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Abstract 

This study aims to determine whether pupils, students and teachers at various music 
schools feel that there is a difference in status between different music styles/genres, and 
if this has an impact on the individual level. The survey was conducted with a digital 
survey that was e-mailed to junior/high schools with music profile in the Stockholm area 
and to all the teachers and students at the Royal College of music in Stockholm (KMH). 
Due to low participation by students and teachers from the junior/high schools the 
students and teachers of KMH became the main object of the study. The results shows 
that a majority of the main group of this study feels that there is a difference in status 
between different music styles/genres. The study also shows that half of the participants 
believe that the difference in status affects them on an individual level. The discussion 
that follows the results focuses on the difference in status as a result of the education 
structure and therefore the normative structure of the school.   

Keywords: 
Status, survey, music style, special treatment, attitude, work environment, study 
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1 Inledning  

Mitt ämnesval beror i första hand på personliga erfarenheter under mina utbildningsår på Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm (KMH). I synnerhet situationer där jag upplevt att vissa medstudenter 
beskriver centrala moderna musikstilar som soul, R&B och liknande med kommentarer som till 
exempel;  ointellektuella, farliga och ohälsosamma.  
 
När jag berättat om sådana situationer för vänner och bekanta utanför skolan har de kommenterat den 
typen av kommentarer som omogna och trångsynta. Inget att bry sig om.  
 
Men det handlar inte bara om enstaka tillspetsade situationer. Attityder som dessa gör sig titt som tätt 
påminda i skilda sammanhang. Kommentarer har fällts på lektioner och i samtal med studenter utanför 
undervisningssituationer. Redan efter några veckor på KMH hade jag fått uppfattningen att där finns 
en outtalad intern hierarki: klassisk musik har högst status. Jazz är nummer två. Folkmusik har mycket 
lägre status, och längst ner i hierarkin finns musiklärarna, den grupp jag själv tillhör. 
 
Jag tyckte mig se ett mönster. De studenter som fällde omdömen som jag uppfattade som förklenande 
och respektlösa arbetade oftast med klassisk musik eller jazz, det vill säga musik med enligt min 
uppfattning hög status. Kommentarerna riktades främst mot musiklärare, som i hög utsträckning 
arbetar med vad jag valt att kalla GBJ-musik (gospel-, blues- och jazzbaserad musik; se vidare 2.5 
stipulativa definitioner, Klingfors 2011). Det vill säga musikstilar som inte finns representerade med 
egna institutioner på KMH.  
 
Vad gäller musikstilar har KMH institutioner för nyskriven konstmusik (KDM), klassisk musik (KK), 
jazz (JZ), musik och media (MOM) samt folkmusik (FM). GBJ-musik har ingen egen institution. Jag 
tror det bidrar till musikstilarnas lägre interna status. 
 
Mina egna tankegångar kring denna problematik är om det finns skillnader i musikstilars status som 
gör att vissa studenter tror det är OK att förminska kollegor med kommentarer som kan uppfattas som 
sårande och respektlösa? Att man har olika preferenser är naturligt. Men här tror jag att det handlar om 
något mer djupgående. Att den nedsättande jargongen återspeglar en brist på respekt vissa studenter 
har för musik som inte representeras av egna institutioner.  
 
Det är viktigt att individer blir bemötta med respekt oavsett vilken/vilka musikstilar eller andra 
konstarter de representerar. Inte minst då de normativa värderingar som präglar musikutbildning 
troligen är en del av det studenten bär med sig ut i det kommande yrkeslivet.  

Jazzens klassresa illustrerar min ståndpunkt:  
Idag är jazzens status i samhället hög. Men när jazzen ”anföll” Sverige på 1920-talet (titel Walles 
1946) motarbetades den länge av musikinstitutioner, däribland högre musikutbildningar (Arvidsson 
2011). Argumenten i den allmänna debatten mot jazz var i princip desamma som motståndare till GBJ-
musik använder idag. Begrepp som användes då för att beskriva jazz var exempelvis ”farlig”, 
”okultiverad”, ”okonstnärlig” och ”infantil” (Bruér 1998, Fornäs 2004). Den stora skillnaden är att då 
accepterades öppet rasistiska argument i ämnet, något som är mindre vanligt idag. För exempel på 
rasistiska argument, se vidare Walles (1946) och Fornäs (2004). 
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En konsekvens av detta var att det dröjde fram till 1978 innan jazzmusiker fick möjligheter till 
professionell yrkesutbildning inom högre musikutbildning (Arvidsson 2011). Då hade jazzen förlorat 
mycket av sin ursprungliga sprängkraft och aktualitet. För många uppfattade till en början jazz som 
socialt och musikaliskt omstörtande, som ett uttryck för ett modernare rasblandat samhälle som gick 
stick i stäv med rådande normer (Fornäs 2004). På 1970-talet hade synen på jazz och mörkhyade 
musiker förändrats. Jazz var inte längre kontroversiell; musiketablissemanget fick en ny fiende 
(Fornäs 2004, Sassoon 2006). Denna fiende benämns utan vidare definition av Fornäs 2004 och 
Sasson 2006 som populärmusik eller pop- och rockmusik, den musik som jag har valt att kalla GBJ-
musik. I dag är det närmast självklart att yngre jazzmusiker genomgår en musikhögskoleutbildning, 
och jazz har hög status på KMH med en egen institution. Det verkar alltså som om det finns samband 
mellan en musikstils status och vilka musikstilar som inryms i musikhögskolornas utbud, även om 
andra faktorer naturligtvis spelar roll för en musikstils status. 

Jag diskuterade mina tankar kring status och musik inom utbildning med min syster, som studerade 
sång vid London Centre of Contemporary Music 2011-2013, där man utbildas i jazz eller GBJ-musik 
på högskolenivå (college). Hon kände inte igen problematiken: där behandlades alla studenter med 
respekt av såväl studenter som lärare, oberoende av musikaliska preferenser. Kan skillnaden förklaras 
med att de musikstilar som skolan undervisar i har samma formella status?  

Studenter vid musikhögskolor har i allmänhet studerat musik sedan tidiga år. Många har troligen gått 
på kulturskola, fått privat undervisning, har gått på profilerade grundskolor/gymnasier och 
folkhögskolor. Därför är det också intressant att undersöka huruvida synen på musikstilars status ser 
annorlunda ut beroende av utbildningsnivå.  

I detta arbete vill jag se om det går att få några svar utifrån den problematik jag uppfattar kan finnas 
gällande skillnader i status mellan musikstilar. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Huvudsyftet med föreliggande undersökning är att: 

! få en bild av på huruvida studenter och lärare på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 
(KMH) anser att det föreligger skillnader i status mellan olika musikstilar (genrer), och (i 
förekommande fall) 

! vilka musikstilar som har låg respektive hög status, samt 

!  huruvida man anser att detta återverkar på arbets- och studiemiljö. 
 

Ett underordnat syfte har varit att ge perspektiv på svaren från KMH-företrädare genom att låta 
lärare/elever på andra musikutbildningar besvara enkäten då det är av intresse att se huruvida 
upplevelsen kring status ser annorlunda ut beroende på utbildningsnivå.   
  
De grundläggande frågeställningarna kan sammanfattas så här: 
  

• Anser elever, studenter och lärare i svensk musikutbildning att vissa musikstilar har högre 
status än andra? 

• Finns det musikstilar som anses ha hög respektive låg status? 
• Finns det samband mellan vilka musikstilar man själv utövar och vilken musik man anser ha 

hög eller låg status? 
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• Var formas uppfattningar om musikstilars status? Uppfattas musikstilars status som allmänt 
vedertagna eller ej?  

• Motverkar eller förstärker några utvalda musikutbildningar i Sverige skillnader i status? 
• Har musikstilens status betydelse för musikers självbild och yrkesutövning?  
• Beror uppfattningar i olika frågor på utbildningsnivån? 
• Har lärare och elever/studenter olika uppfattningar? 
• Har kvinnor och män olika uppfattningar? 

1.2 Relaterad forskning 

Det verkar inte ha gjorts någon jämförbar undersökning. Sökande i bibliotekskataloger på KMH, 
Musik- och teaterbiblioteket, Stockholms stadsbibliotek och Stockholms universitetsbibliotek var 
resultatlösa. Sökbegrepp som ”status”, ”musik och status”, ”musiksociologi”, ”musikstil och status” 
gav inga för denna undersökning relevanta resultat då efterforskningarna inte resulterade i forskning 
och undersökningar som berör musik och status. Även förfrågningar till KMH, Statens Kulturråd och 
Musikverket var resultatlösa, liksom sökningar på webbplatsen uppsatser.se. 
 

1.2.1 Närliggande forskningsområden 

Föreliggande undersökning handlar inte om varför bara vissa musikstilar representeras av egna 
institutioner på svenska musikhögskolor, en fråga som utreddes för snart 45 år sedan och som låg till 
grund för OMUS-reformen1. Den handlar om huruvida elever, studenter och lärare på utvalda 
musikutbildningar i Sverige upplever att det existerar en skillnad i status mellan musikstilar, och om så 
är fallet, huruvida det upplevs ha en återverkan på studie- och arbetsmiljö.  

Det är dock av intresse att se till OMUS-reformen ur ett strukturellt perspektiv då den ledde till 
förändringar av musikhögskolornas normativa struktur eftersom den resulterade i att ny musik släpptes 
in och blev en del av utbildningsutbudet. Då den fortfarande är en viktig grund för musikhögskolornas 
verksamhet, presenteras några bärande idéer bakom OMUS-reformen. 

I den kulturpolitiska debatt som ledde fram till den musikutbildningsutredning som låg till grund för 
OMUS-reformen, lyftes i synnerhet vikten av ett brett utbildningsutbud fram (Sten Dahlstedt 2007). 
Med brett utbildningsutbud verkar man i första hand ha avsett genrebreddning, men även att nya 
musikspråk och improvisation skulle få större plats i alla typer av utbildningar. 

Man ville dessutom ha större satsningar på eget musikskapande och tona ner fokuseringen på 
reproduktion av den klassiska standardrepertoaren. Dahlstedt (2007) belyser den under 1970-talet 
rådande debatten kring att elitistisk klassbunden finkultur skulle lämna visst utrymme åt folkliga 
kulturyttringar som jazz, folkmusik och i viss mån populärmusik. Populärmusik i detta sammanhang 
preciseras inte på något mer djupgående sätt. Dahlstedt framhåller särskilt dåtidens fokusering på 
öppna former inom musikundervisning i Sverige. 

År 1974 tillhandahölls Organisationskommittén för högre musikutbildning (OMUS 70) ytterligare 
direktiv utöver den genomförda utredningen: 

                                                        
1 Organisationskommittén för högre musikutbildning i Sverige.  
 



 4 

I högre grad än hittills bör den högre musikutbildningen såväl 
praktisk-musikaliskt som teoretiskt bedrivas med utgångspunkt 
i musiklivets totala situation. Utbildningens uppgift bör vidgas  
till att omfatta utbildningsbehoven inom musiklivet som helhet. 
Den höga specialiseringsgraden i utbildningen bör kunna minska. 
Reella möjligheter bör finnas inom olika slags utbildning att bedriva 
studier i sådana musikaliska genrer och uttrycksformer som nu  
är underrepresenterade i verksamheten, bl.a. improviserad och  
gehörsmässigt förmedlad musik, vissa kammarmusikaliska former 
samt elektronisk musik och andra experimentella musikformer. 
En snäv inriktning mot solistiska färdigheter och attityder bör 
också undvikas och moment som syftar till att utveckla olika  
sidor av de studerandes skapande förmåga få ökat utrymme i 
alla slags utbildningsformer (Dahlstedt 2007 sid. 181).  

Den genrebreddning som diskuterades gällde i första hand jazz, folkmusik, experimentell musik och 
populärmusik. Vad som avsågs med populärmusik framgår dock inte. Det är värt att notera att de 
musikstilar som nämns specifikt i utredningstexten sedermera fick egna institutioner, det vill säga 
klassisk musik, experimentell musik, jazz och folkmusik. Vissa institutionsnamn har bytts ut, men 
inriktningen är i grunden densamma. På KMH har man numera även en institution för musik och 
media. Någon institution för den genre som benämndes populärmusik skapades inte.  

Denna undersökning handlar om huruvida det förekommer skillnader i status mellan musikgenrer och 
huruvida detta påverkar arbetsmiljön. Ett forskningsområde som skulle kunna beskrivas som 
närliggande till begreppet status är forskning rörande särbehandling inom svenskt utbildningsväsende. 
Inom detta område kan begrepp som särbehandling och hierarkiska system förstås som viktiga. 

Forskningsområdet är brett och omfattande. Skolan – en arena för mobbning, är en forskningsöversikt 
som beställdes av Skolverket för att kartlägga forskning och skapa vidare diskussion kring ämnet 
(Erikson, Lindberg, Flygare & Daneback 2002).  

Allmänt kan sägas att det i olika forskningsrapporter beskrivs att särbehandling/mobbing är ett stort 
problem, både i skolor och på arbetsplatser, med djupgående negativa konsekvenser på individnivå för 
de inblandade (Erikson, Lindberg, Flygare & Daneback 2002). 

Robert Thornberg (2012) diskuterar kring 10 frågor gällande mobbning. Under frågan Vad beror 
mobbningen på - skolan, lärarna eller eleverna? lyfter Thornberg fram skolans interna hierarkiska 
system som en starkt bidragande faktor till särbehandling och mobbning. Thornberg anser att 
vem/vilka/vad som faller offer för särbehandling kan ses i direkt relation till vad som anses normativt 
på just den skolan. Elever använder mobbning som ett sätt att befästa sin egen position i den sociala 
hierarkiska strukturen.  

I Louise Svenssons avhandling Mobbning i arbete – Arbetsorganiseringens inverkan på 
handlingsutrymmet och mobbningsprocessen (2010) identifieras och analyseras faktorer på 
arbetsplatsen som kan anses orsaka/påverka mobbningsprocessen. Svensson erkänner 
mobbningsfenomenet som komplext och nämner att bakomliggande anledningar kan vara oändliga. 
Dock preciseras tre huvudanledningar till varför mobbning och särbehandling uppstår:  
a) Den/de utsatta ses som annorlunda (”outsiders”). 
b) Den befästa sociala strukturen förändras (ny arbetsposition eller uppgift). 
c) En konfrontation som leder till konflikt. 
 
Svensson beskriver en typisk process som leder till särbehandling: det skapas en negativ bild av 
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den/de utsatta och mobbaren i fråga försöker få andra att dela angriparens uppfattning. 
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2 Metod 

Detta är en kvantitativ musiksociologisk undersökning. I musiksociologiska sammanhang innebär den 
kvantitativa metoden en systematisk empirisk undersökning av socialt betingade företeelser med hjälp 
av statistik (Dahmström 2011). 
 
Utgångspunkten är att det finns en objektiv verklighet som kan undersökas och beskrivas. Genom att 
ställa frågor om denna verklighet till många vill man få en rättvisande bild av sakläget (Dahmström 
2011). För att uppnå detta genomfördes denna undersökning med hjälp av en digital enkät.   

2.1 Metodval 

Valet av den kvantitativa metoden var självklart, eftersom man måste använda den kvantitativa 
metoden när man vill nå många i syfte att få en rimligt rättvisande bild av sakläget (Dahmström 2011). 
Den kvantitativa metoden gör det vidare möjligt att ställa svarsresultaten mot varandra i en procentuell 
jämförelse (statistik). Att arbeta med denna typ av data lämnar mindre utrymme till feltolkningar då 
siffrorna kan ses som absoluta (Dahmström 2011).     
 
Undersökningen baseras på den digitala enkät som skickades ut till respondenterna. Undersökningen 
har inte kompletterats med ytterligare information insamlad av en annan part, detta innebär att 
undersökningen baseras på primärdata. Primärdata är alltså den information forskaren själv samlar in. 
Att enkom använda primärdata höjer undersökningens relevans och aktualitet då undersökningen 
genomförs i samband med att arbetet utvecklas och sammanställs. Detta bidrar även till att den på så 
sätt ge en mer rättvisande bild av det nuvarande sakläget (Dahmström 2011). Dahmström (2011) 
framhåller också vikten av att om möjlighet finns använda sekundärdata i en primärdataundersökning. 
Sekundärdata är information relevant för undersökningen som samlats in av en annan part 
(Dahmström 2011). Att använda sekundärdata uppmuntras främst för att minska respondenternas 
uppgiftslämnarbörda samt för att minska eventuella ekonomiska utgifter. Men som framgått i avsnittet 
om relaterad forskning finns inga relevanta sekundärdata.  
 
Utöver primärkällor i form av enkätsvar har sekundärkällor använts. I första hand KMH:s 
årsredovisning för 2012. Denna har legat till grund för de statistiska beräkningarna, eftersom 
årsrapporten för 2013 ej fanns tillgänglig när undersökningen gjordes och rapporten sammanställdes. 
 
Föreliggande undersökning är deskriptiv och ger en bild av det nuvarande sakläget. En deskriptiv 
undersökning bör enligt Dahmström (2011) genomföras med enkät eller intervju. Då den kvantitativa 
metoden valdes för denna undersökning utformades den med hjälp av en digital enkät. Att genomföra 
en kvantitativ undersökning med hjälp av intervju kräver mycket tid både av forskare och 
respondenter, därav genomfördes en enkätundersökning. Dahmström (2011) påpekar också att 
enkätmetoden tillåter en mer exakt analys av resultaten i form av statistik vilket föreföll fördelaktigt 
för denna undersökning.   
 
Målpopulationen fick via mail (samtliga studenter och lärare på KMH, samt lärare och elever på Adolf 
Fredriks musikklasser, Kulturama grundskola och gymnasium samt Rytmus gymnasium) en direktlänk 
till enkäten. Mailet nådde studenter och lärare på KMH via den interna mailtjänsten. De övriga 
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skolorna kontaktades via ansvarig för utskick till respektive skolas interna mailtjänst. Svaren samlades 
in och sammanställdes automatiskt i en webbaserad databas. Dahmström (2011) belyser vikten av att 
ha ett kvalitativt komplement i en kvantitativ undersökning för att ge respondenterna möjligheten att 
vidare utveckla sina tankar och åsikter i ämnet. Därför kompletterades den webbaserade enkäten med 
ett fritt fält där respondenterna om de så önskade kunde komplettera den genomförda blanketten med 
ytterligare tankar och åsikter. 

Resultatbearbetningen skedde först i den databas där enkätsvaren automatiskt insamlades och 
sammanställdes (se vidare rubrik 2.4 Adobe Formscentral). Dahmström (2011) betonar vikten av att 
under det inledande arbetet och analysen av resultaten lära känna materialet, att dela upp och beräkna 
resultaten utefter variabler som exempelvis kön eller andra kriterier för att upptäcka samband och 
olikheter.  

Adobe Formscentral har en automatiserad funktion som möjliggör resultatredovisning utifrån de 
frågor som ställts i enkäten, exempelvis kön, utbildningsnivå, ett specifikt svar på en specifik fråga 
och så vidare. Funktionen användes frekvent under det inledande arbetet i avsikt att upptäcka 
tendenser och eventuella samband (kausaliteter). Resultaten grupperades till en början exempelvis 
efter kön och genreutövning, men för att anpassa resultatanalysen och presentationen i enlighet med 
undersökningens syfte och frågeställningar sorterades svaren in i fyra huvudkategorier:   
 

1. Hela KMH 
2. Studenter på KMH 
3. Lärare på KMH 
4. Övriga utbildningar. 

För vidare procentuella beräkningar användes programmet Excel.  

Detta är en totalundersökning. Metoden används när en preciserad och avgränsad målpopulation utgör 
undersökningsobjekt. I det här fallet lärare och studenter på KMH och några utvalda 
musikutbildningar på grundskole- och gymnasienivå. Alternativet är urvalsundersökningsmetoden, 
som innebär att bara delar av målpopulationen tillfrågas. Metoden har ej använts här. Dels av 
resursskäl, eftersom det fordras sakkunskap och ekonomiska resurser för att göra ett statistiskt adekvat 
urval, och dels för att en totalundersökning har en högre grad av validitet. Detta på grund av att 
urvalsundersökningar kan medföra att personer i vissa delgrupper under- eller överrepresenteras 
(Dahmström 2011). 

Utöver statistiska bearbetningar analyserades kommentarerna som lämnades i enkätens fria 
kommentarsfält. Återkommande svar och teman uppmärksammades för att se ett mönster. De 
kommentarer som skilde sig från mängden eller påpekade något inte lika vanligt förekommande i de 
övriga svaren likaså. Det var av intresse att se vad respondenterna ville komplettera med i detta fält 
samt att få fler infallsvinklar och aspekter av ämnet belysta. Dessa kommentarer är ett kvalitativt 
komplement till de numeriska resultaten, som möjliggör en djupare analys på individnivå (Dahmström 
2011). De kommentarer som redovisas under rubrik 4 är ett representativt urval av dessa kommentarer.   

36 % av respondenterna skrev kommentarer. Men innehållet är så divergerande avseende innehåll och 
omfattning att det varken är möjligt eller meningsfullt att göra en mer djupgående statistisk analys av 
kommentarerna. Det är alltså inte möjligt att dra generella slutsatser av kommentarerna. Däremot kan 
man utläsa tendenser avseende upplevelser och åsikter. 
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2.2 Urval och målgrupper 

2.2.1 Primär målgrupp 

Studenter och lärare på KMH fick en länk till enkäten via internmail. 

2.2.2 Sekundär målgrupp  

Lärare och elever på grundskola och gymnasium med musikprofil fick direktlänkar till enkäten: 
Adolf Fredrik Musikklasser (grundskola med musikprofil), Kulturama grundskola, Hammarby 
sjöstad (musikprofil), Kulturama Gymnasium (musikprofil) samt Rytmus Gymnasium, 
Stockholm (musikprofil). 

Valet av skolor i den sekundära målgruppen styrdes av tre faktorer: 

1) Fördelning grundskola/gymnasium: 

a. Grundskola: Adolf Fredriks Musikklasser och Kulturama Grundskola har tillsammans 
ca 1,350 elever. 

b. Gymnasium: Kulturama gymnasium och Rytmus gymnasium har tillsammans ca 
1,200 elever. 
 

2) Genrebredd: 

a. Adolf Fredriks Musikklasser (1,060 elever): inriktning klassisk musik (körsång). 

b. Kulturama grundskola och Rytmus gymnasium (ca 900 elever): inriktning GBJ-musik 

c. Kulturama gymnasium: blandad inriktning, med visst fokus på GBJ-musik. 
 

3) Tillgång till intranät: 

a. Eftersom jag arbetar på Kulturama hade jag viss tillgång till deras intranät. 

b. Genom personliga kontakter hade jag även viss tillgång till intranäten på övriga 
skolor.  

2.3 Enkätformuleringar 

Enkätformuleringarna är medvetet enkla och kategoriska. Dels för att minska risken för missförstånd, 
och dels för att även unga människor skulle kunna förstå och besvara frågorna utan hjälp av 
vuxna/lärare (se enkäten i sin helhet i bilaga 2).  
 
Eftersom detta är en kvantitativ undersökning som främst redovisas i form av statistik, har 
svarsalternativen så långt möjligt begränsats till bestämda kategorier som ”ja” eller ”nej” samt ”vet 
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ej”. Detta för att kunna genomföra en så tydlig och trovärdig statistisk redovisning som möjligt 
(Dahmström 2011). Att begränsa svarsalternativen bidrar också till att respondenten själv måste 
konkretisera och i viss mån generalisera sina svar.  
 
Några respondenter har kommenterat frågornas utformning, eftersom de ansett att svarsalternativen 
varit alltför snäva och/eller begränsade. Detta är ytterst ett metodproblem, eftersom fria formuleringar 
försvårar eller omöjliggör en representativ statistisk redovisning och jämförelse (Dahmström 2011).  

2.3.1 Testomgång och slutformulering av enkäten 

En första version av enkäten granskades av studenter och handledare vid ett seminarium. 
På inrådan av gruppen förtydligades vissa frågor. Dessutom ansåg gruppen att ett fritt textfält borde 
avsluta enkäten. Så skedde också. 

2.3.2 Etiska ställningstaganden 

I det mail som skickades till målpopulationen presenteras kort vem jag är, varför undersökningen 
genomförs samt dess syfte (se bilaga 1) i enlighet med Dahmströms (2011) riktlinjer kring 
utformningen av ett korrekt introduktionsbrev.  
Enkäten är anonym och frivillig. Respondenterna samtycker till enkäten i och med att den skickas in. 
Allt enligt tre av forskningens fyra etiska grundprinciper: informationskravet, samtyckeskravet och 
nyttjandekravet (Bryman 2008).  
 
Eftersom det rör sig om ett examensarbete vid en svensk högskola lyder resultaten automatiskt under 
offentlighetsprincipen, vilket kan anses strida mot den fjärde etiska grundprincipen; 
konfidentialitetskravet2. Den som vill har rätt inte att bara begära tillgång till resultaten utan också att 
använda dem i andra sammanhang. Detta utgör dock inget hot mot individuell integritet eftersom 
undersökningen är anonym.  

2.4 Adobe Formscentral 

Enkäten gjordes i den webbaserade tjänsten Adobe Formscentral (AF). Enkäten skapades med 
direktkoppling till AF:s databas och skickades ut som länk via mail. Formulärsvaren samlades in, 
sammanställdes och presenterades per automatik. Detta garanterar att enkätsvaren hanteras och 
bearbetas korrekt. Förändringar/manipulationer av databasen loggas automatiskt. 

AF har de filtrerings- och statistikfunktioner som finns i exempelvis Excel. Det vill säga insamlad data 
behövde inte flyttas mellan olika program, vilket minskar risken för felberäkningar och andra 
felaktigheter. 

2.5 Stipulativa definitioner 

Med begreppet status avses här i första hand social rangordning, i enlighet med den allmänt 
vedertagna definitionen inom sociologiska vetenskaper (Sohlmans Musiklexikon 1975).  
 
                                                        
2 Konfidentialitetskravet: uppgifter rörande de som deltar i en undersökning ska behandlas med största möjliga 
konfidentialitet. Dessa uppgifter bör även ej vara tillgängliga för obehöriga (Bryman 2008). 
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Notbaserad musik; musik vars struktur i väsentlig grad fastlagts innan framförandet, det vill säga i 
första hand klassisk musik/konstmusik.  
 
Gehörsbaserad musik; all musik är naturligtvis i viss mån gehörstraderad. Här avses musik vars 
förlopp inte nödvändigtvis noteras. 
 
GBJ-musik; gospel-, blues-, och jazzbaserad musik. Begreppet introduceras av Klingfors (2011) som 
anger att begreppet innefattar soul, rock, pop, hiphop, R&B, rap och modern dansmusik då dessa 
genrer bygger på gospel, blues och jazz. Att begreppet används i denna undersökning beror på att det 
saknas en allmänt vedertagen definition av den musik som avses. Begreppet ”afroamerikansk musik” 
(förkortas afro) är vanligt förekommande på svenska musikutbildningar på högskolenivå. Ordet är en 
försvenskning av amerikanskans ”Afro-American” (Merriam-Webster Encyclopedia). Det finns dock 
ingen allmänt vedertagen definition av ”afro”. På KMH används begreppet ofta som motsats till 
klassisk musik. I sådana sammanhang får begreppet täcka in många olika musikstilar vars enda 
gemensamma nämnare är att de inte räknas som klassisk musik. Vid andra tillfällen används det som 
samlande benämning för jazz och blues. Ibland utnyttjas det som samlingsnamn för 
improvisationsbaserad musik, oberoende av genre. Exemplen kan mångfaldigas. Eftersom begreppet 
”afroamerikansk musik” är mångtydigt och löst definierat är det olämpligt i detta sammanhang. 
Tilläggas bör att begreppet är näst intill okänt utanför högskolevärlden. Det används sällan eller aldrig 
i media och ingår inte i bibliotekens klassifikationssystem. Det används ytterst sällan där man säljer 
skivor, musikböcker och musiktidningar. Eftersom denna undersökning delvis vänder sig till elever på 
grundskola och gymnasium kan man inte utgå ifrån att de känner till begreppets innebörder i 
högskolemiljö. I forskning är begreppet ”populärmusik” vanligt förekommande. Men det är så 
allomfattande att det är oanvändbart i detta sammanhang. Även begrepp som ”ungdomsmusik” 
förekommer (trots att de stora stilbildarna inom GBJ-musik är döda eller i 80-årsåldern). Men det är 
musiksociologiska begrepp som inte säger någonting om vilken musik som avses. ”Pop och rock” 
används ofta som samlingsnamn av musiklärare, men begreppen avser egentligen för specifika 
musikstilar och är därmed alltför exkluderande i detta sammanhang.  

2.6 Undersökningens validitet  

Flera aspekter måste tas i beaktande vid bedömningen av en kvantitativ undersöknings validitet. 
Avgörande faktorer är bland annat huruvida frågorna är adekvata för undersökningens syfte och 
frågeställningar, samt huruvida frågorna förstås rätt av respondenterna.  

Enkätfrågorna var noga avvägda och formulerade i förhållande till undersökningens syfte.  
I det fria kommentarsfältet och via mejl hade respondenten möjlighet att kommentera och kritisera 
enkätens utformning. Ingen respondent har uppgivit att frågorna upplevdes som svårbegripliga. 
Däremot framförde 4 respondenter (2,2 %) att de i vissa frågor upplevt svarsalternativen som alltför 
snäva och att man haft svårt att välja bland svarsalternativen ”ja”, ”nej” och ”vet ej”. Detta problem är 
immanent i kvantitativa undersökningar som ska användas som underlag för statistisk analys och 
presentation, och är dessvärre näst intill oundvikliga (Dahmström 2011). Att 2,2 % av respondenterna 
framförde sådana synpunkter antyder dock att majoriteten upplevt frågor och svarsalternativ som 
fattbara och adekvata. 

Huruvida respondenterna uppfattat begreppet GBJ-musik enligt den definition som bifogades i 
enkäten eller ej är svårt att avgöra. Det faktum att ingen respondent framförde sådana synpunkter i 
kommentarsfältet eller kritiserade GBJ-begreppet inklusive bifogad definition tyder på att begreppet 
uppfattats ungefär som avsett. Framhållas bör att de respondenter som ansåg att den musik de själva 
utövar inte tillhör någon av de angivna kategorierna fanns svarsalternativet ”annat”.  31 respondenter 
(17 %) valde detta alternativ, som ingick i en flervalsfråga. Eftersom alternativet ”experimentell 
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musik” eller liknande ej var ett förvalsalternativ, användes ”annat” främst för att ange olika typer av 
avantgardistisk musik. 
 
Vidare är det viktigt att undersöka huruvida respondenterna kan sägas utgöra ett representativt urval ur 
målpopulationen eller ej. Av den primära målgruppen (lärare och studenter på KMH) svarade 182 på 
enkäten. Det vill säga 20,1 % av målpopulationen.3 Av respondenterna uppgav 130 att de var 
studenter, (20,3% av målpopulationen) och 52 att de var lärare (19,4% av målpopulationen). Den 
jämna fördelningen i sig talar för att respondenterna utgör ett representativt urval (Dahmström 2011). 
 
Respondenternas könsmässiga fördelning. 
Av den primära målgruppen (lärare och studenter på KMH) uppgav 110 respondenter att de var män 
(60 %), och 72 kvinnor (40 %). 

• Av lärarrespondenterna var 40 (77 %) män och 12 kvinnor (23 %).  
• I totalpopulationen var 70,6 % är män och 29,4 % kvinnor. 
• Av studentrespondenterna var 70 (54 %) män och 60 kvinnor (46 %).  
• I totalpopulationen var 50 % är män och 50 % kvinnor. 

Här är avvikelsen från totalpopulationen något större än avvikelsen mellan lärare/studenter. Men det 
finns fortfarande betydande likheter. Således talar även den könsmässiga fördelningen för 
undersökningens representativitet. 
 
Huruvida skolans institutioner är jämnt representerade går inte att avgöra då institutionstillhörighet 
inte angavs som svarsalternativ i undersökningen, eftersom undersökningen inte fick inkräkta på 
respondenternas anonymitet.  

Sammanfattningsvis kan man säga att en svarsfrekvens på 20,1 av målpopulationen talar emot 
undersökningens allmängiltighet. Å andra sidan talar den höga korrelationsgraden mellan respondenter 
och totalpopulation avseende förhållandet lärare/studenter och män/kvinnor för undersökningens 
representativitet. 
 
Inom statistik delas den del av totalpopulationen som inte deltar i en undersökning in i tre kategorier; 
de som ej är anträffbara, de som inte deltar/vägrar att delta och de som anger en annan anledning 
(Dahmström 2011). Det är dock omöjligt att fastställa varför vissa valde att inte delta i 
undersökningen. Dock vidtogs en rad åtgärder för att svarsfrekvensen skulle bli så hög som möjligt. 
Till enkäten bifogades ett introduktionsbrev. Enkäten utformades så att respondenternas integritet och 
anonymitet garanterades. Uppgiftslämnarbördan minimerades genom att antalet frågor reducerades till 
ett minimum och kunde besvaras med förval. Enkäten var digital, vilket också bidrar till ett smidigare 
deltagande (Dahmström 2011).  
 
Intern bortfallsanalys är ej relevant för denna undersökning, då enkäten utformades så att den inte 
kunde skickas in utan att samtliga frågor besvarats (Eijlertsson 2005).  

2.7 Riskanalys 

Det finns alltid risker med anonyma kvantitativa undersökningar. Frågorna måste vara lättbegripliga 
och kortfattade, annars är risken stor att målgruppen inte svarar. Därmed ökar risken för att begrepp 
och frågor ska missförstås. Därför användes i möjligaste mån allmängiltiga begrepp och enkla 
formuleringar. Vidare togs stor hänsyn till synpunkter från medstudenter. Efter flera samtal förstod jag 
risken med vissa formuleringar och ändrade dem.  
                                                        
3 Baserat på KMH:s årsrapport 2012.  
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För att eliminera problemet med ofullständigt ifyllda svar utformades formuläret tvingande. Det 
innebär att det inte kunde skickas in med mindre än att samtliga frågor besvarats. Med undantag för 
det fria textfältet, som ej behövde fyllas i.  

Det grundläggande problemet är dock att undersökningen inte bygger på ett vetenskapligt urval; det är 
slumpmässigt vilka inom respektive målgrupp som svarar. Det ligger dock utanför ramen för denna 
typ av arbete att göra annorlunda. Det finns varken ekonomiska eller andra resurser att arbeta med 
representativa urval. 

Vad gäller målgrupp 2 (lärare och elever på grundskola/gymnasium med musikprofil) blev 
svarsfrekvensen tyvärr så låg att resultaten inte kan anses ge en rimligt rättvisande bild av sakläget. 

Påpekas bör att det inte kan uteslutas att någon respondent besvarade enkäten flera gånger. Men att 
eliminera denna risk är omöjligt, eftersom en effektiv spärr mot detta bara kan införas i 
undersökningar som inte är anonyma. Att använda cookie-baserade spärrar är ineffektivt, eftersom 
praktiskt taget alla potentiella respondenter har tillgång till flera datorer.  

Eftersom svaren samlades in, granskades och analyserades på Adobe Formscentral har risken för 
felräkningar så långt möjligt eliminerats.  
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3 Undersökningen 

Här presenteras och diskuteras undersökningen i ett sammanhang. Resultaten från målgrupp 2 
presenteras inte på grund av för få respondenter. Filtrerad statistik redovisas bara när skillnader mellan 
exempelvis studenter och lärare är avsevärda. 
 

Fråga 1. Ange kön 

I målgrupp 1 (lärare och studenter KMH) utgörs 60 % av respondenterna av män och 40 % av kvinnor.  
 
Vid en första anblick tycks könsfördelningen i målgrupp 1 ojämn, för i gruppen lärare är 77 % av 
respondenterna män och 23 % kvinnor. Men enligt KMH:s årsredovisning 2012 är fördelning mellan 
anställda lärare 29,4 % kvinnor och 70,6 % män. Så svarsbenägenheten är ungefär lika stor hos 
manliga lärare som hos kvinnliga lärare. Därför kan den könsmässiga fördelningen i lärarkategorin 
anses representativ.  
Även könsfördelningen bland studenterna kan anses representativ, då fördelningen mellan män och 
kvinnor enligt årsrapporten är 50/50 och 46 % av respondenterna i studentkategorin är kvinnor och 
54 % män.   
 

Fråga 2. Är du elev/student eller lärare? 

Även förhållandet mellan hur många studenter respektive lärare som deltog i undersökningen är 
representativt för målgrupp 1. 
20,3 % av studenterna och 19,4 % av lärarna svarade, procentuell beräkning efter årsredovisningen 
2012 (Kungl. Musikhögskolan årsredovisning 2012, sid. 10).  
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Fråga 3. Vilken/vilka musikstilar utövar du? 

 

 

 
Figur 5 KMH 

Klassisk musik har enligt 
undersökningen flest utövare, vilket 
är logiskt med tanke på den 
klassiska institutionens storlek.  
Anmärkningsvärt nog är GBJ-
musik, som inte är en definierad 
och etablerad genre på KMH, 
nästan lika stor.  
 
 

 

 

 

 
Figur 6 Lärare KMH 

Nästan två tredjedelar (62 %) av 
responderande lärare på KMH 
utövar klassisk musik.  
 
Resultatet antyder dessutom att hos 
lärare är gehörs- och 
improvisationsbaserad 
musikutövning (GBJ-musik, jazz 
och folkmusik) minst lika vanligt 
förekommande som notbaserad 
musikutövning.  
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Figur 7 Studenter KMH 

Enligt undersökningen är klassisk 
musik och GBJ-musik ungefär 
jämnstora genrer bland studenter. 
Vidare talar undersökningen för att 
gehörsbaserad musik är 
dominerande. 
Jazz och folkmusik har ungefär lika 
många utövare bland lärare och 
studenter.  
Dessutom förefaller klassisk musik 
överrepresenterad bland lärare i 
förhållande till studenternas 
musikinriktning. Man måste dock 
ha i åtanke att svarsfrekvensen var 
20,1 %. Så trots att 
överensstämmelsen mellan 
målpopulation och respondenter 
talar för att undersökningen är 
något så när representativ, kan det 
inte uteslutas att resultaten kan vara 
i viss mån missvisande. 
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Fråga 4. Anser Du att det finns skillnader i social status (respekt för) mellan olika typer av 
musik? Att människor/samhället anser att någon musikstil är ”finare” eller ”bättre” än annan? 
 
Omkring 90 % av respondenterna svarar att det existerar en skillnad i status, det vill säga att olika 
musik har olika social status. 5 % svarade nej på frågan och lika många vet ej.  
 

Fråga 5. Rangordna musikstilarna nedan avseende vilken social status de har i samhället.  
 

 
Figur 10 KMH 
 
Enligt denna undersökning har klassisk musik i särklass högst status. På andra plats kommer 
jazz, på tredje GBJ-musik och sist folkmusik.  
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Figur 11 Lärare KMH 
 
Studenter och lärare är överens om att klassisk musik har högst status. En skillnad är dock att 
lärare uppger att GBJ-musik har högre status än vad studenterna uppger att den har (se Fig 12). 

 

 
 
 
 

 
Figur 12 Studenter KMH 
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Fråga 6. Tror Du att dina vänner och bekanta delar din uppfattning? 
 
 
Eftersom 48 % av respondenterna svarade ja på frågan och 12 % nej, anger en ganska stor majoritet att 
de värderingar de ger uttryck för är allmänt vedertagna. 40% valde svarsalternativet ”vet ej”.  
 
53 % av studenterna och 37 % av lärarna anger att deras vänner och bekanta delar deras uppfattning. 
Det tyder på att studenterna anger att uppfattningarna kring status är mer allmänt vedertagen än 
lärarna.  
Endast 8 % av studenterna och 19 % av lärarna svarade nej på frågan. 
 
 
Fråga 7. Anser Du att musikstilens status har betydelse för utövarens (musikerns) status och 
självbild? 
 

 
Figur 16 KMH 

En majoritet av respondenterna uppger att 
musikstilens status har betydelse; 69 % ja och 
24 % nej. ”Vet ej”-alternativet utgör endast  
7 % av respondenterna, så i denna fråga har en 
stor majoritet av respondenterna tagit 
ställning. 
 
Det finns inga tydliga skillnader mellan vad 
lärare och studenter uppgivit i denna fråga. 
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Fråga 8. Var har du upplevt en skillnad i social status mellan dessa musikstilar? 
 

 
Figur 17 KMH        

 
Figur 18 Lärare KMH 

 

De alternativ som fått flest svar är ”i skolan” och 
”i samhället.” Skillnaden mellan studenters och 
lärares svar är intressant. Hela 72 % av 
studenterna svarar att de upplevt dessa skillnader i 
skolan, men bara 52 % procent av lärarna svarar 
detsamma.  
Det är svårt att se någon annan förklaring till 
denna skillnad än att vissa lärare underskattar sin 
egen och skolans betydelse i detta avseende. Man 
verkar dock vara överens om att dessa skillnader 
upplevs som mest framträdande i samhället i 
övrigt. Intressant nog uppger man inte att hemmet 
spelar så stor roll i detta avseende.; det verkar ske 
utanför hemmet.  
 

 
     

 
 

  

 
 
 
  

Figur 19 Studenter KMH 
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Fråga 9. Anser Du att skolan du går eller arbetar på motverkar eller förstärker skillnader i 
status? 
 

Figur 20 KMH 
 

Figur 11 Studenter KMH 

 

 
Figur 22 Lärare KMH 

Skillnaderna i resultaten skiljer sig här mellan 
lärare och studenter. 46 % av lärarna anger att 
de motverkar statusskillnaden men endast  
26 % av studenterna håller med.  
 
Vidare anger 42 % av studenterna att de inte 
kan ta ställning i frågan samtidigt som en 
betydligt mindre grupp av lärarna anger 
detsamma, endast 19 %.  
 
Även här är det svårt att se någon annan 
förklaring till den betydande skillnaden 
mellan vad studenter och lärare anger än att 
många lärare underskattar sin betydelse i detta 
avseende.  
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Fråga 10. Har skillnaden i status påverkat dig positivt eller negativt under din utbildning/på din 
arbetsplats? 
  

 
Figur 23 KMH 

Ungefär hälften av respondenterna svarade 
”vet ej. 

En klar majoritet av de studenter och lärare 
som angivit ja eller nej anger att skillnaden i 
status har haft negativa effekter (71 % visavi 
29 %). 
 
Vilka slutsatser man ska dra av den stora 
andelen ”vet ej”-svar är oklart. Kanske är det 
så enkelt som att respondenterna inte vet för 
att man inte tidigare tänkt på saken. 

En del respondenter har valt att kommentera frågeställningen i det fria textfältet. Exempel på svar 
presenteras och diskuteras under rubrik 4.  

 

Figur 24 Lärare KMH                             
 

Figur 25 Studenter KMH 

 

Framhållas bör att lärare och studenter tycks ha samma uppfattning. 
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4 Exempel på Övriga kommentarer 

Nedan följer 8 exempel på kommentarer som lämnades i övriga kommentars-fältet. Totalt 
inkom 65 kommentarer. 8 av 65 citat kan verka lite (12,3 %), men exemplen är noggrant 
utvalda, typiska och representativa. Vid analysen av kommentarerna blottlades några tydliga 
tendenser och tankegångar. Samtliga som kommenterat och vidareutvecklat sina tankar 
avseende statusfrågan anger att skillnader i status mellan musikstilar är evident. Vidare 
betonade flera respondenter det de tolkar som ekonomiska konsekvenser av 
musikstilshierarkierna. Många betonade dessutom existensen av flera parallella 
musikstilshierarkier, det vill säga att musikstilars status är sammanhangsberoende. I synnerhet 
skillnaden mellan vad man uppfattar som musikhögskolornas normativa struktur och 
dominerande strukturer i samhället i övrigt. Dessutom finns det en ton i flera kommentarer 
som jag tolkar som att flera respondenter är upprörda över hierarkiska system man uppfattar 
som orättvisa.  
 
I valet mellan att citera flera korta avsnitt eller färre hela kommentarer har det senare 
alternativet valts. Huvudanledningen är att när utsagor tas ut ur sitt sammanhang blir de lätt 
missvisande. I flera fall handlar det om upplevelser och erfarenheter som har stor betydelse 
för respondenten, så det kan uppfattas som oetiskt att inte återge helheten. Effekten av att 
stapla korta citat på varandra eller skriva sammanställningar blir lätt att man lägger ord i 
någon annans mun. 
 
Till exemplen har bifogats korta kommentarer. Avsnittet avslutas med en sammanfattning. 
Eftersom respondenternas anonymitet är av utomordentligt stor betydelse anges ej 
personuppgifter, det vill säga man/kvinna eller lärare/student.  

4.1 Citat och kommentarer 

Jag bryr mig inte om status, så jag känner mig trygg i det jag gör. Men jag har märkt att om man 
är minoritet i ett sammanhang (alltså att man håller på med annan stil än de andra) så är det lätt 
att känna sig utanför och lite udda. 
 

Respondenten upplever att den befinner sig utanför den normativa strukturen. Just detta är enligt 
Thornberg (2012) en starkt bidragande faktor till man känner sig utsatt för särbehandling.    
 

Jag har även som lärare på musikgymnasium upplevt samma skillnader/likheter som 
jag svarat som student. Skulle tro att en viss anledning har att göra med att man 
tidigare inte har kunnat utbilda sig till t.ex. rockgitarrist något som idag dessutom är 
fullt möjligt att t.o.m. doktorera i. Likt samhället tar förändring tid och jag tror att 
man snabbare når jämnvikt om dom på toppen inte kämpar så hårt för att hålla sig 
kvar utan istället välkomnar alla och gör sin grej och låter det som ske ske, istället för 
att motverka att något inte sker... 
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Denna respondent anser att hierarkin är densamma på gymnasie- och högskolenivå. Kommentarerna 
kring att den samhälleliga förändringen även bör speglas på beslutsfattarnivå och i utbildningsväsendet 
liknar det resonemang som låg till grund för 1970-talets utbildningsreform (Dahlstedt 2007).   
   

         Jag skulle vilja tillägga att jag tror att olika musikstilar har olika status inom 
olika grupper/i olika sammanhang. Mina svar gäller främst högskolan jag nu 
studerar på. I andra sammanhang jag ingår i kan uppfattningarna vara helt 
motsatta. Enligt min upplevelse i alla fall. 

 
         Respondenten anger att musikhögskolan inte återspeglar de värderingar som råder i samhället i övrigt. 

Att den normativa strukturen är annorlunda på musikhögskolor. Vidare framhålls att musikaliska 
hierarkier ser olika ut i olika sammanhang även utanför musikhögskolorna. 

  
                            Jag tänker på resursfördelning som en mkt viktig faktor som ger statusskillnader och 

även bekräftar och upprätthåller dem, tex statligt stöd till konsert- och opera för 
klassisk musik medan popscenerna inte har några resurser, inom pop/rock förväntas 
band spela gratis etc. 
 
 

Respondenten sätter in frågeställningarna och problematiken i ett större sammanhang, och påpekar att 
statusskillnader i musik återspeglas i musiklivet i stort, inte minst vad gäller ekonomiskt och annat 
stöd till olika musikformer.  
 

Jag tror att statusen för en genre varierar mellan olika sociala grupper och olika 
åldersgrupper. På den högstadieskola jag arbetar som musiklärare tex så har 
tonåringarna över lag ingen större respekt för "klassisk" musik, jazz eller folkmusik, 
utan bara för GBJ-musik. I många kretsar jag frilansar i som professionell sångerska 
inom den klassiska musiken är respekten för GBJ-musiken generellt inte lika stor som 
för tex jazz och framför allt den klassiska musiken. I samhället i stort tror jag att GBJ-
musiken har störst respekt för att det är de genrer som följer med "ungdomen" som 
växer upp och "tar över" samhället. Det är också den musikutövning som verkar "löna 
sig" mest. 
 
 

Även denna respondent anser att statushierarkin varierar med sammanhanget.  
 

Det är nog inte samhället i stort utan mest KMH som anser att klassiskt och jazz är facit, allt 
annat är sämre. Tråkigt och förlegat! Bra att detta tas upp!! 
 
 

Respondenten uttrycker med all önskvärd tydlighet sin åsikt angående vad han/hon anser vara den 
befästa statushierarkin på KMH.   
 

Det känns som att den klassiska musiken anses som "finare" och att det är mer 
överklassens musik. Biljetter till konserter kostar mer men det är acceptabelt 
samtidigt som klassiska musiker också generellt får bättre betalt.  
I Jazz/GBJ musik så är det mer accepterat att man spelar gratis, folk vill inte betala 
inträde och det är så som branschen ser ut innan du blir riktigt stor som exempelvis 
Justin Bieber eller Beyoncé. Det känns inte som att skolan eller samhället försöker att 
motarbeta denna skillnad. Det är snarare bland det första man får lära sig. Antingen 
går man med på det eller så får man lämna.. 
 
 

Respondenten anlägger ett ekonomiskt perspektiv och framhåller den klassiska musikens 
klasstillhörighet, liksom skolans roll för upprätthållandet av musikaliska klasskillnader. 
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Jag anser att den hantverksmässiga skillnaden är så stor att statusen för de mer avancerade 
musikstilarna höjs. Det gillar jag. Men den kreativa skillnaden är inte möjlig att bedöma (du 
kommer aldrig att kunna bestämma hur mycket var och en i samhället berörs av musiken). Det 
är också egentligen den enda viktiga åsikten. Jag tror det handlar om status för musikern och 
status för musiken. 
 

Respondentens kommentar är inte typisk, utan har medtagits som exempel på bredden hos respondenterna. 

4.2 Sammanfattning  

I de fria kommentarerna ifrågasätts inte förekomsten av statusskillnader i musik. Samtliga 
respondenter går att förstå som att det är uppenbart att statushierarkier existerar både inom högre 
musikutbildning och i samhället i övrigt. Respondenterna anger vidare att musikstilars status är starkt 
sammanhangsberoende. Resultaten kan förstås som en tendens att den hierarkiska strukturen inom 
högre musikutbildning ser annorlunda ut än i samhället i övrigt. 11 % av respondenterna betonar vad 
man uppfattar som ekonomiska konsekvenser av statusskillnaderna. Det finns inga tydliga skillnader 
mellan män/kvinnor och lärare/studenter. 
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5 Slutsatser 

Undersökningen indikerar att en klar majoritet av de lärare och studenter på KMH som besvarade 
enkäten upplever att det finns skillnader i status mellan olika musikstilar.  
 
Undersökningen indikerar även att hälften av respondenterna upplever att skillnader i musikstilars 
status återspeglas i arbets- och studiemiljön på KMH.  

Undersökningen ger vissa indikationer om att detta kan ha negativa konsekvenser på individnivå. En 
mindre grupp respondenter anger att skillnader i status har positiva effekter. På vilket sätt framgår 
dock inte av undersökningen. Eftersom långt fler respondenter anger att konsekvenserna är negativa, 
måste det betraktas som dominerande uppfattning.  
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6 Diskussion 

Undersökningen utformades som en kvantitativ statistisk undersökning med svarsalternativen ”ja”, 
”nej” och ”vet ej” (Dahmström 2011). Om undersökningen istället hade genomförts med den 
kvalitativa metoden hade det kanske varit möjligt att få fram mer djupgående information beträffande 
bakomliggande anledningar och konsekvenser. Men avsikten med undersökningen har varit att få svar 
på huruvida studenter och lärare anser att det finns statusskillnader som återverkar på individnivå. Så 
utifrån undersökningens syfte är den valda metoden relevant och adekvat.  

Angående frågeformuleringarna. Två frågor hade kunnat formuleras annorlunda alternativt 
förtydligats. Frågan ”Vilken/vilka musikstilar utövar du?” borde istället ha formulerats: vilken/vilka 
musikstilar utövar du i första hand? Detta hade troligen gett en tydligare och mer lätthanterlig bild av 
sakläget. Frågan som ställs angående huruvida respondenten tror att hans/hennes vänner och bekanta 
delar samma uppfattning kring rangordningen som sker i frågan innan hade kunnat förtydligas på 
följande sätt: Tror Du att dina vänner och bekanta delar din uppfattning kring rangordningen i fråga 5? 
Frågan i sig kan även anses otydlig men finns med för att ge en bild av om de svarande anser att detta 
är allmänt vedertagna föreställningar eller ej.  
 
Utifrån hur respondenterna förstår frågeställningarna uppger 90 % av respondenterna att det existerar 
statusskillnader mellan olika musikstilar, både på KMH och i samhället i övrigt. Respondenterna anger 
vidare att de upplever att det finns en ganska tydlig hierarki på KMH. Klassisk musik har högst status, 
följt av jazz. GBJ-musik och folkmusik har lägst status.  
 
Av respondenterna har 71 % av de som svarat ja eller nej uppgivit att detta har påverkat dem negativt. 
Vidare har 69 % uppgivit att en musikgenres status också har en inverkan på utövarens självbild. Detta 
indikerar att många respondenter upplever att självbilden påverkas negativt som ett resultat av vad 
som i undersökningen anges vara den existerande statushierarkin. 
 
En skolas inre hierarkiska system kan enligt Thornberg (2012) ses som en starkt bidragande faktor till 
särbehandling av både lärare och elever. De som befinner sig långt nere i hierarkin och utanför vad 
som anses normativt är de som kan komma att bli och känna sig utsatta. Enligt Louise Svensson 
(2010) är ett vanligt tillvägagångssätt att skapa en negativ bild av de/den utsatta, att få flera att dela 
uppfattning och på så sätt skapa ett vi och ett dom. På så vis kan individen förstärka sin plats i 
hierarkin och den egna sociala gruppen (Thornberg 2012).  
 
Många respondenter uppger att de utövar GBJ-musik. Studenterna svarar att nästan lika många utövar 
GBJ-musik som klassisk musik. Detta innebär att en stor del av studenterna vid KMH befinner sig 
utanför den normativa konstruktionen, något som enligt Thornberg (2012) kan ses som en direkt 
anledning till upplevelsen av utanförskap.       

Under arbetet med denna undersökning har jag blivit kontaktad både via mail och i korridorerna på 
skolan av studenter och lärare från KMH, men också från andra lärosäten. En övervägande majoritet 
berättar att de upplever ämnet som angeläget och vill dela med sig av egna upplevelser, och framhåller 
vikten av att ämnet tas upp till öppen diskussion.  

Jag har också stött på kritik. Somliga menar att det statusskillnader inte existerar samt att frågan i sig 
är irrelevant och kan få negativa konsekvenser om den kommer upp till diskussion. Både Svensson 
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(2010) och Thornberg (2012) framhåller att denna typ av kommentarer är välkända i 
särbehandlingsstrategier, ett sätt att misskreditera och tysta ner. Det vore intressant att föra denna 
diskussion vidare, att undersöka hur det kommer sig att vissa uppger att dessa skillnader inte existerar 
samt att diskussionen i sig skulle föra med sig konsekvenser.  
 
Den kulturpolitiska debatt som låg till grund för OMUS-reformen under 1970-talet handlade till stor 
del om vikten av ett breddat utbildningsutbud. Man poängterade att musik med låg status utanför den 
finkulturella sfären också skulle ges utrymme på Sveriges musikutbildningar, och att de skulle 
representera och motsvara det samhälleliga musiklivet (Dahlstedt 2007). Detta skrevs för ca 40 år 
sedan. En del av de genrer som då var utestängda från det institutionaliserade musiklivet fick efter 
reformernas genomförande komma in i värmen. I och med detta höjdes även de berörda musikstilarnas 
status, eftersom de åtminstone på ytan accepterades av etablissemanget (Arvidsson 2011). 
Musikhögskolornas normativa utformning förändrades: folkmusik, jazz och experimentell konstmusik 
blev kultur. 

Denna undersökning berör vissa aspekter av vad det innebär för musikutövare att befinna sig utanför 
normen. De fria kommentarerna visar att en uppföljande undersökning med förfinade frågor och 
resurser skulle kunna vara av intresse att genomföra. För särbehandling hör inte hemma i modern 
utbildning. Därför framstår det som angeläget att gå vidare. 

Vad undersökningen också visar är att responderande lärares och studenters åsikter i vissa avseenden 
skiljer sig åt. Gruppen studenter som upplever musikstatusskillnader på KMH (72 %) är betydligt 
större än den lärargrupp som uppger detsamma (52 %). Avvikelsen mellan lärare och elever är stor 
även vad gäller huruvida skolan motverkar eller förstärker statusskillnader. 46 % av lärarna anger att 
skolan motverkar statusskillnader men endast 26 % av studenterna instämmer. Det ligger nära till 
hands att förklara skillnaden med att lärare har en tendens att underskatta deras egen betydelse för 
befintlig statushierarki. Det vore av intresse att undersöka detta vidare för att få större insikt i frågan. 

Dock är de responderande lärare och studenter som tagit ställning i frågan angående huruvida 
statusskillnader har påverkat dem negativt i skolan/på arbetsplatsen vara överens.  

En annan viktig aspekt av denna undersökning som bör belysas är att folkmusik hamnar långt ner på 
statusstegen, trots att de har en egen institution. Institutionsstorleken kan ha betydelse, men troligen 
handlar det i första hand om huruvida musiken upplevs som aktuell och angelägen eller ej. Det finns 
skäl att undersöka frågan vidare.    

De som studerar och arbetar vid högre musikutbildning är ambitiösa, kreativa människor med stor 
kunskap inom respektive kompetensområde. Studietiden är den tid då vi ges möjlighet att inte bara 
utveckla de egna färdigheterna utan också att dra lärdom av andras kunskaper. En tid för samarbete 
och att bygga bestående band inför framtida yrkesliv, oberoende av genre. Detta är givetvis möjligt 
idag. En förhoppning med denna studie, som får anses vara en mindre studie, är att den belyser en 
problematik som är viktig att arbeta vidare med. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1 
 
Hej! 
 
Jag heter Johanna Klingfors och går sista terminen på min lärarutbildning 
på KMH. Min examensuppsats heter Olika musikstilars status inom 
musikutbildning. 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om elever/studenter/lärare inom 
musikutbildning upplever att det finns skillnad i status mellan olika 
musikstilar/genrer. 
Undersökningen görs i enkätform på grund-, gymnasie- och högskolor i 
Stockholmsområdet. 
 
Enkäten består av 10 frågor och tar 1-2 minuter att fylla i. Tryck på 
länken nedan, fyll i formuläret och tryck skicka! 
 
https://adobeformscentral.com/?f=36UP5ZFyYxeAKaFvdeoXgg 
 
Jag vore mycket tacksam för Ert deltagande! 
 
Med vänlig hälsning Johanna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 2 
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Nedan presenteras enkätens frågor i den ordning de ställdes i den digitala undersökningen och följs av en kort 
beskrivning. 
 
Fråga 1. Ange kön (man/kvinna). 
Det är utav intresse att se om män och kvinnor har olika uppfattningar. 

Fråga 2. Är Du elev/student eller lärare? 
Frågan ställs för att se om svaren skiljer sig mellan elever, studenter och lärare inom olika utbildningsnivåer. 

Fråga 3. Vilken/vilka musikstilar utövar Du? 
Klassisk musik inklusive klassisk körsång, GBJ-musik (gospel-, blues- och jazzbaserad musik som soul, 
rock, pop, hiphop, R&B etc.), Folkmusik, Jazz, Annat. 
Valet av kategorier utgår ifrån de kategorier som används i skattefinansierad musikverksamhet, och som 
återspeglas i de musikstilar som representeras av institutioner på KMH.  
Eftersom musik som soul, R&B, blues och så vidare i allmänhet inte förekommer i skattesubventionerad 
verksamhet så har jag lånat begreppet GBJ-musik. Att jag inte valt begreppet afro-amerikansk musik beror på 
att det återspeglar stereotyper baserade på fördomar om hudfärg. Även begreppen mass- och 
populärmusik/kultur skapades omkring år 1900 i normativt degraderande syfte (Sassoon 2006).  

Fråga 4. Anser Du att det finns skillnader i social status (respekt för) mellan olika typer av musik? Att 
människor/samhället anser att någon musikstil är "finare" eller "bättre" än andra? 
Ja, Nej, Vet ej. 
Formuleringen beror på att frågorna ska kunna besvaras av grundskoleelever utan hjälp av lärare.  

Fråga 5. Rangordna musikstilarna nedan avseende vilken status Du anser att den har i samhället. 1 = 
högst status; 4 = lägst status. (GBJ-musik = gospel-, blues- och jazzbaserad musik som soul, rock, pop, 
hiphop, R&B etc.) 
Se fråga 3 ovan för närmare förklaring kategoriseringen.  
 
Fråga 6. Tror Du att dina vänner och bekanta delar din uppfattning? 
Ja, Nej, Vet ej. 
Syftet med frågan är att få en bild av huruvida respondenterna anser att det handlar om allmänt vedertagna 
värderingar eller om interna ( ”skråmässiga”) åsikter.  

Fråga 7. Anser Du att musikstilens status har betydelse för utövarens (musikerns) status och självbild?  
Ja, Nej, Vet ej. 

Fråga 8. Var har Du upplevt en skillnad i social status mellan dessa musikstilar? 
I skolan, I hemmet, I media, I samhället, Annat. 
Frågan motiveras av att jag vill få en bild av var respondenterna har mött dessa värderingar.  

Fråga 9. Anser Du att skolan du går eller arbetar på motverkar eller förstärker skillnader i status? 
Motverkar, Förstärker, Vet ej. 

Fråga 10. Har skillnaden i status påverkat dig positivt eller negativt under din utbildning/på din 
arbetsplats? 
Positivt, Negativt, Vet ej. 

Fråga 11. Övriga kommentarer (ej obligatorisk) 
Utyrmme för allmäna synpunkter och preciseringar.  
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