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FoU-Rapport. Skriven av Ann-Marie Henning, pianist och piano-lärare på KMH / Jazz-inst.  
 
Ämne: 
 
Kvinnliga instrumentalister / sångerskor inom jazz-området. 
 
Reflexion över utbildningsläget, över KMH-studenters specialarbeten/examensarbeten, samt 
över forskning som bedrivs och bedrivits inom detta ämne. Även reflexion över kvinnor inom 
musikområdet i ett vidare perspektiv, där jazzbranschen är EN del. Jag ser mig inte som 
forskare, utan mer som musiker med en lång erfarenhet. Stort tack till Eva Öhrström, som 
varit min handledare. 
 
 
Bakgrund: 
 
Själva idén till detta arbete har vuxit fram inom mig under många år. Jag har varit verksam 
som musiker sedan 70-talet, och drabbades av jazzen under min utbildning på KMH (1973-
78). I början på 80-talet for jag till Berklee College of Music i Boston, för att lära mig om 
jazz, det fanns inte några möjligheter att förkovra sig i detta på KMH, och jag kände inga 
svenska jazz-musiker. 
 
Sedan slutet av 80-talet har jag drivit egna jazz-projekt, medverkat i en del andras, samt även 
varit verksam som frilans-pianist/arrangör/kompositör i många olika sammanhang (teater, 
musikaler, TV m.m.). Hade även en fast halvtid som sång-repetitör/ackompanjatör i sång-
undervisningen på Teaterhögskolan i 25 år, vilket möjliggjorde jazz-projekten. Sedan 7 år 
tillbaks arbetar jag på KMH. 
 
Under alla dessa år, alltsedan 70-talet, har jag mött / arbetat med många musiker, manliga, 
som varit mycket uppmuntrande inom jazzen (James Williams i Boston, Gary Bartz, Christer 
Boustedt, Red Mitchell, Gustavo Bergalli, Fredrik Norén (Trpt), Gösta Rundqvist, Filip 
Augustson, Fredrik Rundqvist, Göran o Bertil Strandberg i Sverige.) Dom har alla varit 
inspirerande och intresserade av vad jag hållit på med. Otroligt värdefullt. Dessutom vill jag 
framhålla mitt 20-åriga samarbete med sångerskan Berit Andersson, en jazzmusikalisk syster. 
Jag har också haft en del framgångar, gjort en hel del konserter/turnéer under 25 år, 2 egna 
skivproduktioner på DRAGON Records som fått ett mkt bra mottagande. Dessutom stöd från 
Konstnärsnämnden, i många olika omgångar. Även SKAP / STIM-stipendier. 
 
Jag har alltså arbetat länge med det egna konstnärsskapet, och har ett 40-årigt inifrån- 
perspektiv på musikbranschen. 
Samtidigt har jag under denna tid haft piano-elever, privat, och även högskole-studenter. 
                                                        
                                                              ##### 
 
I många år har det diskuterats varför ”det är så få instrumentalist-tjejer inom jazzen”. Nu är 
det inte så få längre, men fortfarande är det få kvinnor/instrumentalister som söker vidare upp 
till de högre musikutbildningarna, inom just jazz. 
 
Vad som slagit mig under alla dessa år är att jag mött väldigt många unga kvinnor som varit 
intresserade av jazz och velat komma vidare. Några har varit mycket begåvade. Men 
någonstans har det tagit stopp, vad är det som händer? 
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Det finns många olika förklaringar, naturligtvis. Att lära sig jazz, komma i kontakt med 
musiken o musikerna, har ju i många fall varit ett informellt lärande, utanför skol-systemen. 
 
Men nu finns jazzen inne i systemet, på folkhögskolor och musikhögskolor, sedan länge. På 
KMH har jag under 7 års tid fått en hel del kvinnliga studenter, vi har ibland diskuterat både 
möjligheter och hinder.  
Jag ser också utbildning som ett otroligt bra sätt att komma till rätta med och styra upp den 
ojämlikhet som finns. En skola BORDE vara en mer neutral plats än en jazz-klubb. 
 
Jag blir lite förskräckt när jag läser studentarbeten som innehåller intervjuer med (nästan 
enbart manliga) lärare, där i princip alla konstaterar att dom inte har fått någon som helst 
utbildning i genus-kunskap eller jämställdhetsarbete under sin pedagogiska utbildning.  
 
Det finns väldigt mycket åsikter om vad som är ”typiskt kvinnligt” och ”typiskt manligt”, 
men väldigt lite kunskap om den forskning som faktiskt bedrivits i detta. 
 
Fredrik Bondestam (”Könsmedveten pedagogik för Högskolelärare”) skriver i sin bok att han 
funnit att det är större skillnader mellan män i en o samma grupp, samt större skillnader 
mellan kvinnor i en o samma grupp, än mellan kvinnor och män. 
 
Sen vet ju alla att musikbranschen också har innehållit / innehåller en hel del trista, 
nedsättande o sexistiska attityder mot unga kvinnor. Det är inte heller något nytt:  
 
I den intressanta boken ”Kvinnors Musik” (Utbildningsradion/Rikskonserter) finns mycket 
kunskap att hämta. Bl.a. kan man läsa om Valaida Snow:  ”mångsidig musik-och-showartist 
från 20-talet och flera decennier framåt.  Som trumpetare, sångerska, dansare, orkesterledare 
och producent turnerade hon flitigt runt om i världen. Men alla sina skivinspelningar gjorde 
hon i Europa. Inspelningarna visar att hon var en skicklig instrumentalist med solistisk 
lyskraft som stod väl i paritet med många av hennes mer berömda manliga kollegers. Men det 
faktum att hon var kvinna tycks ha givit henne rollen mer av exotisk kuriositet än av 
fullvärdig musiker. Den svenska jazztidskriften Estrad presenterade en bild av henne som 
”månadens hjärtklappning”. Som svart drabbades även Valaida Snow av den tilltagande 
rasismen i Europa.”  
 
Man kan också läsa:  ”den tyska pianisten Jutta Hipp blev omtalad  i början av 50-talet och 
gjorde inspelningar i Sverige med Lars Gullin 1954. Hon intervjuades i jazztidskriften 
OrkesterJournalen, där hon kallades för ”söt och cool tuttenutta”.  
 
Viveka Hellström har gjort ett strålande bra arbete ang. Nannie Porres, som redovisades på en 
diskussions-lunch på KMH våren 2010. Hon berättade bl.a. att Nannie blev accepterad av de 
jazz-musiker som var ledande på 50-talet (kretsen runt Bernt Rosengren) men att dom 
förutom henne inte ville ha några kvinnor med. Men hon blev en del av bandet. 
 
Det är också intressant att läsa i ”Kvinnors Musik” om hur man såg på kvinnligt musicerande 
på 1800-talet, och kvinnors främsta uppgifter att behaga männen och vara inspirationskälla.  
 
Den manliga blicken har styrt kvinnlig utveckling alldeles för länge och också hindrat 
kvinnors egna inre växande processer, det är jag helt övertygad om. Ingen konstform verkar i 



 3 

ett vakuum, naturligtvis inte jazzen heller. Det omgivande samhällets normer och värderingar 
går in i allt. 
Vi har dock som sagt kommit en bit på väg. När jag läser brevväxling mellan August 
Strindberg och Albert Engström (som jag uppskattar på många sätt som författare/konstnärer) 
ang. en artikel i Aftonbladet (vid 1880-tiden) och deras FÖRFASANDE över att kvinnor 
tycker att dom också har rätt att bli konstnärer och att få utöva konst, ja, då har vi ju gått 
framåt. 
 
Men när en ung, mycket begåvad, jazz-sångerska berättade för mig om en 
inspelningssituation för några år sedan, då hon fick en massa uppmuntran och credit för sin 
sång av ljudteknikern, och en kille i hennes band kommenterar: ”Så där säger han bara för att 
han vill ligga med dig!”  - Då känner jag att det finns mycket kvar att göra! 
 
Samtidigt har kvinnor spelat instrument ända sedan antiken, så det är inget NYTT! 
  
Vad jag vill, med denna rapport, är att komma med konkreta förslag hur man kan bryta den 
kunskapsbrist och perspektivlöshet som jag upplever råder inom vissa delar av jazzen o 
jazzutbildningar i Sverige.  
 
 
Om pedagogik: 
 
Alla lärare (inkl. mig själv) vill se studenterna som enskilda individer, inte tänka kön. Det är 
ju bra, och låter bra. MEN om man som lärare aldrig gjort någon djupare reflexion över hur 
man faktiskt ser på, och tänker om, det motsatta könet, så är det väldigt lätt att bara bekräfta 
rådande köns-fördomar. Därför att de OMEDVETNA förställningar man har färgar av sig på 
undervisningen, vare sig man vill det eller ej. (Se även Bondestams bok). 
 
Min egen erfarenhet av jazz och improvisation är att ju större inre frihet jag känt, desto lättare 
har jag fått tag i den egna kärnan, i det egna spelet. När jag fått kontakt med den egna kraften, 
och det inte finns något/någon som trycker ner den. Och då menar jag både personer utifrån, 
samt den egna ”jag kanske inte är tillräckligt bra?”-känslan. Den är helt förödande. 
 
Det finns osynliga mönster / maktstrukturer som sitter mycket djupt, och ju mer jag läser och 
lär mig om kvinnors historia, samt om kvinnors konstnärsskap, så kan jag förstå vad det är 
man slåss emot. 
 
Kvinnor har under 2000 år fått kämpa för att få tillträde till kunskap och makt, och även till 
rätten att få bestämma över sina egna liv, allt detta som alltid varit självklart för de flesta 
(västerländska) män. 
 
På 1300-talet klädde kvinnor ut sig i manskläder för att inte bli avslöjade, om dom ville få 
tillträde till manliga ”förbjudna” kunskaps-områden. 
På 70-talet kände jag en kvinnlig präst som också klädde sig i mans-kläder, för att få åka 
Vasa-loppet….. 
 
Vi har kommit en bra bit på väg, förtrycket är inte lika synligt längre, men det är inte 
försvunnet. 
 



 4 

När flera högt uppsatta kvinnliga lärare på KMH tycker en massa saker om jämlikhet/brist på 
jämlikhet på skolan, men säger till mig: ”Man får tänka på vad man säger, man vill ju inte bli 
av med jobbet” – Då blir jag också förskräckt. KMH ligger efter, kanske beror det på att 
skolan är fristående från universitetsvärlden (vilket också har många fördelar). Men på de 
högskolor som är kopplade till universitet har jämställdhet-o-genus-arbete mer blivit en 
naturlig del av verksamheten. Vilket ju också är vad Högskolelagen och regeringen kräver. 
 
Samtidigt är det viktigt att inte fastna i gamla kränkningar och oförrätter som förekommit 
historiskt – men man måste lära sig att känna igen förtryck och svart pedagogik. Utbildningar 
som aktualiserar dessa frågor är bra utbildningar. 
                                                            
                                                                ##### 
 
I mitt arbete på KMH har jag varit i den något ovanliga situationen att vara kvinna, 58 år, och 
ha unga manliga jazz-studenter, 20 – 30 år. Jag undervisar jazz-stud i bi-piano, ibland kopplat 
till teori, för att öka förståelsen. (Jag har också unga kvinnliga jazz-stud.) 
 
Även de unga männen kan ha problem, det kan gälla identifikation med musiken, vart man är 
på väg, tekniska svårigheter i spelet, hur det ”känns” på KMH, vad man vill med sitt liv. 
 
Alltså vanliga mänskliga reflexioner. Kanske öppnar dom sig mer för att jag är kvinna, det vet 
jag inte, men jag har lyssnat en hel del på killarna, och försökt uppmuntra. 
 
Jag skriver detta eftersom jag i intervjuerna med de (manliga) lärarna upplever att dom ofta 
tycker att det är ”tjejerna” som är problemet, att dom inte övar, att dom gråter ibland i 
ensemblesituationer o dyl. Men killar kan också ha saker att brottas med, så klart. Men det 
visar man oftast inte i grupp.  
 
Naturligtvis måste man lära sig hantverket, och att öva är ju helt nödvändigt, det finns inga 
genvägar, det vet alla som har kommit någon vart.  
 
Men detta med gråt. Gråt kan uttrycka sorg, men också en känsla av MAKTLÖSHET, att man 
inte är sedd, man kanske känner sig överkörd, man upplever att ingen lyssnar på texten.  
 
När jag började arbeta på KMH reagerade jag direkt över hur ofta man INTE hörde texten på 
KMH/Jazz-konserter med sång,  det var märkligt att komma från teaterhögskolan till 
musikhögskolan i det avseendet. 
 
Jag har också suttit i MÄNGDER av situationer under åren där killarna skruvar volymrattarna 
i botten, där sången försvinner, knappt hörs. Har även upplevt som pianist (på dåligt 
uppmikkade pianon) att det är lätt att bli överkörd. 
 
På en jazz-kurs i Danmark 1991 hade jag den fina norska pianisten Jon Balke i ensemble. Jag 
har många gånger tänkt på vad han sa om lyssnande: ” Det är många inom jazzen som är 
duktiga på att spela, men rätt få som verkligen kan lyssna.” 
 
Under alla mina år på teaterhögskolan samarbetade jag med en strålande sång-pedagog, 
Cecilia Arnér-Blixt. Cecilias arbete utgick mycket från texten, att studenten skulle bottna i 
texten och verkligen mena varje ord, det måste dom som blivande skådespelare. När dom 
nådde dit kom det gråt, ibland. Både hos de unga kvinnorna och hos männen. De manliga 
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studenterna kunde ha svårare att släppa taget, men dom tillät sig att göra det, för dom visste 
att man måste ha tillgång till ALLA sina känslor för att bli en bra skådespelare. 
 
Vi lät det vara rätt odramatiskt o naturligt med den gråten, det intressanta var vad som hände 
efteråt, när dom kände sig accepterade fullt ut: Helt plötsligt kunde det komma ett enormt 
starkt uttryck, som verkligen berörde. 
 
Och för mig är det vad all bra konst handlar om:  Förmågan att kunna beröra det djupaste. 
 
Det kan dom största jazz-musikerna, och däri ligger jazzens och bluesens storhet (jämfört med 
annan ”populärmusik”), och en av förklaringarna till den enorma genomslagskraft som den 
svarta musiken haft, den innehåller verkligen alla mänskliga känslor.(Sen är ju naturligtvis 
rytmen/svänget en lika stor del). Men bluesen kommer ju historiskt ur en fruktansvärd massa 
förtryck och lidande. 
 
Jag minns en jazzklubbskväll i Boston, när Abbey Lincoln sjöng en bluesig jazz-ballad och 
tårarna bara trillade nerför hennes kinder. Det var otroligt starkt. 
 
Man ska förstås få släppa ut eller inte släppa ut vad man vill, men det kan ju faktiskt vara så 
att ”tjejers gråt” väcker något till liv som läraren själv inte klarar av. -  Dessutom ska väl inte 
alla tvingas till att bli tuffa och hårda? 
 
I en ensemble-situation tycker jag man kan fråga vad det är som händer, det behöver inte vara 
så konstigt. Lite empati och sensibilitet. En del forskare anser att empatin håller på att 
försvinna i vårt samhälle. 
 
Ömsesidig respekt och ömsesidigt förtroende är svårt att bygga upp, tar tid, men är de 
kvalitéer som både lärare och studenter i undersökningar anser vara viktigast, på en 
arbetsplats/skola. 
 
Och här ingår lyssnandet som en viktig del. Det måste få ha sin tid!  
 
                                                            ###### 
 
En annan fråga som jag också reflekterat över är detta att ”ta plats”. 
 
Att ta plats i sitt inre, med det egna jaget, och acceptera sig själv som man är, är ju en lång 
mognadsprocess för varje människa. Har man den egna inre platsen så kan man lättare ta plats 
i det yttre. 
Men att ta ”mer plats” (som många män tycker att kvinnor ska göra) kräver också att någon 
måste släppa till plats, släppa ifrån sig något. Och här har vi halva problemet, som diskuteras 
alltför sällan. Hur många män släpper frivilligt ifrån sig makt/inflytande? 
 
(En annan aspekt är att man också ibland behöver fredade platser, där man kan värna om och i 
lugn och ro arbeta med sina konstnärliga processer). 
 
Ibland pratar man om kvinnors missunnsamhet, den kan finnas. Men jag har också upplevt 
manlig missunnsamhet, när jag gått förbi och fått jobb som killar velat ha. Så – 
missunnsamhet är en MÄNSKLIG egenskap, anser jag. Jazzbranschen är tuff, och behandlas 
snålt både i media och rent ekonomiskt. Det skapar kanske också en snålhet på andra plan. 
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                                                             ###### 
 
Vad händer med kvinnor som tar plats? Blir dom accepterade? 
 
Jag tänker på Betty Carter, suverän jazz-sångerska, en av dom stora. En fantastisk spelning på 
Fasching för en del år sedan. Killar som sa, ”ja, hon är bra, men hon är en himla bitch mot 
sina musiker.” 
 
Och jag tänkte – att vara kvinna i den branschen, kanske född på 30/40-talet – hur skulle man 
klara sig om man INTE blev bitchig? 
 
Vad händer i Sverige när vi får kvinnliga chefer? 
 
En av förra årets sommarpratare, Lena Olving (10 augusti), blev vald till Sveriges mest 
framgångsrika affärskvinna året innan. Det var intressant att höra hennes program, ensam 
kvinna - någon slags chef på Volvo - i en helt mansdominerad bil-bransch. Återigen detta med 
lyssnande. Hur hon upplevt att män har så svårt att lyssna på kvinnor. 
Hur hon upplevt att hennes förslag, redovisade på ett möte och helt ignorerat, en stund senare, 
exakt samma förslag, togs upp av en man, och då blev det bifall.  
 
Själv hade hon lärt sig ”lyssna in” den manliga kulturen, för att kunna verka i den. 
 
Är det så vi måste göra? Eller är jazzbranschen bättre än bil-branschen? Det hoppas jag. 
 
I TV-programmet om KMH som gick för några år sedan, var detta med lyssnande också 
återkommande hos flera kvinnliga lärare: att ”männen måste lära sig att lyssna mer”… 
 
Ja, detta var en VID sväng angående det pedagogiska, men jag tror man måste ha ett brett 
perspektiv för att vara en bra pedagog. Och vi kan alla bli bättre på att lyssna. 
 
Vi ska ju ge våra studenter både hantverkskunskapen i yrket, och samtidigt frigöra dom från 
egna hinder / blockeringar / destruktiva tankar och beteenden. Det är en stor och ibland svår 
uppgift. Att få människor att växa, som en blomma man vattnar, och växa fullt ut, oavsett 
kön.  Att skapa förutsättningar så att människor kan använda HELA sin kapacitet, utan 
rädslor! 
 
 
 
 
Om improvisation / gehörsspel: 
 
Jag tror att alla är överens om att tidigt gehörsspel är mycket viktigt, i kulturskolan, på 
gymnasier och folkhögskolor. Parallellt med att lära sig noter och musikaliska elementa.  
 
Först gehörsspel och utantill-spel, sedan kan man börja variera/hitta på sina egna 
tolkningar/utveckla improvisation. 
 
Att lära sig jazz-impro är ju också först och främst att lyssna, komma i kontakt med musiken. 
Här har jag märkt en skillnad mellan mina unga kvinnliga o manliga jazz-stud. Har många 
gånger blivit förvånad över vilken koll unga 20-åriga killar redan har på jazz-historien, och 
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upplever att de unga tjejerna (ibland) inte alls är lika bevandrade. Men dom har lyssnat in sig 
mer på kanske färre personer, eller lyssnar på ett annat sätt.  
 
Jag tror att det ”informella lärandet” som pågår mellan unga killar (oftast) i band, på raster i 
skolor o dyl fyller en väldigt viktig funktion, och här hamnar man som (oftast) ensam tjej 
(oftast) utanför. För egen del tog det många år inom jazz-branschen innan jag fick det 
KOMPIS-förhållande med manliga musiker som gjorde att vi kunde diskutera musiken. 
Kände mig ofta ensam (tills jag började samarbeta med Berit Andersson). 
 
Jag menar att detta kan ha en inverkan på hur ensemble-situationerna fungerar (eller inte 
fungerar). Unga tjejer är enligt all modern forskning mycket duktigare i 
grundskola/gymnasium än de unga killarna. Tjejerna ligger mycket högre betygsmässigt. 
 
Så det är ju inget fel på inlärningsförmågan. Men hur ska man förbereda sig / förhålla sig till 
alla de olika situationer som man kan hamna i som jazzstud/jazzmusiker? Här har killarna ett 
försprång genom sitt under flera år ”informella lärande” och jammande med varandra. 
 
Det är mycket intressant med Åsa Bergmans bok/doktorsavhandling ”Växa upp med musik” 
att hon tar upp detta. Hon har också i sin forskning kunnat se att de killar som INTE deltar i 
de andra killarnas band-spelande utanför skolan hamnar HELT utanför i musik-
undervisningen.  
 
Sen tror jag också att man måste vara väldigt tydlig som lärare och uttrycka att det är bebop-
traditionen som ligger till grund för den mesta jazz-impro som görs idag, även om jazzen kan 
sticka iväg åt alla möjliga olika håll. Och kanske det viktigaste av allt: att uppmuntra 
studenterna att verkligen vässa sin time och öka sitt rytm-medvetande. Man spelar ju på 
rytmen, tonerna ligger ovanpå. Hamnar man rätt i timen så låter (nästan) ingenting ”fel”. 
Ibland får jag en känsla av att fokus ligger LITE för mycket på toner, skalor, harmonik (även 
om det ju också är viktigt, det tycker jag självklart som pianist). Men i jazz: RYTMEN 
FÖRST! 
 
En BRA sak med Berklee i Boston var att dom hade ett Rating-system, ett graderings-system 
för ensembler, där 3 olika siffror bedömde ens läs / spel / o-improvisationsförmåga. 
Detta gjorde att man placerades in i grupper där man kände sig JÄMBÖRDIG med sina spel-
kompisar. Jag hade spelat mycket innan jag kom till Berklee, men inte hållit på med ren 
bebop-impro, men jag minns att ensemblerna bara var kul, jag fällde aldrig en tår där! 
 
Detta om formell och informell förberedelse. 
 
Vad gäller kvinnors improviserande i övrigt så vill jag påminna om att vi har en kvinnlig 
improvisations-kultur i vår folkmusik, genom kvinnors krusande av psalm-melodier i gångna 
tider (innan det förbjöds av prästerskapet i mitten på 1800-talet), och även alla de horn-
spelande kvinnor inom fäbod-kulturen, där spelades det polskor och improviserades! 
Enligt riks-spelman Thore Härdelin var detta kvinnliga horn-spelande en av orsakerna till att 
Anders Zorn i början på 1900-talet tog initiativ till den första spelmansstämman, i Dalarna. 
Så vi har svenska rötter vi kan studera, mycket melodiskt o rytmiskt intressant. (Norrmännen 
har ju värnat mycket om sin fäbodkultur, den har minsann gått in i deras jazz på ett förträffligt 
sätt…..) Den svenska folkmusiken har ju också lyckats bra med att få in spelande kvinnor, det 
är väldigt jämt där, tycker jag mig se. På Delsbo spelmansstämma 2010 var det nästan lika 
mycket busk-spel av kvinnor som av män. Och på Skansens jul-marknad kan man gå runt i 
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gårdarna och lyssna på spelmansmusik, för det mesta en kvinna och en man tillsammans, 
ibland i samma ålder, ibland en äldre man med en ung kvinna eller ung man som ”lärling”. 
Det är fint och roligt att se. 
 
 
 
Om förebilder: 
 
Många uttrycker att det finns så få eller inga kvinnliga förebilder inom jazzen. Jag anser det 
synsättet helt fel. Det finns många kvinnor som haft starka lysande konstnärsskap, som också 
varit nyskapande: 
 
Carla Bley (kompositör/arrangör) med all sin roliga o fantasifulla storbands musik. 
 
Marilyn Mazur (slagverkare, sångerska, kompositör) med alla sina egna olika grupper genom 
åren, bl.a. Future Song, Percussion Paradise. Dessutom har hon spelat i flera år med Miles 
Davis, Wayne Shorter, Gil Evans – och i 14 år med Jan Garbarek! Vilken annan nordisk 
musiker har den meritlistan? Återkommer med ett citat av henne i slutet på denna rapport. 
 
Rita Marcotulli (pianist, kompositör). 
 
Joni Mitchell (sångerska, kompositör, spelar även instrument). Polarpristagare. 
 
Ella Fitzgerald – Denna improvisatoriska mästare! Samt även 
 
Diane Reeves, som likt Ella också improviserar ”som ett instrument” – helt fantastiskt bra! 
 
Eller är det kanske så att instrumenten egentligen improviserar som sångerskorna? De flesta 
strävar väl efter att i sina improvisationer spela melodiskt, ”sångbart” är ett positivt ord i 
sammanhanget. Keith Jarret sjunger hela tiden när han improviserar….. 
 
Kanske går detta ihop väldigt mycket, instrument och sång – så jag menar varför ska vi inte 
kunna se de stora jazz-sångerskorna också som improvisatoriska förebilder. Dom har ju haft 
(och har!) ett jättestort inflytande. Det vore i alla fall bra om dom nämndes NÅGON gång!!! 
 
Vår egen Monica Zetterlund hamnar också  i den kategorin, eller Anita O´Day. För att inte 
tala om Elis Regina…… 
 
Det har också funnits en hel del svarta kvinnliga instrumentalister:  Lil Hardin, Melba Liston, 
Mary Lou Williams med flera, samt många som idag är verksamma, t.ex. Terri Lyne 
Carrington. 
 
Så finns det också många exempel på kvinnor som börjat spela instrument men senare gått 
över till sång ”för då fick man vara med i bandet”.  
Man kan också studera alla dam-orkestrar som funnits 1870-1950 i Europa och Sverige 
(”Blowing her own trumpet”- se litt.lista). 
 
ETT STORT PROBLEM som prof. Eva Öhrström påpekar (när vi diskuterar detta med 
kvinnliga konstnärer under de sista 2000 åren) är att NÄR KVINNOR DÖR SÅ 
FÖRSVINNER DE UR BÖCKERNA/ANTOLOGIERNA/HISTORIESKRIVNINGEN. 
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Inom musiken och musikstuderandet  är det därför viktigt att kunna sin kvinnohistoria, så man 
kan se hur MÅNGA som faktiskt gått före!  
 
Vid en diskussions-lunch på KMH, april 2011, föreläste prof. Ebba Witt – Brattström om just 
detta. Vikten av att skapa en KVINNO-KANON. Det har man gjort inom litteraturen. Därför 
känner vi till kvinnliga författare långt tillbaks i tiden. Men själv visste jag inte vem Hildegard 
von Bingen var, tills för några år sedan - trots min långa utbildning och 
musikhistoriepluggande. Hon fanns inte med. Inte heller fanns Sofia Gubajdolina med, på 70-
talet i Sohlmans nytryckta fina musiklexikon, trots att hon hade varit verksam Sovjetisk 
tonsättare så länge. Även hon fick som bekant Polar-priset. 
 
 
EN ANNAN ASPEKT om förebilder: De manliga lärare som undervisar inom jazz är 
OCKSÅ förebilder för de yngre männen i rummet! Då menar jag i det viktiga avseendet hur 
man behandlar, bemöter, tar in, och talar till de kvinnliga studenterna, som är i minoritet. 
 
Här finns ett ansvar. Därför viktigt med mer genus-medvetenhet.  
 
 
Kommentarer ur samtal förda med Kristin Amparo, Carolina Wallin Pérez, 
Gunilla Törnfeldt, Karin Kjellberg: 
 
 
Kristin (sångerska/kompositör): 
 
”Man jobbar upp sig i en hierarki. Sången är längst fram , ändå svårt att få inflytande över 
kompositioner – tog 5 år för mig.” 
 
”Man måste tänka ”Vad vill man vara för tjej? - Stylad? Med Porriga videos? 
Om man bara vill vara människa och musiker måste man jobba JÄVLIGT hårt själv!” 
 
”Det är viktigt att det finns en tydlig gräns mellan lärare och student på KMH. Integritet.” 
 
 
Carolina (sångerska/instrumentalist/kompositör) – Intervjuad ang. POPKOLLO: 
 
Pop-kollo startades 2003, Carolina har varit med som musikhandledare/projektledare sedan 
2007. 
Syfte: Att få fram en jämställd musikscen samt att lyfta fram kvinnliga förebilder. 
Ålder på medverkande unga kvinnor: 12-16 år eller 14-18 år. 
Har fått mycket positiv respons, ingen vill åka hem! Föräldrar upplever att deras barn växer, 
får mer självsäkerhet, blir stärkta i sin självbild. 
 
Carolina: ”Jag tror stenhårt på den åldern som POP-kollo jobbar med. Man håller igång 
tonåringarna så att dom ej slutar (spela). Dom ska känna att dom får den platsen, att dom är 
inne på SIN 50-procentiga planhalva av musiken.” 
 
Gunilla (sångerska/kompositör) - Intervjuad ang. sitt examensarbete på KMH  
2008: 
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Min fråga: Hur har du upplevt jazz/musik-branschen sen du slutade på KMH? 
 
Gunilla: ”IMPRA har gjort avtryck i Sveriges Jazz-liv! Fler skolor har kvinnliga 
ensemble-lärare nu än för fem år sen och bland många arrangörer finns det en större 
medvetenhet och framför allt vilja att jobba med jämställdhet. Jag ser också en 
förändring i attityd hos många killar, även om en del hård jargong till viss del lever 
kvar på många skolor.” 
 
En slutsats i examensarbetet fr 2008 (baserad på intervjuer med etablerade ensemble-lärare): 
”Alla sex lärarna är ganska omedvetna om genusfrågor och denna omedvetenhet påverkar 
deras undervisning i hög grad, eftersom de inte har tydliga förklaringsmodeller eller verktyg 
att handskas med i de situationer som kan uppstå i undervisningen.” 
 
Här kommer alltså Gunilla fram till samma slutsats som Fredrik Bondestam (min komm.) 
 
Gunilla igen: ”Jazzutbildningarna har varit viktiga för jazzmusikens status men har enligt min 
åsikt haft bi-effekten att de ytterligare har cementerat den redan könssegregerade situationen.” 
 
Dessutom ställer hon två frågor: 
 

1. ”Vad finns skrivet om kvinnliga jazzmusiker i Sverige? I världen? Jag efterlyser en                                                            
grundlig kart-läggning av detta.” 
2. ”Är antalet kvinnliga instrumentalister konstant sedan 1980-talet, eller har antalet ökat 

eller minskat?” 
 
 
Karin Kjellberg / Utbildare och konsult i genus/jämställdhet: 
 
”Det är viktigt att skilja på åsikter och kunskaper. En grundbult i att komma vidare är att 
skaffa kunskaper. Utan kunskap tror man att man kan så mycket….” 
 
”SPRÅKET är en nyckel. Vad är det jag säger?” 
 
Karin har bedrivit kursen ”Musikundervisning på lika villkor” på KMH (där bl.a. Gunilla 
Törnfeldt också medverkat.  Dessutom är hon författare till CoImp-rapporten (se litteratur-
lista). 
Karin rekommenderar boken ”Populärmusik i skolan”, där 7 forskare medverkar, bl.a Cecilia 
Björck samt Åsa Bergman, som båda har genus-perspektiv. 
 
 
 
FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER: 
 
Det vore roligt om KMH/Jazz kunde visa framfötterna och gå i bräschen för 
dessa viktiga utbildningsfrågor. 
 
INLEDNING till FREDRIK BONDESTAMS bok ”Könsmedveten pedagogik för 
universitets-och högskolelärare”: 
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”Som lärare vid universitet och högskolor har vi ansvar för att stimulera utvecklingen av 
kritiska förhållningssätt hos studenter och att göra det på vetenskaplig grund. 
En rad olika direktiv ålägger oss också att göra kön till en del av utbildning och undervisning. 
Det är dock inte något vi bör göra av tvång utan för att vi förstår betydelsen av förväntningar 
knutna till det att vara kvinna eller man för våra studenters och vårt eget lärande. Denna 
förståelse kan bottna i någon form av könsteoretisk kunskap och egna och andras erfarenheter 
av könsmedveten pedagogik. 
Vad de talar om för oss är att varje gång en lärare inte förhåller sig till kön i sin gärning 
kommer det som lärs ut, och det studenterna lär sig, att oavsiktligt återskapa föreställningar 
om kvinnor och män som motverkar en strävan mot jämställdhet”. Slut på citat. 
 

1. Jag föreslår att alla som jobbar på KMH/Jazz (alla former av anställningar) får denna 
bok, eller köper den, och läser den under max 1 månad (man läser den rel fort, den är 
liten o ej tjock, men man kan behöva tänka under tiden). Sen diskuteras detta under en 
halv studie-dag eller åtminstone på ett HELT institutionsmöte. Obligatorisk närvaro. 
Toppen vore om Bondestam själv kunde komma! 

 
      2.   En annan idé som kom upp i samtal med Gunilla var att undersöka möjligheterna för         
en fortbildningskurs i bruks-ensemble för KMH/Jazz-alumnis. Behovet av kvinnliga    
ensemble-lärare är stort, och en hel del sångerskor har fått den typen av jobb, enl. Gunilla. 
Men många är inte så drivna i trummor/bas-spel ("för korta kurser på KMH för att ge en 
tillräcklig grund för att verkligen bli en kompetent ensemblelärare. Mer 
bruksensemble skulle behövas för en god förståelse av hur de olika instrumenten 
fungerar i sitt sammanhang."). Om det gick att starta upp en sådan kurs skulle vi få massor 
av motiverade studenter (tror Gunilla) som alla kunde vässa sitt bruksensemble-spel hos dom 
bästa lärarna! Detta skulle vara öppet för kvinnor i första hand, men naturligtvis ska män få 
söka också (förmodligen har dom inte samma behov trodde vi). Detta skulle kanske kunna ge 
en bra effekt på ensemblespel o könsrollstänk om instrumentval, ute i landet. 
 
      3.   Man borde också skapa en kvinnohistorisk jazz-lista som Gunilla efterlyser, och den     
borde finnas med i de jazz-historiska kurserna – för BÅDA könen. 
 
      4.   Vi skulle också kunna starta upp en föreläsningsserie, det vore toppen att få både 
Bondestam och Karin Kjellberg mer knutna till skolan (Karin har ju varit på KMH flera 
gånger). Jag tycker det är lite olyckligt att man lagt genus-kurser med henne UTANFÖR 
terminstid. Det är för viktiga frågor. Jag upplever Karin som en mycket saklig, kompetent och 
klarsynt person i dessa frågor. 
 

5.  Prof. Eva Öhrström har bedrivit forskning och skrivit böcker om kvinnor och musik i 
hela sitt liv. Hon besitter en enorm massa kunskap. Jag hoppas att hon ska kunna 
komma på en diskussionslunch till hösten innan hon går i pension, annars kanske vi 
kan bjuda in henne? Det är otroligt viktigt att all den kunskapen inte försvinner med 
henne. Hon har ett bredare perspektiv på kvinnor o musik. 

 
 
6. Vi skulle också kunna bjuda in de personer som fn arbetar med ”tjej-linjen” på 

Fridhems folkhögskola. Sångerskan Sara Isaksson gjorde ett specialarbete om detta 
2007, där redovisas mest positiva erfarenheter. 

 
      7.   Genuskunskap MÅSTE in på alla pedagog-utbildningar på KMH! 



 12 

  
 
 
Jag hoppas och tror att det är möjligt att genomföra en del av dessa idéer. 
 
 
 
Ur utredningen och kommittén ”Plats På Scen” i samband med frågan om kvalitet och 
förändringsarbete: ”Enligt kommitténs mening så är demokrati det centrala argumentet för att 
arbeta med jämställdhet och jämlikhet”. 
 
 
Avslutningsvis, en kommentar från Marilyn Mazur (intervju i Orkester-Journalen okt 2010): 
 
Journalistens fråga: ”Kan man skilja mellan ett maskulint och ett feminint uttryck i musiken?” 
 
Marilyn: ”Jo, det finns nog, men nej, jag vill inte skilja mellan maskulina och feminina 
uttryck. Musik ska vara allomfattande, det är viktigt att båda elementen är med. Men eftersom 
jag spelat mest med män, så är det härligt att spela med kvinnor och få fram kvinnliga 
element. Då kan man undersöka om det finns några särskilt kvinnliga drag i musiken och det 
tror jag faktiskt. Men jag bryr mig inte om att särskilja dem och bara fokusera på det. Jag har 
kommit fram till att i grupper som både består av män och kvinnor, uppstår en speciell balans 
som tilltalar mig. Så det siktar jag på!” 
 
 
Ja, så enkelt kan det vara. 
 
 
 
/Ann-Marie Henning, 
Piano-lärare / Jazz-inst. KMH. juni 2011. Bif. Litteratur-lista. 
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Litteraturlista: 
 
Genus i Jazzundervisning - Gunilla Hedin/Törnfeldt -  examensarbete, KMH 2008 
 
Genus i Jazzen – Christina Gustafsson – examensarbete, KMH 1998 
 
Sångerskor och instrumentalister – Sara Niklasson – specialarbete, KMH 2007 
 
CoImp-rapporten (Kompositionens o Improvisationens hus) – Karin Kjellberg 2008 
 
Kvinnors Musik – Eva Öhrström / Märta Ramsten m.fl. 
 
Växa upp med musik – Åsa Bergman 
 
Könsmedveten pedagogik för universitets-och högskolelärare – Fredrik Bondestam 
 
Den nya kvinnostaden (pionjärer och glömda kvinnor under 2000 år) – Nina Burton  
 
Borgerliga kvinnors musicerande i 1800-talets Sverige – Eva Öhrström 
 
Blowing her own trumpet – Margaret Myers 
 
Women making music – J.Bowers / J.Tick 
 
Intervju med Marilyn Mazur, OrkesterJournalen, okt 2010 
 
Ang. mer info om IMPRA, se: www.IMPRA.se  
 
Möten / Föreläsningar 2011: 
 
9 mars – möte med IMPRA (Ost-regionen) 
27 april – föreläsning med Ebba Witt-Brattström på KMH (diskussionslunch) –MYCKET 
intressant! 
10 maj – föreläsning med forskaren Åsa Bergman, inom ramen för en PuP-kurs/KMH. 
               (Författaren till doktorsavhandlingen ”Växa upp med musik”). 
31 maj – möte/samtal med Karin Kjellberg 
 
Dessutom samtal / mailkontakter med Eva Öhrström, Kristin Amparo, Carolina Wallin Pérez, 
Gunilla Törnfeldt, Viveca Hellström, Karin Kjellberg, Thomas Gustafsson (Gbg) under 
vårterminen 2011.  
 
Det mesta på litteraturlistan finns att låna på KMH´s suveräna bibliotek! 
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