuerna 
har hamnat i ett samtal där respondenten pratar om vad som är viktigt när det kommer till att 
fler tjejer ska ta till sig och fortsätta med musik och trumspelet. En viktig del i det är att det 
finns förebilder och personer att se upp till, som jag redan tagit upp under tidigare rubrik. Att 
se många kvinnor spela i många olika sammanhang bidrar till att exotifieringen av kvinnliga 
trumslagare försvinner. Desto fler sammanhang där man får se kvinnliga trumslagare i, desto 
mer normaliserat blir det. Och normaliseringen är ett nyckelord som samtliga respondenter 
understryker. Det behövs att man lyfter fram kvinnliga trumslagare men det man måste jobba 
mot är en normalisering. Respondent B berättar: 

Det har gjorts en dokumentärserie om mig och några olika kvinnliga aktörer inom musik som har som 
syfte att i förlängningen normalisera och inspirera och så där. Så då har jag varit på skolor och pratat om 
det här och då har jag liksom haft som mål att inte ens prata om att jag är kvinna. Det tror jag också är 
viktigt för det är en annan våg nu som pågår att ”nu ska vi tjejer gå ihop och visa vad vi kan.” Det 
tycker jag är skitbra, men det leder inte till normalisering. Så jag försöker att inte prata om det så. 

Det respondenterna menar med normalisering är att det inte ska spela någon roll om det är en 
man eller kvinna som spelar. Det är ett instrument som vilket som helst och det ska inte vara 
någonting märkvärdigt med att en kvinna spelar trummor. Det är viktigt att lyfta fram kvinnor 
för att fler ska synas men det är när man lyfter kvinnliga trumslagare som  just ”kvinnliga 
trumslagare” det lätt kan bli fel. Om man lyfter fram en person men också understryker vilket 
kön den har bidrar det till allt annat än normalisering.   

Ja det är många som vill förstå sig på jämställdhet genom att lyfta fram kvinnliga musiker och verkligen 
poängtera att det är kvinnliga musiker. Det är inga vanliga musiker, utan det är kvinnliga musiker. … 
Folk tror att de jobbar med att normalisera det men de gör helt fel. 

             - Respondent A 
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När det kommer till normalisering är det ofta fokus på hur viktigt det är för unga tjejer att ha 
förebilder och se att det är möjligt även för tjejer att ta platsen bakom trummorna. Men 
Respondent D lyfter fram en annan aspekt kring normalisering. Hon berättar om en intervju 
där en journalist gav henne en tankeställare. Det var efter en spelning med en känd artist och 
med ett band bestående av enbart kvinnliga musiker hon fick frågan om vad hon tänkte kring 
det.  
  
 Jag sa att jag tror det är jätteviktigt för unga tjejer att få se det. Då sa hon ’men killarna då?’. Då   
 slog det mig att det så klart är jätteviktigt att killar också ser det.  

Respondent D menar att för att det verkligen ska normaliseras måste även unga killar förstå 
att trummor är ett instrument lika mycket till för tjejer. Det är inte bara att tjejer ska ha 
förebilder utan det spelar också stor roll att det normaliseras även från unga killars håll.  

4.5 Syntes (Sammanfattning) 
I den här delen sammanfattar jag studiens resultat. Svaren och tankarna från respondenterna 
skiljer sig inte mycket åt. Deras olika upplevelser av att verka som kvinnlig trummis liknar 
varandra. Det samtliga intervjuer kom att handla mest om var respondenternas tankar kring 
varför det finns mycket färre tjejer än killar som spelar trummor och vad det är som behövs 
för att fler tjejer ska känna att platsen bakom trummorna är lika mycket till för dem som för 
vem annan som helst. Det är fyra teman som har framkommit särskilt under intervjuerna. 
Respondenterna har talat om vikten av förebilder och om ett inre driv. De har talat om varför 
det uppfattas som en ”grej” att vara tjej och trummis, att det finns en manlig norm. Vad som 
också har framkommit är vad som är viktigt att tänka på för att få fler tjejer att börja spela och 
då är det framför allt en normalisering av kvinnliga trummisar som måste till.  

Förebilder verkar vara en nyckel till att fler tjejer ska välja trummor som sitt instrument. Det 
är också det mest återkommande temat under intervjuerna. Samtliga respondenter betonar 
vikten av förebilder både för sin egen skull i sitt fortsatta musicerande men främst för att fler 
tjejer ska börja och fortsätta spela. Avsaknaden av kvinnliga trummisar som förebilder är 
också en starkt bidragande orsak till att trummor än idag av somliga uppfattas som ett manligt 
kodat instrument. Eftersom man i de flesta sammanhang ser en man bakom trummorna blir 
det normen för vad som uppfattas som normalt. Det är först när man få se en tjej bakom 
trummorna som man förstår hur viktigt det är. Under intervjuerna har respondenterna berättat 
om sina egna erfarenheter av att för första gången få uppleva känslan av att se kvinnliga 
musiker och trummisar. Upplevelsen av det har varit stark men det ska dock sägas att den 
upplevelsen inte har varit avgörande för just de här fyra respondenterna. 
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Även om förebilder är viktigt så är det inte det mest avgörande för att vilja börja spela 
trummor eller att senare fortsätta mot en karriär som trummis och som musiker. Det spelar 
ingen roll hur många förebilder det finns. Det måste finnas en egen genuin vilja och ett inre 
driv hos en själv till att spela.  

Det kan dock vara så att ett inre driv blir en effekt av fler förebilder och inspirationskällor. 
Drivet att själv vilja fortsätta och jobba för en karriär som musiker kan lättare växa fram om 
man har andra att se upp till. Men respondenterna uttrycker att det egna inre drivet att fortsätta 
inte alls har haft någonting med förebilder att göra. De kan däremot inte säga var den inre 
drivkraften kommer från. Men det samtliga säger är att ett inre driv är direkt avgörande för 
om man ska ta sig framåt. Ett inre driv måste finnas men resultatet visar också hur det inre 
drivet kan sporras och bli starkare av till exempel en lärare som stöttar och peppar en till att 
fortsätta. Det är dock inget som är unikt för just kvinnliga trumslagare. Vem som helst som 
vill ta sig framåt måste ha ett inre driv.  

Ingen av respondenterna upplever själva att de spelar ett typiskt ”killigt” instrument. Men att 
det finns en norm att trummorna är ett manligt kodat instrument håller alla med om. De har 
lite olika tankar kring varför det är så men en gemensam uppfattning är att det har skapats en 
sådan bild. Det finns en bild om hur saker och ting ska vara i samhället och samhället formar 
oss till att tycka och tänka på ett speciellt sätt. Det är ingenting som gör att tjejer skulle ha 
sämre förutsättningar rent fysiskt till att spela trummor. Men eftersom det finns en bild av hur 
man ska vara och bete sig i samhället blir det svårare för tjejer att prova på och börja spela 
trummor. När man är ung vill man ofta inte sticka ut för mycket. Är man tjej och spelar 
trummor sticker man i regel ut eftersom de flesta andra som spelar är killar. Så var det i alla 
fall för samtliga av respondenterna och därför kan de förstå varför det finns en osäkerhet hos 
många tjejer till att börja spela.  

För att förändra normen om att trummor är ett manligt kodat instrument understryker samtliga 
respondenter hur viktigt det är att jobba för en normalisering. Det är viktigt att lyfta fram 
kvinnliga trummisar. Fler måste synas men det viktigaste att tänka på när man ska lyfta fram 
kvinnliga trummisar är att inte betona att de är just kvinnor. Det ska inte spela någon roll vad 
trummisen i fråga har för kön. Enligt respondenterna är det här någonting som ofta landar fel 
när man i olika sammanhang ska lyfta fram kvinnliga trummisar. Många tror att de jobbar för 
jämställdhet och hjälper till i arbetet mot att normalisera men i själva verket blir resultatet det 
motsatta. Lyfter man fram kvinnliga trumslagare och poängterar att de är just kvinnor så 
betonar man det istället. Och det är precis det som är viktigt att man inte gör om man vill 
bidra till att det ska normaliseras.  
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5. Diskussion 
Diskussionskapitlet inleds med en resultatdiskussion där jag diskuterar resultatet jag har fått 
fram och jämför det med tidigare forskning. Därefter går jag in på pedagogiska konsekvenser 
och diskuterar vad studiens resultat kan innebära för att utveckla mig och andra lärare. 
Slutligen går jag in på metoddiskussion och vidare forskning.  

5.1 Resultatdiskussion 

Arbetet med att ta kontakt och få de olika informanterna till att ställa upp och delta i den här 
studien visade sig gå väldigt smidigt. Samtliga svarade snabbt och med en positiv inställning.  
Möjligen hade jag bara tur att personerna i fråga var hjälpsamma och inte hade några problem  
med att ta sig tiden för att intervjuas. Men det kan också tyda på att studien behandlar ett 
ämne som är relevant och särkilt angeläget för de tillfrågade informanterna.  

Respondenternas upplevelse av att verka som professionell trummis och deras tankar kring 
vad som är väsentligt för att fler tjejer ska börja och fortsätta spela trummor var till viss del 
det jag förväntade mig men en del intressanta aspekter dök upp. Till att börja med var 
förebilder någonting respondenterna ofta återkom till i intervjuerna. Vikten av att ha 
förebilder och avsaknaden av kvinnliga förebilder i trumvärlden blev central när det kom till 
frågan om vad den möjliga anledningen är till att vi inte ser lika många tjejer som killar som 
spelar trummor. Att ha förebilder är väldigt viktigt. Det må låta självklart och man kan också 
hitta stöd för det i tidigare forskning. Exempelvis Selander (2012) lyfter fram vikten av att ha 
förebilder. Musikaliska förebilder är viktigt och har en stor betydelse för personens 
motivation. Men det är också svårt för just unga tjejer att hitta förebilder eftersom de sällan 
möter några eller ser några i olika populärmusikaliska sammanhang (Selander, 2012). Det här 
är någonting som samtliga repsondenter tar upp. De berättar hur svårt det har varit för de att 
hitta musikaliska förebilder, alltså andra kvinnliga trummisar att se upp till. För dem har det 
istället varit andra personer och inte bara instrumentalister som har blivit någon att se upp till. 
Musikaliska förebilder är inte helt avgörande för om man vill börja spela trummor. Samtliga 
av respondenterna har börjat, fortsatt och kommit väldigt långt utan att till en början haft 
någon annan tjej att se upp till. Så det går att lyckas. Men om målet är att man vill få fler att 
börja och att det ska bli normaliserat så är en större representation av kvinnliga trummisar 
utifrån det jag har fått fram en självklar nyckel. Deras berättelser om när de för första gången 
fick se andra kvinnliga trummisar eller för första gången fick någon att se upp till som 
kvinnlig trummis ger förståelse för hur stort avtryck det kan göra hos en person.  
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Det kan möjligen vara det som även så att säga tänder lågan till den inre drivkraften. Samtliga 
respondenter uttryckte att de inte riktigt visste vad som skapat deras inre drivkraft till att 
fortsätta. Möjligen kan det vara så att just det starka intrycket av möten med andra kvinnliga 
trummisar och instrumentalister har varit betydelsefulla för deras vilja att fortsätta musicera. 

Det har skapats en bild av hur det ska vara. Det är en del som lyfter på ögonbrynen och blir 
förvånade över att se en kvinnlig trummis. Trummor är för många fortfarande ett instrument 
som är starkt manligt kodat (Selander, 2012). Dock är det en struktur som möjligen håller på 
att suddas ut mer och mer. En intressant aspekt som en av respondenterna tog upp är att idag 
är det inte så typiskt manligt kodat som det var förr i tiden. Långt tillbaka i historien var 
trummor verkligen manligt kodade (Öhrström, 1989) och fortfarande idag lever de 
strukturerna kvar (Selander, 2012). Men möjligen är det inte så starkt manligt kodat längre. 
Respondent C berättar i alla fall att hennes upplevelse av de yngre killarna och tjejerna som 
spelar trummor är att de inte alls verkar se det så. Inte i lika stor utsträckning som en del 
fortfarande verkar tro. Tiderna förändras och anledningarna är säkert många. Min tanke kring 
det är att det idag finns många fler kvinnliga trummisar i rampljuset än förut och i takt med 
det blir trummornas manliga norm inte lika tydlig. Som Elvin-Nowak (2003) skriver är 
”kvinnligt” och ”manligt” uppfattningar som vi själva har skapat. Ju fler kvinnor som har 
sysslat med någonting desto mer kvinnligt har det ansetts vara. I takt med att fler kvinnliga  
trummisar kommer fram i rampljuset och normaliseringen kring det blir allt mer giltig så 
kommer också den manliga normen kring trummorna bli svagare.  

Utifrån resultatet av den här studien är det inte enbart att män i större utsträckning är kopplade 
till instrumentet som gör att det anses manligt. Respondent C uttrycker att det än idag kan 
anses vara vulgärt för en tjej att ta plats på det viset man gör när man spelar trummor. Vad är 
det som är vulgärt? Det är ett instrument som verkligen efterfrågar en öppen kroppshållning. 
Att det än idag skulle vara en orsak som ger en negativ syn på kvinnan (Selander, 2012) 
verkar då fortfarande leva kvar. Könskategoriseringen, som Evenshaug & Hallen (2001) talar 
om, i samhället är stark och hur kvinnor och män ska bete sig och vara för att anses vara just 
kvinnliga eller manliga är strukturer som är svåra att ändra på.  

Det går inte att förändra olika sociala mönster över en natt. Trummornas manliga norm verkar 
sakta men säkert bli svagare men det tar tid. I synnerhet när sociala mönster och strukturer 
hela tiden reproduceras. Resultatet visar på hur det är svårt för en tjej att ta sig in i olika 
musikerkretsar. Ofta är det samma musiker som är med i olika sammanhang och även när det 
behövs att någon ny person kommer in så bidrar det sällan till att mönstren bryts. Respondent 
A beskriver hur hon känner att man som kvinna måste bevisa sig vara en nivå över andra 
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manliga musiker för att komma in i olika ”musikerkretsar”. Hennes upplevelse är så och det 
är kanske en känsla som är giltig hos många men jag vill tror att det handlar om att vi är fast i 
gamla mönster. Det är ofta samma musiker som blir anlitade av artister och olika musikaliska 
produktioner och i sin tur ringer de musikerna samma personer de brukar om det skulle 
behövas ”vick”. Burr (1995) talar om hur sociala strukturer skapas och återskapas. Om det 
inte är så att man är medveten och tänker aktivt på att motverka det så kommer det i många 
sammanhang inte bli någon utveckling och sociala mönster och strukturer fortsätter att 
reproduceras. 

Borgström Källéns (2014) resultat om hur flickor från musikerfamiljer har lättare att ta plats i 
olika musikaliska sammanhang är ingenting som min genomförda studie visar på, tvärtom. 
Trummor är ett instrument där utövaren är tvungen att ta plats eftersom instrument i sig 
efterfrågar det och som tjej måste man på ett mer påtagligt sätt än killar ta plats bakom 
trummorna (Björck, 2011). Av de fyra respondenterna i den här studien är det bara en som 
kommer från en familj av musiker. Ingenting i respondenternas berättelse om hur det har varit 
att ta sig fram vittnar om ett mer naturligt platstagande från respondenten från en 
musikerfamilj. Det är ingen speciell inspiration eller någon person som har tryckt på för att de 
ska välja trumset som sitt instrument. Oavsett om de kommer från en familj av musiker eller 
inte verkar samtliga redan ha det ”musikaliska kulturella kapital” som Borgström Källén 
(2014) beskriver att tjejer får genom sin musikaliska bakgrund. Att endast en av de fyra 
respondenterna i den här studien kommer från en musikerfamilj visar snarare att det ligger hos 
individen, oavsett könstillhörighet, om hen har lättare att ta plats eller inte. Å andra sidan kan 
det vara så att tjejer uppvuxna i musikerfamiljer visst kan ha lättare för att ta plats vid 
trummorna än tjejer som inte kommer från en musikerfamilj, men att de ändå inte fastnar för 
instrumentet trummor. Att de inte fortsätter, eller ens börjar spela trummor. Bara för att en har 
lättare för att ta plats bakom trummorna betyder det inte per automatik att man tilltalas av att 
spela just det instrumentet.  

Med undantag från en av informanterna som i tidig ålder började spela på kulturskolan så 
började alla andra att spela trummor i relativt sen ålder. Förebilder har enligt Selander (2012) 
en stor påverkan på både barns val av instrument och deras motivation. Med tanke på det  är 
det möjligen bristen på just kvinnliga trumslagare som är en bidragande faktor till 
respondenterna började så pass sent. Hade det funnits fler kvinnliga trummisar i rampljuset  
under deras uppväxt hade kanske en motivation till att börja spela visat sig tidigare.  

Den främsta anledningen som respondenterna beskriver till att de började sent är dock känslan 
av att man inte ville ”sticka ut”. Vi lär oss tidigt vad som anses vara manligt och vad som 
anses vara kvinnligt (Evenshaug & Hallen, 2001). Eftersom öppna kroppshållningar och 
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starka ljud anses vara så starkt manligt kopplade (Green, 1997) är det inte svårt att förstå att 
det som ung tjej blir svårt att välja det instrumentet som efterfrågar just det. Det gör att man 
direkt hamnar utanför normen för hur man borde vara för att passa in.  

5.2 Pedagogiska konsekvenser 

Finns det någonting en lärare kan göra för att fler tjejer ska börja och fortsätta spela? 
Resultatet visade att respondenterna poängterar att det inte ligger hos en ensam lärare att göra 
skillnad. Men vad en lärare kan göra är att skapa så bra förutsättningar som möjligt. För att 
hela strukturen av vad som i samhället uppfattas som manligt och kvinnligt ska förändras 
krävs givetvis stor förändring på många olika plan. Det måste ske förändring på fler områden 
än bara i en musiksal. Men en lärare kan göra skillnad. Som jag redan varit inne på tidigare i 
diskussionen kan möjligen starka musikaliska upplevelser föda fram en inre drivkraften till att 
börja spela. Vad en stark musikalisk upplevelse skulle kunna vara är förstås relativt. Det 
behöver nödvändigtvis inte vara en stark konsertupplevelse utan en stark musikalisk 
upplevelse skulle likaväl kunna ske inne i ett klassrum. En lärare kan göra stor skillnad för 
enskilda individer och utifrån resultatet är det några aspekter som är viktigt att tänka på och 
jobba med. 

Att jobba för en normalisering lyfter respondenterna fram som någonting väldigt viktigt. Det 
är någonting som en lärare ständigt och aktivt bör tänka på. Att byta ut affischerna i 
trumrummen till en del kvinnliga trummisar istället för enbart manliga trummisar som det 
vanligtvis brukar vara är en liten åtgärd men som kan göra stor skillnad. ”Det man ser förstår 
man är möjligt” som Respondent B uttrycker sig. En lärare har inte makten att snabbt förändra 
könsfördelningen på musikscener och tv-produktioner runt om i världen, men att synliggöra 
kvinnliga musiker på den plats man är bidrar i högsta grad till  en normalisering. 

Respondent B har i samband med en dokumentärserie om henne och andra kvinnliga aktörer 
inom musik varit ute och föreläst en del på olika skolor. Hennes mål har då varit att inte prata 
om att hon är just kvinna. Det är en viktigt aspekt som även en lärare måste tänka på i arbetet 
med att lyfta fram kvinnliga trummisar och musiker. Belys och synliggör men lägg ingen 
tyngd eller en ens någon notis om att det är just ”kvinnliga musiker”. Dels för att tjejer ska 
uppleva att det inte är någonting särskilt eller speciellt att vara kvinna och musiker men 
framför allt för att också unga pojkar ska uppleva och förstå det. Respondent D tar upp hur 
viktigt det är att inte glömma bort att också fokusera på unga pojkar när det kommer till 
arbetet för en normalisering.  
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En enkel åtgärd som rent konkret kan göras, att ändra fysiska saker som till exempel vad som 
exponeras i klassrummen i form av bilder och affischer. Men det är också viktigt att förstå 
varför det ska göras. Det gäller att öka medvetenheten. Lärare bör ställa sig frågan vad man 
utstrålar och förmedlar i sin undervisning eller till följd av hur det ser ut i klass- eller 
trumrummet. Är det någonting i undervisningen som reproducerar olika stereotypa 
könsmönster? Det gäller att vara genusmedveten i sin undervisning. Lärare måste själva tänka 
till men för att göra det så krävs det också att man förstår vad innebörden av 
genusmedvetenhet är. Ute på skolor och i kulturskolor anser jag att skolledningen bör satsa på 
att vidareutbilda lärare och verkligen se till att det finns genusmedvetna pedagoger på så 
många platser som möjligt. 

Om lärare är medvetna och aktivt jobbar för normalisering tror jag att det kan göra stor 
skillnad för hur könsfördelningen bland trumslagare kommer att se ut i framtiden. Jag vill 
mena att den inre drivkraften till att vilja spela inte bara kan stärkas och sporras utan den kan 
också födas just genom att en lärare jobbar eller inspirerar på ett medvetet sätt. 
  

5.3 Metoddiskussion och vidare forskning 

Studien har fokuserat på fyra trumslagare och just deras syn på vad en lärare kan göra eller 
vad som mer allmänt behövs för att fler tjejer ska välja att börja och fortsätta spela trummor. 
Att genomföra kvalitativa intervjuer har varit en bra metod för att få ut det jag vill åt i min 
undersökning. Jag har fått reda på deras syn och hur de ställer sig till frågorna jag genom min 
undersökning ville ha svar på och att få reda på hur just dessa fyra trumslagare tänker var så 
att säga syftet med den här studien. Men för att titta på min studie med självkritiska ögon så 
skulle man möjligen kunna haft andra tillvägagångssätt för att på ett bättre sätt få fram 
resultat. Eftersom jag inte har jag gjort någon observation utan endast genomfört intervjuer 
med informanterna så kan jag bara luta mig emot det de säger. Deras tankar och idéer är 
ganska likvärdiga och genom att sammanställa deras svar ser jag hur samtliga informanter 
lyfter fram och belyser ungefär samma problematik. En anledning till det kan dock vara att 
jag använde mig av en kvalitativ intervju där jag utgick från frågeområden som sedan tidigare 
var bestämda. Mitt sätt att ställa frågor och hur jag utgick från mina förbestämda frågor kan 
möjligen ha styrt informanterna till att svara på ett visst sätt.  
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För att ännu tydligare få reda på eller för att få fram fler och andra nya tankar om vad som är 
det mest väsentliga för att fler tjejer ska börja och fortsätta spela trummor så vore det 
nödvändigt att utveckla och genomföra liknande studier på en större skala. Dels skulle 
intervjuer kunna genomföras på fler trummisar i samma målgrupp som den jag riktade in mig 
på. Att höra hur fler professionella kvinnliga trummisar tänker kring ämnet kan ge en bredare 
inblick om vad det är som gör att den inre drivkraften föds. Det skulle också vara intressant 
att göra en jämförande studie mellan kvinnor och män. Att intervjua både manliga och 
kvinnliga professionella trumslagare för att se vad det är som skiljer sig dem åt när det 
kommer till vad som har inspirerat dem till att börja och fortsätta och hur de upplever sin 
arbetssituation och hur det har varit att ta sig fram i musikbranschen.  

För att ytterliga vidga forskningen kan man också göra mer än att bara intervjua olika 
personer. Som sagt kan jag utifrån intervjun bara luta empirin som framkommer på det som 
informanterna säger. För att på ett mer ingående vis se och analysera hur ett inre driv kan 
födas eller se vad det är som händer när elever faller bort vore det nödvändigt att observera 
och följa informanter under en längre tid. Genom observation kan man också närmre studera 
hur olika genusrelationer och sociala strukturer tar sig uttryck och påverkar hur tjejer väljer att 
börja och fortsätta eller till att sluta. 

Det vore också intressant att följa olika grupper som har gemensam trumundervisning och se 
hur det påverkar drivet och inställningen till instrumentet. Att då även jämföra grupper 
bestående av enbart tjejer med grupper som blandar både killar och tjejer för att se om det gör 
någon skillnad för driv och motivation.  
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