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Sammanfattning 

I mitt examensarbete har jag valt att undersöka de tankar som finns kring vem som 
spelar vilket instrument. Vilka ord, som har med utseende respektive personlighet att 
göra, förknippar studerande vid en svensk musikhögskola samt en svensk folkhögskola 
med de utvalda instrumentalisterna; -klassisk tubaist, fiolspelande folkmusiker, klassisk 
tvärflöjtist, afrosångaren, afrotrummisen, klassisk pianist? Vilket kön, vilket utseende 
och vilken personlighet tänker de sig att respektive instrumentalist har? Genom en 
enkätundersökning har jag försökt ta reda på detta. Jag delade ut enkäter till studerande 
vid en svensk musikhögskola samt till musikstuderande vid en svensk folkhögskola. Av 
201 utdelade enkäter fick jag in 49 svar. Jag tycker mig se tydliga skillnader kring vilka 
ord som förekommer till de olika instrumentalistgrupperna. Respondenternas 
uppfattning om vilket kön instrumentalisterna har är i de flesta fall väldigt 
överensstämmande. 

Nyckelord: Instrumentval, Fördomar, Rekrytering, Tuba, Tvärflöjt, Fiol, Sång, Trummor, 
Piano 

 

 

Abstract 

In my degree project I have chosen to examine the thoughts that exist around who plays 
which instrument. What kind of words –related to looks and personality - do students at 
a Swedish university of music associate with the following instrumentalists: classical 
tuba player, folk music violinist, classical flutist, afro singer, afro drummer, classical 
pianist? Which gender, looks and personality do they think the respective 
instrumentalist have? Through a survey, I have attempted to answer this. I handed out 
the surveys to students at a Swedish university of music, and to music students at a 
Swedish folk high school. From a total of 201 surveys, 49 responded. I think there are 
clear differences concerning which words relate to the different instrumentalists. The 
respondents’ opinion regarding the gender of the instrumentalists are generally in 
accordance.  

Keywords: Instrumental choices, Prejudice, Recruitment, Tuba, Flute, Violin, Vocal, 
Drums, Piano 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Det tog lång tid för mig att bestämma ämne till det här arbetet. Jag hade många idéer och 
ändrade ämne flera gånger. Mitt första ämne som var att undersöka skillnader och 
likheter i Svensk vs Spansk musikskola stupade på att jag inte fick någon respons i mina 
försök till spanska kontakter. Följande ämnesbyten gjordes av skiftande intresse från 
min sida. Det var helt enkelt många ämnen som jag ville undersöka.  

Jag letade egentligen material till ett av dessa andra ämnen när jag i min sökning bland 
examensarbeten hittade ”Personligheten bakom instrumentet” av Johan Gärskog. När 
jag såg arbetets namn väcktes genast mina tankar kring intressanta 
undersökningsmetoder och vilka grupper jag skulle tycka vore intressanta att 
undersöka. Efter att ha läst Johans arbete växte mitt intresse då jag insåg att våra tankar 
var liknande men att jag snart såg min egen vinkel på ämnet. Min idé liknar Johans men 
våra arbeten skiljer sig på många sätt. Hans arbete tar upp den psykologiska biten och 
undersökning av olika instrumentalgrupper. Jag vill undersöka fördomarna kring 
specifika instrument mer än de faktiska drag som de olika grupperna har. Jag tror att de 
flesta har fördomar kring vem som spelar vilket instrument och jag skulle tycka att det 
vore intressant att konkretisera vilka som är de mest etablerade fördomarna, både i 
musikvärlden och i samhället i övrigt. 

De flesta jag pratat med under åren har haft uppfattningar om vem som ser ut att spela 
sitt instrument och vem som inte passar in på den generella uppfattningen. Jag 
personligen har flera gånger fått höra att jag ser ut som en ”typisk flöjtist”. Det ska bli 
intressant att se om jag själv tycker att jag passar in på de beskrivningar som 
undersökningen förhoppningsvis kommer att ge. Många har reagerat positivt på ämnet 
vilket jag tolkar som att det är en undersökning som påverkar och intresserar många.   

Jag skulle vilja rikta ett stort tack till min handledare Kicki Liljedahl för all hjälp med 
detta arbete! 

Tack till alla studenter som fyllt i enkäten och gjort den här undersökningen möjlig! 
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Syfte 
 

Jag tror att det är viktigt att känna till om det finns tankar och eventuella fördomar kring 
olika instrumentalister. Detta för att förhindra att vissa instrument försvinner och inte 
blir valda.  Att vissa instrument är mer eller mindre populära startar ju någonstans. 
Finns det instrument som man vill bli förknippad med och vice versa? Jag hoppas kunna 
se något intressant mönster av de tankar som eventuellt finns kring olika 
instrumentalister och hur man möjligen genom att känna till dessa tankar kan intressera 
även andra personligheter för instrumentet. 

I detta ämne finns mycket att undersöka. Frågan är komplex och aningen svårtydbar. 
Vad är en fördom och vad grundas den på? Skiljer sig fördomarna beroende på vilken 
typ av människor man frågar? I min undersökning har jag valt att undersöka de tankar 
som finns hos studerande vid en svensk musikhögskola samt musikstuderande vid en 
svensk folkhögskola. Jag undersöker därmed vad personer i musikervärlden har för 
tankar. Intressant vore att jämföra detta resultat med icke musiker, samt med barns 
tankar när de är i den ålder under vilken de skall välja sitt instrument på musikskolan. 
Att jag valde att göra undersökningen på studenter är för att studerande på den utvalda 
musikhögskolan representerar stora delar av Sverige och inte bara en del av landet. Som 
musikstuderande har de alla en bakgrund i musikskolan, i orkestrar, i band eller andra 
musikaliska sammanhang. Detta gör att de under sin uppväxt mött ett antal flöjtister, 
vokalister, trummisar mm. De bör således ha bildat sig en viss uppfattning om vem som 
(utifrån vad de sett) spelar ett visst instrument. Om en student som har sin uppväxt i 
Småland har samma uppfattning om en viss instrumentalist som en student från 
Lappland skulle detta kunna tyda på ett landsomfattande fenomen. Varför en viss typ av 
människor i så fall dras till samma instrument blir en annan undersökning. Här tänker 
jag ägna mig åt att jämföra olika personers iakttagelser för att se om uppfattningarna 
sammanfaller till ett tydligt resultat eller om de skiljer sig från person till person. 
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Hypotes 
 

Jag tror att de flesta har fördomar kring åtminstone en del av instrumenten. Vilka som är tjej/kill 
instrument, vilka instrument som är gulliga/coola, vilken instrumentalist som är 
ordentlig/slarvig osv.  

Mina egna fördomar kring de utvalda instrumenten är: 

Klassisk tubaist – En stor farbror som skrattar mycket. 

Folkmusiker fiol – Kan vara både en tjej eller en kille. Stickade kläder, sjunger i vardagen och är 
glad och positiv. Lite udda person. 

Klassisk tvärflöjtist – En blond tjej som är ganska försiktig. Ordentlig och kommer i tid. 

Afro sångare – Afro sångerskor tänker jag mig som lite diviga och har ett behov att synas.  

Afro trummis – Skicklig, lite slarvig (afro), Kille som har lite attityd. 

Klassisk pianist – Ordentlig, proper. Finklädd. 

Vad jag märker är att många av mina fördomar beror mer på genren än på instrumentet. 

 

Jag tror att mina fördomar är ganska vanligt förekommande. Men det är också just det som jag 
vill undersöka. Min uppfattning är att dessa tankar delas av fler och genom min undersökning 
vill jag se om min uppfattning är riktig eller om det visar sig att det inte är lika vanligt med 
tankar kring instrumentalister som jag tror. Det ska bli intressant att se hur pass väl mina 
iakttagelser och åsikter överensstämmer med övriga enkätsvarare! 

Jag förväntar mig att många kommer att ha åsikter både kring instrumentalisterna jag valt, men 
också åsikter om ämnet jag valt att skriva om. De jag redan pratat med har varit positiva och 
nyfikna på resultatet men jag tror också att ämnesvalet kan komma att få en del negativa 
reaktioner då det är så pass personligt. 
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Bakgrund 
 

Idén till arbetet fick jag då jag av en slump hittade Johan Gärskogs examensarbete från 
1995 ”Personligheten bakom instrumentet”. Finns det på en musikhögskola fördomar 
kring hur olika instrumentalister ser ut och vilken personlighet som hör till vilket 
instrument? Johan undersöker i sitt arbete olika instrumentalgrupper; Musikstuderande 
Män, Musikstuderande kvinnor, IE-studerande, GG-studerande, Sångare, Pianister, 
Brassmusiker, Afrostuderande, Träblåsmusiker samt IMH-studerande som grupp. 

Johans undersökning utgår från Jungs psykologiska typer; Introversion och 
extraversion. ”Jung menar också att det finns fyra såkallade funktioner. Dessa funktioner 
utgörs av tänkande, känsla, förnimmande och intuition.” (s.6) –Gärskog  

”Dessa fyra funktionstyper motsvarar de klart olika media som man medvetet begagnar 
för att orientera sig i tillvaron. Sinnesförnimmande talar om för oss att något finns. 
Tanken upplyser oss om vad det är. Känslan avgör om det behagar oss eller inte. 
Intuitionen talar om varav det kommer och vart det leder.” (Jung- Människan och 
hennes symboler, 1964, s. 61) (s.7) - Gärskog 

I sitt arbete får Johan fram ett resultat som visar de olika gruppernas nivå beträffande; 
Improvisation, planering, intuition, sinnesintryck, känsla, tanke, inåtvänd och utåtvänd. 
Kvinnor får t.ex. högre resultat på intuition och känsla medan männen har högre resultat 
på sinnesintryck och tanke. GG (ML) studerande får högre resultat på improvisation men 
lägre resultat på planering i jämförelse med IE (MLKk) studerande.  Afro-gruppen har 
högre resultat på improvisation och lägre på planering. Sångare var mer utåtvända än 
resten av gruppen, stråkstuderande (som mestadels bestod av kvinnor) fick höga 
resultat på planering, tanke och inåtvändhet men lägre på improvisation, känsla och 
utåtvändhet, brass-gruppens resultat för känsla är lägst bland de medverkande och 
träblåsstudenterna skilde sig inte nämnvärt från det genomsnittliga. 

Även om Johan i sitt arbete kommer fram till intressanta resultat skulle jag vilja utveckla 
detta och mer tänka vidare i banorna (som han själv funderar över i sin 
sammanfattning) kring specifika instrumentalisters eventuella likheter. Johans 
undersökning visar att sångare hade högt resultat på utåtvänd. Innebär det också att 
fördomar om sångare är att de är utåtvända? Överensstämmer Johans tester med de 
fördomar som enkätsvararna i min undersökning har? 

I mitt letande efter liknande uppsatser hittade jag Henrik Johansson och Karin Krantz 
uppsats om ”Barns tankar om brassinstrument i förhållande till andra musikinstrument” 

Deras undersökningsområde var i huvudsak brassinstrument, men i sin undersökning 
jämför de dessa (trombon och trumpet) med saxofon, tvärflöjt, akustisk gitarr, fiol, elbas, 
gitarr, trumset och piano. 

”Vi har valt att inrikta vår undersökning mot barns kännedom om och attityder till olika 
instrument med fokus på brassinstrumenten trombon och trumpet. En av frågorna vi 
ställer oss är om det kan vara så att elevernas bristande kännedom om 
brassinstrumenten är orsaken till att färre och färre väljer att spela dem. Vet barn att de 
används i populärmusiken och skulle det i så fall påverka instrumentvalet om de visste 
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att det ofta förekommer brassinstrument i musiken de lyssnar på?” (s.8) -
Johansson/Krantz 

En intressant tanke vid rekrytering är just vilka instrument som barnen känner till och 
VAD de känner till om dem. Genom att matas med MTV och populärmusik blir också 
dessa instrument (gitarr, trummor, piano) de coola och de igenkända. Att det sedan 
förekommer orkesterinstrument i många av arrangemangen är mindre känt och därmed 
minskar kunskapen om dessa instrument. Jag har många gånger märkt att mina 
flöjtelever inte reagerar på att det finns flöjt med i musik som blir uppspelad för dem. 
Det kan till och med vara musik som de själva tagit med och som de lyssnat på många 
gånger. Det är därför en intressant frågeställning som Johansson och Kranz ställer i 
tidigare citat. ”Vet barn att de används i populärmusiken och skulle det i så fall påverka 
instrumentvalet om de visste att det ofta förekommer brassinstrument i musiken de 
lyssnar på?” (s.8) – Johansson/Krantz 

 

Det kan givetvis vara så att vissa instrument lockar mer enbart på grund av sitt 
utseende, vilket i sig är ett intressant ämne. Men i min egen spekulation spelar fler 
orsaker in. T.ex. I vilka sammanhang förekommer instrumenten, syns de överhuvudtaget 
och vilka fördomar finns redan innan de blivit provspelade? 

I Johansson och Kranz arbete visar fråga 3 – ”Vilket instrument verkar roligast att 
spela?” på en tydlig tendens. 

Barnen rangordnade de förut nämnda instrumenten från 1-10 där 1=roligast 2=näst 
roligast o.s.v. 

I toppen (flest placeringar 1-3) hamnar trumset, elgitarr, elbas och akustisk gitarr. 

I mitten (flest placeringar 4-6) hamnar piano 

I botten (flest placeringar 7-10) hamnar fiol, trombon, saxofon, flöjt, trumpet 

 

Ur ett flöjtistiskt perspektiv visar arbetets diagram ett intressant resultat. 

I det sammanlagda diagrammet placerade sig tvärflöjten på de sämre placeringarna, 
men i de uppdelade diagrammen (tjejer/killar) syns en tydlig skillnad på val. På 
killarnas placeringslista har nästan alla valt flöjten sist medan den på tjejernas lista 
ligger i topp.  

I arbetets resultatanalys står: 

”Intrycket vi fick av intervjun var att fördomar om olika instrument var starkare på 
skolan med klassorkester. Här var det väldigt tydligt att trummor och elgitarr var de 
instrument som var häftigast, medan orkesterinstrumenten i allmänhet ansågs lite 
töntigare. Överlag hade barnen mer åsikter på den här skolan, både beträffande 
könsaspekten på instrumenten och i frågan om det är gamla eller unga som spelar 
instrumentet. På den andra skolan såg vi inte lika mycket av dessa fördomar under 
intervjun. Ofta tyckte eleverna att det kunde vara både gamla och unga och tjejer och 
killar som spelade de flesta instrumenten. De tyckte också att orkesterinstrumenten 
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kunde vara ganska häftiga. Enkäten däremot uppvisade tendenser åt andra hållet, där 
eleverna på skolan med klassorkester placerade orkesterinstrumenten högre än på den 
andra skolan. Detta skulle kunna bero på att instrumentfrågan är något som diskuteras 
mer på en skola där eleverna vet att de snart ska börja spela ett instrument.  
Eleverna är kanske medvetna om vad kompisarna tycker och vad man förväntas tycka 
och därför svarar så i grupp.” (s.27) – Johansson/Krantz 
 
Ökar fördomarna ju mer man rör sig i musikvärlden (som i fallet med 
klassorkester/vanlig klass) eller minskar de ju högre musikutbildning och ju längre tid 
man tillbringar med musiken/musiker? 
Här vill jag följa upp vilka fördomar som finns bland studenter vid en svensk 
musikhögskola samt musikstuderande vid en svensk folkhögskola. Hur länge lever 
fördomarna kvar och vilken vikt har dessa fördomar vid instrumentvalet?  
 
I Johanna Anderssons examensarbete ”Trombon i blodet?” beskriver hon hur hennes 
undersökning visat att musikskolans instrumentdemonstration har stor betydelse för 
instrumentvalet. Detta skulle kunna tyda på att fördomar inte alls är så viktiga vid valet.  
Hon har undersökt trombonelevers anledning till att de valt just trombon.  
”Personligen trodde jag att instrumentdemonstrationer var en förlegad metod, men 
enligt elever och föräldrar som ingått i denna undersökning har den haft en stor 
betydelse för elevernas val av instrument och det har fått mig på andra tankar. Det 
betyder att jag/du som lärare har stora möjligheter att inspirera elever när de kommer 
till musikskolan säkert ofta med stora förväntningar om att hitta ”sitt instrument”. Här 
har jag chansen att visa upp mitt instrument och också visa att jag brinner för det jag 
håller på med. Det gäller för mig som lärare att hantera situationen på rätt sätt, främst 
vända mig till eleven men också göra föräldrarna delaktig, kanske även låta dem prova 
att spela. Det kan vara en ide´ att sticka ut lite ifrån de andra instrumenten som 
demonstreras, hitta på något extra som gör att barnen kommer ihåg just hur det var när 
de fick prova trombonen.” (s.12) - Andersson 
Det skulle dock kunna vara så att de elever som provat trombonen fastnat för den på 
instrumentdemonstration, men att de elever som inte valt trombonen (och därmed inte 
medverkat i enkäten) på grund av fördomar inte ens provade trombon vid 
instrumentdemonstrationen då de kanske hade en fördom om blåsinstrument eller helt 
enkelt genom media enbart var intresserade av afro-instrumenten. 
 
Ytterligare ett intressant specialarbete som tar upp valet av instrument är Tomas 
Erikssons ”Faktorer som påverkar instrumentvalet”. I sitt arbete frågar han sig ”Vilka 
faktorer upplever man som betydelsefulla när man väljer sitt instrument?”  Han har låtit 
studenter på Ingesunds musikhögskola svara på vad de tyckte var viktigt när de valde 
just sitt instrument. Undersökningen lutar åt att det finns många olika anledningar och 
att spridningen är ganska stor. ”Samtliga kategorier har i enkäten haft en avgörande 
betydelse för någon.” (s.19) – Eriksson 
Högst medelpoäng hade dock påståendet ”Jag valde mitt instrument för att jag tyckte att 
instrumentet hade ett fascinerande ljud.” 
 
I ett examensarbete gjort av Christina Hertzman visar intervjuer de tankegångar elever 
vid musikskolan har om vissa instrument.  På frågan om det finns instrument som är 
mer lämpade för flickor respektive pojkar svaras bl.a. ”- Jag skulle inte kunna tänka mig 
att spela flöjt, det är mest tjejer som spelar det, min syster också. Tycker att tvärflöjt 
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passar bättre för tjejer, men vet inte varför. Tycker att fiol är tjejaktigt.” En tjej som själv 
spelar saxofon svarar att hon–” Tycker att saxofon passar bättre för killar men vet inte 
varför.” Många svarar att flöjt och fiol är ”tjejiga” instrument medan trummor och bas 
anses vara kill-instrument. Att tjejer gillar klassiskt och killar mer rockig musik verkar 
också vara en fördom bland eleverna. ”I ett antal svar (7st totalt i hela undersökningen) 
figurerar föreställningar om att vissa instrument spelas av eller är bättre lämpade för ett 
visst kön på grund av den genre som associeras med det.” (s.16) – Hertzman 
 
Många säger dock att de själva inte har något emot de instrument som anses typiska för 
det andra könet. 
 
”Svaren visar också att denna frågeställning visar att en majoritet av eleverna - trots att 
de inte själva tycker att kön och val av instrument har ett samband - är medvetna om 
vilket kön som dominerar bland de olika instrumenten. Även svaren under 
frågeställning fyra visar att de allra flesta har en uppfattning om könsfördelningen inom 
de olika instrumenten som stämmer överens med AKM;statistik.” (s.17)– Hertzman 
 
Intervjuerna visar även på att en majoritet av eleverna tror att andra värderar deras 
instrument efter könstillhörighet. 
 
Eleverna anser inte att de valt instrument efter könstillhörighet men som Hertzman 
skriver ” – Kanske är det lättare än man tror att utestänga vissa alternativ och istället 
göra de val som bättre passar in i det sociala mönstret.” (s.17) - Hertzman 
 
Ytterligare arbete inom liknande ämnen är; ”Varför väljer man att börja spela ett visst 
instrument?” – Carola Johansson 
Då jag inte hittade något konkret att jämföra med mitt arbete går jag inte vidare in på 
vad som stod, men jag vill ändå lyfta fram det som ett arbete som hör till samma typ av 
kategori som de föregående. 
 
När jag nu sökt efter liknande arbeten finner jag många som tar upp 
rekryteringsprocessen, val av instrument, kunskap om instrument, könstillhörighet mm. 
Vad som dock är gemensamt för ett flertal av alla dem som jag träffat på är att många tar 
upp rekrytering och kunskap av brassinstrument. Jag har inte hittat några liknande 
arbeten om träblås eller övriga instrument. Andra instrument finns med i viss 
utsträckning men inte i huvudsyfte. Huvudsyftet verkar också vara att få fram varför de 
instrumenten blivit valda eller vilka kunskaper andra har om deras instrument. Förutom 
Gärskogs arbete tar ingen upp de personliga aspekterna. Många av mina referenser blir 
därför mer baserade på rekrytering, vilket inte är mitt huvudsakliga syfte. Hertzmans 
arbete tar upp de tankar (fördomar) som barn har om olika instrument och som därför 
känns som det mest relevanta och kanske även kan fungera som jämförande arbete till 
min kommande undersökning. Kanske går det att se likheter mellan de fördomar som 
fanns bland elever och de fördomar som musikstuderande har idag? Att undersöka 
fördomar kring instrumenten känns mer nytt och enligt mina efterforskningar är inte ett 
sådant arbete gjort i samma utsträckning. Men då jag tror att fördomar och rekrytering 
hänger ihop anser jag ändå dessa referenser vara relevanta i mitt arbete. Jag skall därför 
försöka att inte blanda in rekryteringsprocessen i min undersökning, men den är ändå 
en viktig bakgrund för att eventuellt kunna knyta ihop och vidareutveckla dessa ämnen. 
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Vad är då en fördom? 
 
”Fördom, negativ attityd mot individer och företeelser vilken bygger på vissa lätt 
identifierbara egenskaper hos dessa utan att annan tillgänglig information blir beaktad. 
Ofta är fördomar antipatier som bygger på felaktiga och nästan orubbliga 
generaliseringar, vilka hindrar rättelse även om starka motargument skulle uppbringas. 
Liksom attityder i allmänhet anses inom socialpsykologin fördomar bestå av s.k. 
kognitiva, affektiva och intentionella komponenter.” – Nationalencyklopedin nr 7 
 
Måste då en fördom vara negativ? Enligt nationalencyklopedin verkar det onekligen så. Själv 

upplever jag nog en fördom som något som både kan vara positivt och negativt. Åtminstone 

är inte tanken med mitt arbete att fokusera enbart på de negativa aspekterna. Om musikerna 

av ett instrument i undersökningen kommer att beskrivas som t.ex. utåtriktade, ordentliga eller 

tuffa anser jag fortfarande att det är en fördom. Om det tolkas positivt eller negativt är upp till 

var och en att avgöra. Men jag tror också att det inom en och samma fördom kan finnas 

utrymme för både positiva och negativa vinklingar. 
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Problemformulering 
 

Jag vill veta om/vad det finns för uppfattningar kring vem som spelar vilket instrument.   

Vilka är dessa eventuella uppfattningar?    
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Metod 
 

Jag valde att göra en enkät och låta studenter vid en svensk musikhögskola samt 
musikstuderande på en svensk folkhögskola svara på den. Alla har sin egen personliga 
musikaliska uppväxt och då en musikhögskola har studenter från stora delar av landet 
blir urvalet brett och undersökningen mer relevant och trovärdig. Om en musiker från 
Småland och en från Lappland har samma fördomar och tankar kring vem de förknippar 
med ett visst instrument kan det visa på något viktigt och allmängiltigt. Med ett brett 
geografiskt underlag blir slutresultatet mer adekvat och korrekt. 

Att jag valde just enkätformen var för att få svar från många olika personer. Jag 
funderade över att använda intervju som metod men tror inte att det hade gett lika 
mycket information som enkäten. Frågorna hade nog fungerat bra även i intervju-
sammanhang men då jag ville ha många svar valde jag ändå att använda enkät som 
metod. Eftersom frågorna inte gick att ställa i ja/nej form krävdes mer tid av både 
svararen och av mig (sammanställaren). Jag funderade över att ge förslag och på så vis 
underlätta för enkätsvararen men bestämde mig för att lämna möjligheterna till svar 
öppna för att inte påverka åt något håll. 

En intressant undersökning som jag funderade på var att visa bilder på olika människor 
och låta enkätsvararna peka ut en bild/person till respektive instrument. Tiden och 
ramen för detta arbete räckte dock inte till varför jag enbart genomförde enkätens 
grundfrågor. Det hade varit intressant att se om ett ännu tydligare mönster kunde 
urskiljas med hjälp av bilder. Att hitta bilder på personer och få deras tillstånd att 
använda bilderna blev en för stor uppgift. Det hade varit svårt att göra en adekvat 
uttagning av bilder utan att med mina egna tankar vinkla uttagningen. Men tanken har i 
alla fall funnits där. Kanske något för någon annan att undersöka? Jag resonerade kring 
det här men valde tillslut att göra min undersökning genom en enkät. 

Då många studenter är på praktik under januari fick jag lite bråttom att lämna ut 
enkäten under de sista veckorna av höstterminen. Detta komplicerade processen något 
men kunde avhjälpts om jag bara kommit på detta tidigare. En lärdom blir alltså att 
undersöka enkätsvararnas tillgänglighet i god tid för att på så vis inte hamna i en sådan 
situation. Jag hade från början planerat att besöka klasserna under helklassundervisning 
för att säkerställa en hög svarsprocent. Detta kunde dock inte heller göras då de sista 
veckorna var terminsuppspelning/ensemble veckor och ingen ”vanlig” undervisning 
bedrevs. 

Själva konstruerandet av frågor var en process i sig. Jag gjorde ett första utkast som jag 
och min handledare sedan utgick ifrån. Att formulera korrekta och lättlästa frågor visade 
sig vara klurigt. Bara en sådan sak som att benämna instrumentalisterna var besvärligt. 
Skulle jag t.ex. skriva sångare/sångerska eller vokalist? Och hur benämner man någon 
som spelar fiol/violin? Fiol kan leda tankarna till en folkmusiker och violin gör att 
många tänker på en klassisk musiker, vilket skulle kunna ge olika resultat i 
undersökningen. Att fråga om utseende/personlighet till en pianist skulle också kunna 
tolkas olika då en del tänker på en afro-pianist och andra på en klassisk pianist. Detta 
grundar jag i och för sig på mina egna fördomar som skiljer sig beroende på om den 
tänkta instrumentalisten spelar afro- eller klassiskt piano.  
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Slutresultatet blev att alla undersökta instrumentalister fick en genrebenämning i 
frågeställningen för att utesluta att genreaspekten kunde ge olika utfall. Detta vore ju ett 
intressant arbete i sig. Hur skiljer sig fördomarna kring instrumentalister (på samma 
instrument) i olika genrer? Även vilka fördomar som finns generellt om 
klassiker/afro/folkmusiker vore ett intressant ämne.  

Jag valde medvetet att inte underteckna eller på annat sätt skriva mitt namn på enkäten. 
Jag ordnade så att insamlingen av enkäten kunde ske vid respektive skolas reception. Ett 
mejl skickades ut anonymt några dagar innan sista inlämningsdatum för att påminna 
studenterna om att svara på enkäten. 

Jag lämnade ut enkäterna i studenternas fack. Sammanlagt delades 201 enkäter ut till 
studenter vid en svensk musikhögskola samt till en svensk folkhögskolas musiklinje. 
Efter 2 dagar hade jag redan fått in bortemot 30 enkäter, vilket var mer än jag räknat 
med. Jag hade oroat mig för att inte få in ”tillräckligt” många svar men snart började 
oron bli den motsatta. Jag insåg att det faktiskt kunde bli fråga om 201 svar. Då mina 
frågor inte är av Ja/Nej typen började jag bli lite orolig över omfattningen av mitt 
projekt. Samtidigt var det ju kul att svaren började komma in och att intresset verkade 
stort för undersökningen. 

Inlämnandet skedde i första hand under de första dagarna och vid slutdatum hade jag 
fått in 49 av 201 enkäter, vilket var ungefär vad jag räknat med. Jag tror att 
svarsprocenten möjligen hade varit högre om undersökningen gjorts tidigare. Många 
har mycket att göra runt terminsavslutningen vilket kan ha varit en anledning till att 
inte fler lämnade in enkäten. Jag känner mig ändå ganska nöjd med antalet svarande. 

Hade resultatet sett annorlunda ut om fler svarat? Det skulle kunna vara så att de som 
genast fick tankar kring de olika instrumentalisterna blev mer intresserade och 
motiverade att fylla i och lämna in enkäten. De studenter som valde att inte lämna in 
enkäten skulle därför kunna utgöra en egen grupp som kunnat peka på ett mer 
fördomsfritt resultat. Jag tror personligen att största anledningen till det stora bortfallet 
berodde på tidpunkten på terminen (nära terminsavslutning). Jag har även hört om 
studenter som fyllde i sina enkäter men glömde att lämna in dem, studenter som tänkte 
fylla i men glömde bort och studenter som helt enkelt inte kollade i sina respektive fack 
och därmed aldrig upptäckte enkäten. Det faktum att jag valde att vara anonym kan i 
viss mån också påverkat resultatet. Detta är dock inget jag skulle vilja ändra på då jag 
tror att det rör sig om ett fåtal och att enkätens resultat i och med detta beslut blev mer 
korrekt. 
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Resultat 
 

Sammanställning av manlig/kvinnlig instrumentalist 

Fråga 1-6 a) 

Man Kvinna Ingen åsikt  

Klassisk tubaist  48 0 1 

 

Fiolspelande folkmusiker  15 12 22 

 

Klassisk tvärflöjtist  1 43 5 

 

Afro sångaren  1 37 11 

 

Afro trummis  48 1 0 

 

Klassisk pianist  7 19 23 

 

Totalt antal svar – 49 (av 201) 

 

 

Sammanställning av Klassisk tubaist 

Fråga 1b)  

Vilket/Vilka ord som har med utseende att göra förknippar du med den för dig typiska 
klassiska tubaisten? 

7 svar Liten 

6 svar Tjock, Kort, Skägg 

4 svar Smal 

3 svar Stor, Bastant, Knubbig, Spinkig 

2 svar Mörkhårig, Gubbig, Lång, Städad 
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Övriga ord: 

Stark, överviktig, fet, fräknig, ylletröja, läppar, stora läppar, korrekt men lite tråkig 
klädsel, svenskt utseende, vanlig kille, bredaxlad, ganska ful, snarlik med Quasimodo, 
röda kinder, normal byggd, äldre tubaister flintskalliga, mellanblond, gråhårig, kort hår, 
långt hår, sober, pompös, något under normalängd, lite rund, lite satt, väldigt rund, lite 
kraftig, lite mullig, äckligt trevlig, snygga, åtsittande kläder, medelålders, lite äldre, de 
kan nog variera 

”Om jag skulle rita en tubaist skulle han vara liten och tjock, men ingen av de tubaister jag 
känner ser ut så.” 

”Känner ingen tubaist, mina åsikter grundar sig på porträtt ur Kalle Anka och Musse Pigg-
filmer.” 

”Den äldre generationen var skäggiga och feta, den nya är mager.” 

”Kort, smal, spinkig, fräknig och troligen en bukett av könssjukdomar.” 

 

Fråga 1c) 

Vilket/Vilka ord som har med personlighet att göra förknippar du med den klassiska 
tubaisten? 

5 svar Trevlig 

4 Svar Rolig 

3 Svar Glad, Snäll 

2 Svar Sprallig, Social, Munter, Blyg, Anonym, Quasimodo , Stabil 

Övriga ord: 

God, sävlig, tillbakadragen, menlös, långsam, lugn, soft, enstöring, allvarsam, noga, 
inskränkt, instängd, oseriös, seriös, torr, tystlåten, ambitiös, ordningsam, organisatör, 
envis, målmedveten, libidokompenserande musiker, intelligent, högt IQ, dryg, 
besserwisser, självgod, speciell, överkompenserande, snackar för mycket, har börjat i 
vuxen ålder, konstig, muntergök, festprisse, öppen, humoristisk, humoristisk med torr 
humor, skojfrisk, spexig, pratglad, pondus, påhittig, energi, insnöad, översocial, 
utåtriktad, självsäker, självständig, trygg 

 

Fråga 1d) 

Upplever du att dina associationer kring den klassiska tubaisten är övergripande 
positiva eller negativa? 

Positiv  Negativ  Ingen åsikt 

22  4  23 
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Fråga 1e) 

Övriga tankar (frivilligt) 

”En del av dom är fast i tubarollen, dvs. spelar sällan fort eller högt eller har allmän koll 
på orkestern, detta kan vara negativt. En del har dock biinstrument, det är bra.” 

”Har ofta karaktäristisk dialekt (typ småländska)” 

”Mitt val ”ingen åsikt” har en lutning åt det positiva. De är ofta något neutrala i det 
sociala spelet i en orkester.” 

”Tobak, snus eller cigg.” 

”…får en stor del av mina åsikter och eg stämmer nog inte så mycket med verkligheten.” 

”Undrar nog mest varför man väljer att spela instrumentet?” 

”Kul att någon spelar tuba.” 

 ”Både och…tubaister är dels trevliga, men när man repar är dom också odisciplinerade 
mm…passar inte tider t.ex.” 

 

Sammanställning av Fiolspelande folkmusiker 

Fråga 2b) 

Vilket/Vilka ord som har med utseende att göra förknippar du med den för dig typiska 
fiolspelande folkmusikern? 

5 svar Kläder i naturfärger 

4 svar Jordnära färger 

3 svar Bohemisk, Second hand-kläder, Hemstickade kläder, Skägg, Koftor, Sjalar, 
Udda, Osminkad 

2 svar Fina, Lodis, Personlig stil, Naturlig look, Folkdräkt vid uppträdande, Stickad 
tröja, Bruna byxor, Rutig skjorta, Gummistövlar, Flätor, Bekväma kläder, 
Ofärgat hår, Ovårdat hår, Långt hår, Vegetarian, Snus , Flummiga kläder, 
Slapp 

Övriga ord: 

Gammaldags klädstil, Lantlig, Traschiga, Slarvig, Lång, Egna kläder, Inte 
så”stelt”,Basplagg, Klär sig säckigt, Fluffiga kläder, Kjol alt Klänning, Näbbstövlar, Mys 
stil, Bruna kläder, Gröna kläder, Hoppande gångstil, Hårig (ovårdad), Tänk skogsväsen, 
färgglada kläder, tofflor, stort leende, söt, glad Snygg, Ful eller assnygg, Lusekofta, Långt 
ljust hår, Gråhårig, Brunett, Bekväma folklore kläder, Egen sydda kläder, dryckesglada, 
Helylle kille, Feminist, Hippie, Retro klädsel, Linne, Hår under armarna, Dålig taskig 
hållning, Vacker, Otrendiga kläder 
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”Luktar svett och kåda, troligtvis vegetarian, virkar och stickar sina egna kläder” 

”män: skägg, glasögon, otrendiga kläder, inga märken, kvinnor: gärna nåt skumt i håret, 
självar” 

”härliga, fina och bekväma kläder och skor, långt hår och…tja, naturligt helt enkelt.” 

”Sjabbigt klädda folk med för mycket tid” 

 

Fråga 2c)  

Vilket/Vilka ord som har med personlighet att göra förknippar du med fiolspelande 
folkmusiker? 

16 svar Glad 

5 svar Jordnära 

3 svar Utåtriktad, Positiv, Trevlig, Flummig 

2 svar Öppen, Lugn, (Lite) slarvig, Dricker mycket, Munter, Udda, Miljömedveten, 
Mycket känsla i musiken 

Övriga ord: 

Avslappnad. Frihetstänkare, Trygg, Sävliga, Lite bonniga, Fötterna på jorden, 
Harmoniska, Romantiker, Alltid spelsugen, Alltid en fiol till hands, Svängig,  Layed back, 
Slapp, Lite virrig, Avslappnad, Disträ, Något trög, Lat, Orkar ej lära sig noter, Politiskt 
aktiv, Hälsosam, Röker inte, Cyklar, Natur, Tänkare, Bakåtsträvare, Radirajraj, Härjig, 
Supig, Lodis, Skrävlar och berättar historier, Fri sjel, Hemmafixare, Äter ofta svensk 
husmanskost, Uppsluppen, Instängd, Snäll, Käck, Lättsam, Tyst, Spontan, Skojiga, 
Framåt, Nöjd, Social, Ordentlig, Oansvarig, Tråkig, Rolig, Svår att lära känna i 
början=blyg? Kan misstas för dryg, Socialt handikappad, Lite lös och ledig personlighet 

 

”Bakåtsträvare, omotiverad glädje konstant (fördomar)” 

”Lite virrig. Alltid en fiol till hands för att kunna spela upp till dans lite närsom. Glad och 
lättsam” 

”Alltid glad och positiv. Dricker mycket. Flummig” 

”Kv: Social, positiv och duktig Man: härjig, supig, oansvarig” 
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Fråga 2d) 

Upplever du att dina associationer kring fiolspelande folkmusiker är övergripande 
positiva eller negativa? 

Positiv  Negativ  Ingen åsikt 

32  4  13 

 

Fråga 2e) 

Övriga tankar (frivilligt) 

”Ofta går mina tankar till gröna vågen och 68-rörelsen” 

”Fast lite opålitlig” 

”Fina generösa människor” (skrivet av en folkmusiker) 

”Nuförtiden är det väl lika delar män och kvinnor som spelar men förr var det flest män, 
helt klart. Så det beror på hur man ser det.” 

”Folkmusikerna i falun var tråkiga o inskränkta, på Ingesund är dem partyprissar” 

”Avlade?” 

”varför!plugga”folkmusik?” 

”Ofta ganska glada personer, men ingen som jag skulle vilja ge ansvaret att planera något 
viktigt.” 

”tar ibland lite för stor plats” 

”de är lite jobbiga, kräver mkt utrymme” 

”sluten grupp” 

”Jag har uppfattat folkmusik som en övrig genre som man spelar om man inte pallar att 
lära sig noter” 
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Sammanställning av Klassisk tvärflöjtist 

Fråga 3b) 

Vilket/Vilka ord som har med utseende att göra förknippar du med den för dig typiska 
klassiska tvärflöjtisten? 

 

13 svar Smal 

11 svar Blond 

8 svar (Mycket) Söt 

7 svar Lång, Söt 

5 svar Liten 

4 svar Nätt 

3 svar Prydlig 

2 svar Ljushårig, Flickig, Proper, Ordentlig 

Övriga ord: 

Prydligt utseende, Prydliga kläder, Långhårig, Ofta märkeskläder, Har stilkänsla, Piffiga 
kläder, Trendiga kläder, Uppklädd, Elegant, Fåfäng, Feminin, Yvig, Stilig, Tjejig, Damig, 
Ofta högklackat, Sminkad, Hela kläder osv…, Alldaglighet, Diskret, Brunt hår, Kort, Kort 
(dvs under medellängd), Inte alltför lång, Späd, Blek, Tänder, Mkt medveten om sitt 
utseende, Fixat yttre, Fixad, Oftast en riktig puma, Kvinnlig stil, Tjej som har en rak rygg, 
Krokig, Polotröja och andra instängda kläder, Neutral, Kanske lite osynlig, Mjukt 
utseende, Alldaglig stil, Ser bra ut, Blekfet, Lite knubbig 

”Blond, söt femininin (om det är en kvinna) Är det en man är han lite blekfet.” 

”Mkt medveten om sitt utseende. Ljushårig. Trendiga kläder.” 

 

Fråga 3c) 

Vilket/Vilka ord som har med personlighet att göra förknippar du med den klassiska 
tvärflöjtisten? 

6 svar Tystlåten 

5 svar Glad, Snäll 

4 svar Ordentlig 

3 svar Tillbakadragna, Trevlig, Gör inte så mycket väsen av sig/Sticker inte ut så 
mycket 
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2 svar Lugna, Stroppiga, Ambitiös, Troligen frireligiös, Försiktiga, Blyghet, Blond, 
Pryd 

Övriga ord: 

Ordningsam, Utåtriktad, Introvert, Småtrist, Vanlig, Vettig, Stressad, Ettrig, Energisk, 
Otroligt positiva, Tar inte kommando, Sociala, Reserverat brunstig, Inte många starka 
åsikter, Menlös, Stadsmänniskor, Fnittrig, Framgångssträvande, Övar mycket, 
Målinriktad, Duktiga, Bitch men inte de på Ingesund, Stolt, (Fis)förnäm, Fin i kanten, 
Jättedålig, Tjejig, Heterosexuell, Nätta, Stel, Sura, Torr, Stiff, Korkad, Dryg, Lite snorkig, 
Snobbig, Lite ytlig, Utseendemedvetenhet, Trend- och modemedveten, Ödmjuk 

 

Fråga 3d) 

Upplever du att dina associationer kring den klassiska tvärflöjtisten är övergripande 
positiva eller negativa? 

 

Positiv  Negativ  Ingen åsikt 

21  5  23 

 

Fråga 3e) 

Övriga tankar (frivilligt) 

 

”Även om jag anser att den typiska klassiska tvärflöjtisten är en kvinna, så tycker jag att 
då det gäller proffsmusiker så är de oftast män.” 

”Över lag inga färgsprakande eller dominanta personer” 

”Får Ganska neutrala associationer.” 

”Troligtvis frireligiös och självgod” 

”svårt att spela fult (solo)” 
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Sammanställning av Afrosångaren 

Fråga 4b) 

Vilket/Vilka ord som har med utseende att göra förknippar du med den för dig typiska 
afrosångaren? 

 

6 svar Snygg 

4 svar Moderna kläder/modemedveten 

3 svar Coola kläder, Bohemiska kläder, Långt hår 

2 svar Sjal, Alldaglighet, Stylad, Second hand, Jeans, Sin 
egen/individuella/speciella klädstil, Cool 

Övriga ord: 

Estet, Stilren, Medvetet klädval, Avslappnad, Snygg stil, Utstuderad stil, Mån om sitt 
utseende, Bryr sig inte om sitt yttre, Fast i designträsket, Coolt utseende, Fixat yttre, 
Höga klackar, För mycket, Om glasögon gärna plastbågar, Slick, Glittrig, Sminkad, 
Välgenomtänkt, Rundare, Slitna kläder, Hängiga kläder, Bohemisk, Speciella, Olika, 
Rökhy, Lite attityd, Feminist, Karaktäristiska kläder, Stora ögon, Stora byxor, Lotto, 
Gullig, Kvinnlig, Söt, Försöker vara ganska modern, fast på ett slarvigt sätt, Kläder av 
eget fabrikat, Försöker värka inne, Mkt varierande, Låtsas inte bry sig så mycket med 
gör det, Ihopkrupen tjej som ser halvplågad ut, Korta, Normallängd eller längre, Stort 
hår, Krulligt hår, Kort hår, Cool frisyr, Rufsigt hår, Mörkt hår, Ofta mager 

”Har två uppfattningar. Den ena som är modemedveten och mån om sitt utseende och 
den andra bilden av de som inte bryr sig om sitt utseende och handlar på second hand.” 

”Låtsas inte bry sig så mycket men gör det.” 

”Försöker vara ganska moder, fast på ett slarvigt sätt” 

 

Fråga 4c) 

Vilket/Vilka ord som har med personlighet att göra förknippar du med afrosångaren? 

 

3 svar Glad, Divig, Framåt, Utåtriktad, Cool, Vill synas/Gillar att stå i 
centrum/Självcentrerad 

2 svar Högt/Bra självförtroende, Tar plats, Självsäker, Snobbig, 
Okoncentrerad/Ofokuserad, Social, Trevlig, Lugn, Inåtvänd/Inne i sig själv, 
Dryg 
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Övriga ord: 

Mindervärdeskomplex, Tar för sig, Attityd, Kanske svår, Mycket åsikter, Stark 
personlighet, Stor utstrålning, Schysta, Fåfänga, Väljer sina vänner, Försöker vara 
speciell, Hatar att rådda, Lite uppnäst, För lat för att orka spela riktiga instrument, Rolig 
karaktär, Dålig verklighetsuppfattning, Flamsig, Allmänt klen, Sjunger i duschen, Gillar 
att styra och bestämma, Sjunger hela tiden på olika låtar, Ego, Snäll, Härlig, Varm, 
Långsam, Alldaglig, Proffsig, Slapp, Något falsk ibland, Omtänksam, Lite översittare, 
Flummig, Eftertänksam, Feministiska, Tar för sig, Överkompenserande, Frigjord, Lite 
dominant, Duktig organisatör, Självgod, Öppen, Kaxig, Överlägsen, I did it myyy way, Lite 
fnittrig, Gnällig, Kontrollbehov, Raspig röst  

”Dessa får dra det stora lasset o kontakten med publik, står ofta lite utanför/framför det 
övriga bandet.” 

”Mindervärdeskomplex eller diva i ensembler med killar” 

 

Fråga 4d) 

Upplever du att dina associationer kring afrosångaren är övergripande positiva eller 
negativa? 

 

Positiv  Negativ  Ingen åsikt 

22  8  19 

 

Fråga 4e) 

Övriga tankar (frivilligt) 

”Inte alls lika divig som den klassiska sångerskan.” 

”hur dom än ser ut så faller man för en duktig afrosångare” 

”Har såklart väldigt många olika upplevelser och åsikter men här presenteras de främsta 
fördomarna” 

”ofta har de en tendens att anmärka på oss klassiska pianister ”vi spelar bara vad som 
står” ” 

”trevliga, oftast! Många är lata, bär aldrig några grejer, låter trummisen fixa ljud osv.” 

”Kan vara heaven or hell…” 

”Sätter sig själv högre än sina ”komp”-musiker Vill gärna bestämma” 
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Sammanställning av Afrotrummisen 

Fråga 5b) 

Vilket/Vilka ord som har med utseende att göra förknippar du med den för dig typiska 
afrotrummisen? 

 

6 svar Skägg 

5 svar Snygg, Långt hår 

4 svar Jeans 

3 svar Slapp stil, Vanlig, Rakat/Snaggat hår 

2 svar (Vita) linnen, Lång, T-shirt, Kroppsbehåring, Olika, Cool 

Övriga ord: 

Medvetet slafsigt intryck, Sportig, Öppen mun, Slappa kläder, Inte alltför utstickande 
klädstil, Säckiga kläder, Hängiga byxor, Stora byxor, Bager byxor, Inga skor, Mössa, Stor 
huvtröja, Mjuka tröjor, Mysiga kläder, Inte så stilmedveten, Snyggt klädda, Soft stil, 
Lufsig, Stilig, Nördig, Ser avslappnade ut, Framåtlutad gång (ihopsjunken), Allt mellan 
himmel och jord, Bad boy, Ett uttryck som säger ”var är jag”, Vet ej, Svårt att säga, 
Slarvig, En slapp jävel, Sunkig, Mongo bakom trumsetet, Inte tillgjort, Flummig, 
Mörkhårig, Krulligt hår, Halvlångt hår, Stort hår, Kort, Inga glasögon, Glasögon, Ev. 
Tatuerad, Vardaglig, Smal, Mystisk, Slacker, Fräsch 

”antingen bryr de sig inte, eller så är de grymt medvetna. 2 sorter” 

Fråga 5c) 

Vilket/Vilka ord som har med personlighet att göra förknippar du med afrotrummisen? 

5 svar Lugn 

4 svar Glad 

3 svar Trevlig 

2 svar Cool, Slö, Sprallig, Förvirrad, Flummig, Charmig, Nördig, Schyst (folk) 

Övriga ord: 

Social, Bohemisk, Insnöad, Slapp, Festprisse, Eftertänksam, Detaljinriktad, Perfektionist, 
Ingen speciell personlighet, håller sig i bakgrunden, Ställer alltid upp och spelar!, 
Inåtvända, Tillbakadragen, Skön snubbe, Koll på musikalisk helhet, Hjälpsam, Bandets 
ankare och ledare, Diskret, Skön, Chill, Tyst, Rolig, Trygg, Käck, Snäll, Öppen, Layback, 
Galen, Bag, Systematisk, Ganska osmart, Hemliga, Anonym utanför egna gruppen, Vet 
inte, Medveten, Nördig, Rytm-besservisser, Inne i sig själv, Ofta mycket energi, Osocial i 
stora sammanhang, Lyssnar på mkt, mkt musik, Hyperaktiva, Dålig 
verklighetsuppfattning, ”Svensson”-personlighet, Inga utsvävningar, Jävlig go, Vet vad 
kvinnorna vill ha, Lite ointresserad av omgivningen, Tajt bakom trumsetet otajt socialt, 
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Fan skit i det, det ordnar sig, Det varierar beroende på om trummissen spelar jazz, pop 
eller rock eller annan genre, Skämtsam, Rakt framåt 

”Schyst folk, trevliga” – skrivet av en afromusiker 

”Fan, skit i det, det ordnar sig” 

”Det varierar beroende på om trummisen spelar jazz, pop eller rock eller annan genre” 

 

 

Fråga 5d) 

Upplever du att dina associationer kring afrotrummisen är övergripande positiva eller 
negativa? 

 

Positiv  Negativ  Ingen åsikt 

31  1  17 

 

Fråga 5e) 

Övriga tankar (frivilligt) 

”Härligt!” 

”Svävande tidsperspektiv” 

”Man märker inte så mkt av dem” 

”Självklart finns undantag…  

”Somliga är extremt nördiga, slår på allt.” 

”De kommer från Borås!” 

”Kan lätt bli för artistisk i sin strävan att synas” 
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Sammanställning av Klassisk pianist 

Fråga 6b) 

Vilket/Vilka ord som har med utseende att göra förknippar du med den för dig typiska 
klassiska pianisten? 

5 svar Smal 

4 svar Prydlig,  

3 svar (Väldigt) proper, Lång 

2 svar Prydlig klädstil, Propert klädd, Alldaglig, Välklädd, Tant-style/Tantig, Stilig, 
Senaste modet/Modemedveten, Halvlångt hår, Rak i ryggen 

Övriga ord: 

Lite stiff, Elegant, Vardaglig, Diskret, Uppklädd, Fint utseende, Städat yttre, Ordentligt 
klädd, Bra klädd, Lite striktare klädsel, Varmklädd, Bryr sig inte om det yttre alls, Månar 
om sitt utseende, Uppklädd, Lillgammal, Jävligt ambitiös, Har ingen koll på 
populärmusik, Blond, Mörkhårig, Mittbena, Långt hår, Välfrisserad, Kort hår, Uppsatt 
hår, Rufsigt hår, Stora glasögon, Kavaj, Kostym, Smoking, Polo, Långärmat, Mörka kläder, 
Lite ståtlig, Smala fingrar, Långa fingrar, Ser halv plågad ut, Blek, Ingen skäggväxt, Hel 
och ren, Eftertänksam, Lite satt, Asiat, Stilrena, Diskret, Ordentlig, Bra hållning, Fin stil, 
Väldigt olika, Leende 

”Proper, välklädd. Om det är en man är han lång och smal och blek. Kvinnan är 
välfrisserad.” 

”finns 2 typer. De som månar om sitt utseende och är modemedvetna och de som inte 
bryr sig om det yttre alls.” 

 

 

Fråga 6c) 

Vilket/Vilka ord som har med personlighet att göra förknippar du med den klassiska 
pianisten? 

 

3 svar Ordentlig, Ordningsam, Lugna, Tråkig, Kufisk, Tystlåten, Lite tillbakadragen 

2 svar Ambitiös, Eftertänksam, Snäll, Duktig, Seriös, Lite stel, Lite osäkra inför 
uppspel/tycker det är jobbigt att spela upp, Ensamvarg/Enstöring 

Övriga ord: 

Organiserad, Strukturerad, Noggrann, Perfektionist, Hjälpsam, Samarbetsvillig, Glad, 
Svart-Vita, Dryga Stockholmare, Kassa på a vista, Fisförnäm, Djup, Harmonisk, Snygg, 
Bohemisk, Snorkig, Intelligent, Besserwisser, Rofylld, Ingen ledarpersonlighet, Vill inte 
synas allt för mycket, Blyg, Inåtvänd, Försjunken i sig själv, Nervösa, Ingen speciell 
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egenskap, Övningsälskare, Upptagen!, Ganska tråkiga, Ev. tjötiga, Konstiga, F.d 
kapellmästare, Insnöade på tråkig musik, Starka personligheter, Tankfull, Någon konstig 
kombination, Punktlig, Flitig, Inrutad, Korrekt, Stilla personlighet, Artig, Lillgammal, Pö 
om pö 

”Ger ofta ett ambitiöst intryck, men är kassa på a vista” – klassisk sång 

”Tydliga ideal på vad som är rätt och fel” 

 

Fråga 6d) 

Upplever du att dina associationer kring den klassiska pianisten är övergripande 
positiva eller negativa? 

 

Positiv  Negativ  Ingen åsikt 

24  4  21 

 

Fråga 6e) 

”Den ständiga frågan. Vill du spela piano eller ha ett liv?” 

”Det är något spännande över klassiskt piano och dess utövare. Jag känner historiens 
ringslag…” 

”Dålig på att spela andra” 
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Sammanställning av instrumentets popularitet 

Fråga 7)  

Rangordna instrumenten i den ordning du själv skulle vilja spela dem. Sätt en 1:a efter 
det instrument du helst skulle vilja spela, en 2:a efter näst helst osv. 

 

Placering 1 2 3 4 5 6 

 

Klassisk tuba 3 3 2 5 7 25 

 

Folkmusik fiol 5 9 12 6 6 7 

 

Klassisk tvärflöjt 4 6 2 11 15 7 

 

Afro sång 14 12 8 8 4 0 

 

Afro trummor 11 8 13 6 5 4 

 

Klassiskt piano 10 9 8 10 7 1 

 

Bortfall/Undantag: 

1 som bara valde trummor 

1 som bara valde trummor och sång 

1 räknade inte in sitt eget instrument varför jag räknade bort de övriga placeringarna 

1 satte kryss för 3 alternativ som jag inte visste hur jag skulle tolka varför de inte är 
medräknade. 

 

Flest 1:or har afro sång medan tuba fått flest 6:or. 

Afro instrumenten (sång och trummor) ligger i topp, följt av klassikt piano, och 
folkmusikfiol. De klassiska blåsinstrumenten (tvärflöjt och tuba) hamnar i botten. 

Skulle undersökningen sett annorlunda ut om instrumenten fått andra genrer? Är det 
genre eller instrument man väljer i första hand? 
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Sammanställning av instrumentets popularitet 

Fråga 8)  

Finns det något av instrumenten som du inte skulle vilja spela? 

 

Klassisk tuba 25 

Folkmusik fiol 19 

Klassisk tvärflöjt 11 (varav 1 p.g.a. genren)  

Afro sång 2 

Afro trummor 4 

Klassiskt piano 2 

 

Förklaringar: 

”Tuba känns svårt i ensemblesituationer” 

”Jag skulle absolut kunna tänka mig att vara bra på alla ovanstående instrument, men jag 
vet inte om jag skulle orka bli bra på dem, med allt vad det innebär; t.ex. släpa på en 
tuba, ett trumset” 

”Tuba jag hatar tuba” 

”Tuba, tråkiga stämmor” 

”Tuba, för de luktar illa” 

”Jag skulle gärna spela tvärflöjt men inte klassisk musik för det instrumentet.” 
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Sammanställning av tankar i tidig ålder 

Fråga 9)  

Vilken uppfattning hade du kring dessa instrument när du började spela ditt 
instrument? 

”Jag tänkte inte så mycket på de andra instrumenten” 

”Afrosång är mitt instrument!=BRA  Fiol och piano var mina första instrument. Jag 
tyckte inte så mycket om klangen på klassisk fiol och slutade senare och folkmusikfiol 
var tråkigt för jag gillade inte låtarna. Piano var bara kul att kompa på. Tuba visste jag 
inte om, men tyckte överlag illa om blåsntr. Tvärflöjt däremot var fint men lät så 
luftigt/väsigt. Trummor=kul med rytmerna, men lät för starkt.” 

”Jag hade rangordnat dem lite annorlunda innan jag började sjunga. Jag ville bli trummis 
(afro) och min mor är tvärflöjtist (klassisk)” 

”Ingen uppfattning alls. ”Fördomar” har nog tråkigt nog förstärkts i och med högskolan. 
När jag började tänkte jag ej i de banorna.” 

”Ingen speciell” 

”Att de flesta kan vara vackra/häftiga på sitt sätt.” 

”Piano tråkigt, tuba-ingen, tvärflöjt-ingen, folkmusikfiol-knätofs, afrosång-kul, 
afrotrummor-kul” 

”man var bara en riktig ”tjej” om man spelade tvärflöjt eller möjligen piano” 

”Nästan ingen alls. Hade testat blockflöjt o fortsatte då på flöjtlinjen.” 

”Vet ej.” 

”Ingen” 

”Ungefär densamma som jag har nu” 

”Ingen direkt tror jag. Började spela violin när jag var 6 år” 

”Jag valde faktiskt mellan tuba och flöjt. Men så blev det saxofon och senare sång. Men 
man tänkte ju inte så mycket på genre på den tiden” 

”Samma som nu” 

”Förstår inte frågan” 

”Ingen” x 4 

”Minns inte” 

”Vet ej. Började spela väldigt ung.” 

”Jag ville spela tuba från början.” 

”Trevligt instrument som var coolt” 
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”Vet ej” 

”Visst nog knappt att de fanns” 

”Hade inte så många uppfattningar om dem enbart att man inte tyckte om ljudet eller 
om instrumentet såg löjligt ut att spela. Tuba var inget tjejinstrument då det kändes 
stort och klumpigt. För min del stod det mellan piano, fiol el. flöjt. Lätta instrument.” 

”Ingen större uppfattning. Har varit ganska öppen.” 

”Tvärflöjt=töntigt” 

”Ungefär samma som nu, men inte så uttalat” 

”De flesta instrumenten hade jag inte så mycket uppfattning om.” 

”Ingen alls” 

”Ingen alls, jag var så liten att jag knappt visste att de fanns. Men de fördomar jag har 
idag härrör från när jag började spela i orkester i åk 4.” 

”I stort sett ingen alls” 

”Tuba vad är det? Fiol tog lång tid innan det lät ens lite bra. Åå piano. Det är se längesen 
att jag inte minns allt jag kände då.” 

”Jag ville spela tvärflöjt som liten. Att folkmusik fiol var en egen genre fans inte. Jag har 
alltid spelat fiol oavsett genre. Överhuvudtaget instrument existerade endast utan 
genre.” 

”Visste i stort sett bara att det fanns piano och det var ju vackert.” 

”Hade ingen koll direkt” 

”Förutfattade meningar, en del i likhet med svaren i denna blankett.” 

”Ville bara spela nått afroinstrument, dom andra fanns inte i min världsbild just då.” 

”Visste nog inte vad tuba var för instrument. Tyckte det var häftigt med populärmusik. 
Klassiska instrument var bara till proffs. Piano var lättillgängligt och därför något jag 
började med” 

”Jag var så liten då!” 

”Ingen speciell” 

”Ingen speciell uppfattning” 

”Samma som nu” 

”Inga specifika åsikter, hade ingen erfarenhet av något annat än fiol och piano när jag 
började spela” 

”Jag minns inte riktigt, jag hade nog inte så mycket uppfattning. Framförallt hade jag 
väldigt lite uppfattning om stråkinstrument och piano. Tyckte nog att de verkade ha 
ganska tråkigt i sina spelgrupper” 
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Sammanställning av tankar idag 

Fråga 10)  

Har din uppfattning om dessa instrument förändrats med tiden? På vilket sätt? 

”Ja, kanske. Har min uppfattning ändrats så är det på det sättet att perspektiven har 
vidgats och jag har fått en större insikt i vad man kan göra med instrumentet.” 

”Jag har vidgat mina uppfattningar, men inte förändrat dem på något avgörande vis” 

”Nej. Det var därför jag valde mitt instrument.” 

”Ja.” 

”Ja. Man lär sig mer om dem man spelar med. Märks tydligt att olika personligheter 
söker sig till olika instrument” 

”Har inte lika mycket fördomar!” 

”Nu vet jag mer om instrumenten.” 

”Har upptäckt att dom finns och att folk spelar dem, dessa människor kan till och med 
vara trevliga (!!).” 

”Ja på en del instrument. Jag har blivit överbevisad. Man kan vara cool på varje 
instrument egentligen.” 

”Jag hade tydligare fördomar förut, nu när jag känner fler instrumentalister är det 
svårare att placera dem i fack. Alla är ju olika.” 

”NEJ.” 

”Folkmusik fiol har blivit ett eget tänk bort från det jag håller på med. nu är alla 
instrument gernreuppdelade” – Klassisk violinist 

”Tuba vet jag nu vad det är o det är roligt att spela. Fiolen är lite svår och rolig, snygg att 
lyssna på bara jag slipper spela. Att klassiskt piano är tufft o jag borde ha tvingat 
mamma att få plats med ett hemma när jag var 8år. Så kanske jag varit lite bra vid det 
här laget.” – Klassisk klarinettist 

”Ja, jag gillar många fler nu.” 

”Ja, det har del. Man har fått mer uppfattning om dem olika instrumenten.” 

”Jag reflekterar inte så mycket över dem längre, men blir lite förvånad om någon skiljer 
sig mkt från mina fördomsbilder.” 

”Självklart. Jag vet mer om dom nu när jag träffat folk som spelar dom.” 

”Har både positiva & negativa bilder av alla instrumenten pga att jag känner olika 
människor som spelar de olika instrumenten.” 

”tvärflöjt=vackert (svarade ”tvärflöjt=töntigt” på fråga 9) 
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”Efter diverse år på musikutbildningar bildar man sig tillslut en uppfattning, efter att ha 
sett ”flera” på varje sort. Man inriktar sig mer på instrumentets möjligheter än personen 
som spelar det.” 

”Ja, man får en bättre uppfattning när man förstår och ser dess svårigheter så man inte 
förknippar ex tuban som ett tråkigt umpa-umpa instrument i en marschorkester. Så 
fördomarna har minskat när man kan se instrumenten i andra sammanhang är de man 
är vanliga” 

”Nej” x 2 

”Jag vet att de finns” 

”Ja. Man har fått djupare förståelse för funktion och spelsätt.” 

”Ja Tuba är det tråkigaste instrumentet att lyssna på” – afro basist (intressant med tanke 
på likheten av stämmor) 

”Flöjt har jag alltid uppskattat men efter att jag har upptäckt att en flöjtist aldrig kan 
överaska med sitt spel. Det låter inte tufft när dem spelar varken starkt , svagt, ljust, 
mörkt eller snabbt.” 

”Fått mer uppfattning om dem, repertoar & spelsätt” 

”Flöjt har växt i mina ögon. De andra har sjunkit.” 

”Ja jag vill inte spela nåt av dem.” – klassisk sång 

”Det lär det ju ha gjort, men jag kan inte komma på något konkret.” 

”Tror man försökt dela in folk i fack och grupper. Sen blir man förvånad om någon 
sticker ut.” 

”ja åt det bättre hållet.” 

”ja. Tvärflöjt var fint förut, nu tråkigt. Tuba har jag aldrig tänkt på, men det är kul att 
blåsa i och att ha som ”rörlig” bas att gå å spela med, dock i klassisk musik. Folkmusik 
var tråkigt förut, nu coolt, roligt, gött. Klassiskt piano tråkigt att lyssna på men bra att 
spela för harmoniska kunnandet/gehöret/kompositionen.” – afro kontrabasist 

”Nej!” 

”Ja jag har ju fått allt det som jag skrivit här på pappret eftersom jag inte hade några 
direkta uppfattningar innan jag började spela” 

”jag vet nu att även killar spelar flöjt & piano.” 

”Ja, vissa har blivit bekräftade, vissa har ändrats totalt” 

”Uppfattningen har snarare förstärkts sen jag började här” 

”Ja man har ju fått en uppfattning om dom” 

”som ovan. Från inga fördomar-mer faktänhade, tror också det blir en viss grej att se ut 
på ett sätt i olika genre. Det blir mode.” 
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”Ja. Jag tycker mer om dem all & ser ett värde i dem alla & deras uttryck, än jag gjorde 
innan. Att alla mer är bra på sitt vis.” 

”Nu tycker jag mkt om fm-fiol sen jag ört bättre ex. på musik! Jag tycker om kl. piano nu 
också, sen jag hört bättre ex. på musik! Tuba vet jag fortfarande lite om, men det verkar 
inte vara något melodiinstr så därför verkar det tråkigt, plus att det är blås…Jag spelade 
tv.fl. ett år, men fastnade aldrig för det. Jag tycker dock att det kan låta fint när ngn 
duktig spelar, då blir det som sång!!” – klassisk sång 

”Jag känner nu till instrumenten och jag har generellt sett ingen negativ uppfattning om 
något av dem” 
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Diskussion 
 

Jag märkte att undersökningen gjorde en del studenter lite vaksamma och 
avståndstagande. Detta gäller de som kände sig representerade i enkäten. Jag fick frågor 
kring varför jag valt just deras instrument. En stark samhörighet verkar finnas mellan 
instrumentet och instrumentalisten. Är man orolig för vad som eventuellt skulle komma 
fram i min undersökning? Jag fick även frågor av instrumentalister som inte hade sitt 
instrument representerat i undersökningen, som saknade sitt instrument där och gärna 
hade velat vara representerade för att själva kunna läsa om vad undersökningen hade 
visat. Både rädsla och nyfikenhet tycker jag mig urskilja bland olika studenter. Detta var 
något jag till viss del hade väntat mig och som jag även beskrev i min hypotes. Jag ser det 
som positivt och intressant att arbetet mötte olika reaktioner då det visar på att ämnet 
intresserar eller engagerar studenter och musiker. 

Det får mig att intressera mig mer för ämnet då det tydligen finns så starka och 
personliga band. Kanske blev en del rädda för att få sin personlighet undersökt då de 
själva förknippar sig starkast med instrumentet. Jag kände själv när jag läste svar på 
”tvärflöjtisten” att jag blev lite stött. ”Men så är vi väl inte?” Tvärflöjtister är ju så 
trevliga…Jag tror att pågrund av den mängd tid som vi lägger ner på vårt instrument 
sammankopplar vi oss till en helhet med det och så mycket av våra liv och vem vi är som 
person hör ihop med att vara musiker av ett visst instrument. Att någon då eventuellt 
skulle komma och säga något negativt om ”vårt instrument” gör att många tar avstånd 
och tar åt sig personligen. Men de flesta har varit positiva och intresserade av ämnet och 
undersökningen vilket också var en av anledningarna till att jag valde just det här ämnet. 
Det verkade vara något som intresserade de flesta. 

I resultatsammanställningen har jag sorterat svaren efter hur många som svarat samma 
ord. I vissa fall har jag likställt ord men i stort så har jag undvikit att där göra mina egna 
tolkningar av vad som menas med orden. I diskussionen som följer har jag räknat ut och 
slagit samman större grupper av ord som enligt min tolkning pekar på liknande 
iakttagelser.  

Klassiska Tubaisten 

Den klassiska tubaisten är en man (svarat av alla utom 1). 

Utseende: Av svaren att döma framkommer 2 olika bilder av den typiske tubaisten: Dels 
den lilla, smala (som har beskrivits som ”den nya generationen”), dels den bastanta, 
tjocka och skäggiga (som beskrivits som ”den äldre generationen”). 

14 svar beskriver en liten och smal person. 

22 svar beskriver en stor, rund person. 

Personlighet: Tubaisten har fått runt 30 svar på ord som beskriver en trevlig, skojfrisk 
och social person. En annan bild som beskrivs pekar på en mer självgod besserwisser 
(10 ord). Bortemot 20 svar tyder på en ordningsam, lugn person som håller sig lite i 
bakgrunden. 
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Associationer: Ingen åsikt och Positiv har en klar majoritet. Endast 4 personer svarar att 
de har en negativ association. 

Instrumentets popularitet: Tuba är det instrument som de flesta (25) placerat sist i 
undersökningen om i vilken ordning enkätsvararna skulle vilja spela dem. Lika många 
har även svarat att de inte skulle vilja spela tuba. 

 

Fiolspelande Folkmusikern 

Den fiolspelande folkmusikern kan vara både en man eller en kvinna. Flest har svarat 
”Ingen åsikt”. Av övriga svar är en knapp övervikt åt det manliga hållet. 

Utseende: En tydlig bild visar på att tankarna kring den fiolspelande folkmusikern är en 
naturlig person som har egengjorda kläder och ett något ovårdat yttre. Att kläderna är 
köpta på second-hand, är i natur/jordnära färger eller egengjorda beskrivs av mer än 40 
ord.   

Personlighet: 16/49 (nästan 1/3) har svarat att den fiolspelande folkmusikern är ”glad”. 
Om man därtill räknar med liknande svar som tyder på en trevlig och öppen person blir 
svaren 30. Den bohemstil som framkom i föregående fråga visar sig även här. Jordnära 
kläder och jordnära personlighet. En trevlig och kanske lite flummig och udda person 
som gärna tar sig något att dricka. Intressant är att ord som förekommer tyder på en 
hälsosam, politiskt aktiv och naturnära person, medan andra svar beskriver en härjig 
person som ”skrävlar och berättar historier” och dricker mycket. Här skiljer sig alltså 
beskrivningarna på den annars så tydliga linjen. 

En av enkätsvararna har delat upp svaren beroende av om det är en kvinnlig eller 
manlig instrumentalist: ”Kv: Social, positiv och duktig Man: härjig, supig, oansvarig” 

Har de andra svarat och tänkt sig olika personligheter beroende på om det är en man 
eller kvinna de beskriver? Då bara en har gjort den här uppdelningen är det omöjligt att 
veta om det är könsrelaterat eller om uppfattningen i allmänhet skiljer sig. Det skulle 
vara intressant att ta reda på om det finns en könsmässig uppfattning kring personlighet 
även inom instrumenten. 

Association: De positiva associationerna är övervägande och endast 4 enkätsvarare har 
svarat negativt. 

Instrumentets popularitet: Folkmusik fiol hamnar i mitten på skalan. Däremot är det 
hela 19 stycken som inte vill spela instrumentet. Bara tuban är mindre populär. Hur 
kommer det sig att folkmusik fiol i den första undersökningen (som tar upp i vilken 
ordning enkätsvararen vill spela instrumenten) placerat sig i mitten men i den andra 
undersökningen (instrument som enkätsvararen inte skulle vilja spela) hamnar i 
botten? 

 

Klassisk tvärflöjtist 

Den klassiska tvärflöjtisten är en kvinna. Endast en enkätskrivare har svarat att 
instrumentalisten är manlig och 5 har svarat ”ingen åsikt”. 



 - 39 - 

Utseende: Att den klassiska tvärflöjtisten är en smal och liten tjej framkommer av de 22 
svaren. Hårfärgen verkar vara ett drag som är utmärkande då 11 svarat blond och 
ytterligare liknande svar förekommer. Att det är en söt person som ofta är noga med sitt 
utseende (fixad) och sitt klädval är också en tydlig tanke kring instrumentalisten. 
Intressant är att i de fall beskrivningarna skiljer sig från de övriga (blekfet, lite knubbig) 
syftar svaret till en manlig flöjtist.  

Personlighet: En lugn, tystlåten, ordentlig och lite försiktig person beskrivs av närmare 
30 ord. 15 svar syftar till att flöjtister är glada, snälla och trevliga. Vissa ord pekar på en 
dryg och ytlig person medan andra beskriver en stel, trist och menlös uppfattning. 
Ytterligare en tendens är ord som beskriver framgångsträvande och målinriktade 
personer. 

Association: De olika tendenserna och de olikheter som tidigare beskrivits resulterar 
kanske till att flest svarat ingen åsikt. Dock har nästan lika många svarat att deras 
associationer är positiva. Intressant är att en som svarat att associationerna kring 
tvärflöjtisten är övergripande negativa i övrigt svarat att tvärflöjtisten är smal, lång 
respektive snäll och god. Ord som jag tolkar som positiva.  

Instrumentets popularitet: Tvärflöjt placerar sig i slutet av skalan med ett sämre resultat 
än folkmusikfiol. Däremot hamnar det i mitten i den andra undersökningen. Här 
framkommer även att instrumentet i åtminstone 1 fall blivit bortvalt på grund av genren 
och inte instrumentet som sådant.  

 

Afrosångaren 

Afrosångaren är en kvinna. Dock har 11 personer svarat att de inte har någon åsikt. 

Utseende: Afrosångaren beskrivs som en modemedveten person som vill verka cool och 
som även beskrivs som cool. Vissa likheter med tvärflöjtisten då de båda beskrivs som 
modemedvetna och lite utseendefixerade. Snygga och modemedvetna blev de mest 
förekommande svaren.  Drygt 20 svar beskriver en person som har coola, moderiktiga 
kläder och är stylad.  

Personlighet: Afrosångarens personlighet beskrivs som lite divig och dryg, men också 
som glad, utåtriktad och självsäker. Kanske är det just den självsäkerheten som gör att 
de av vissa uppfattas som självcentrerade och platstagande personer. Divig, bra 
självförtroende, tar plats och snobbig är exempel på ord som förekommer runt 40 
gånger. Som jag skrev i inledningen framkom det i Johan Gärskogs arbete att sångare 
hade högt resultat på utåtvänd. Detta stämmer ganska bra överens med de tankar som 
framkommit om afrosångaren i den här enkätundersökningen.  

Utåtriktad, Vill synas/Gillar att stå i centrum, Tar plats, Självsäker, Social är några av de 
vanligast förekommande beskrivningarna på afrosångarens personlighet. Dock förekom 
även ord som ”Inåtvänd och Inne i sig själv”. Men i stort verkar Johans och min 
undersökning visa på samma resultat. Verklighet och fördom verkar alltså i det här fallet 
stämma ganska bra överens. 

Association: Positiva associationer var de vanligaste . Tätt följt av ingen åsikt. Lite 
förvånande då många beskrivit afrosångaren med ord som för mig klingar lite negativt. 
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Instrumentets popularitet: Afro sång placerar sig på en tydlig 1.a plats. 14 har prickat in 
det som 1.a, 12 som 2.a och ingen har det som 6.e alternativ. Däremot har 2 angivit afro 
sång som ett ”instrument” de inte skulle vilja spela. 

 

Afro trummis 

Afro trummisen är en man. Bortsett från 1 person som svarat kvinna. 

Utseende: Två olika stilar beskrivs. Dels den slappa stilen med stora hängiga byxor och 
dels den snygga och moderiktiga. Jag undviker att göra en procentuell uträkning då det 
är svårt att gruppera orden som förekommer. Anmärkningsvärt är att många 
motsatsord förekommer.  

Hårrelaterade svar: 5 har svarat ”långt hår” medan 3 svarat rakat/snaggat hår. 
Ytterligare ord som förekommer är ”mörkhårig, krulligt hår, halvlångt hår, stort hår, 
skägg och kroppsbehåring. 

Glasögon- Inga glasögon 

Lång- Kort 

Inte alltför utstickande klädstil - Snyggt klädda – Mysiga kläder – Soft stil 

Slacker – Fräsch - Lufsig – Stilig – Snygg  

Personlighet: Lugna, glada och smått förvirrade personer. En person i bakgrunden som 
gör sitt jobb och är stabil utan att vilja synas för mycket. Även här blir svaren lite 
spretande. De ord som förekommer oftast visar på en lugn, glad och trevlig person, men 
bland de enskilda svaren framkommer även en annan sida. 

Motsatsord här blir:  

Social – Osocial i stora sammanhang – Håller sig i bakgrunden 

Rolig, Käck – Tyst, Diskret 

Cool – Nördig 

Slö, Layback, Slapp – Sprallig, Hjälpsam, Perfektionist, Ofta mycket energi, Hyperaktiva 

Förvirrad, Flummig – Bandets ankare och ledare 

Association: Trots den lite varierande beskrivning afrotrummisen fått tidigare så är 
uppfattningen övervägande positiv. Endast 1 var negativ. 

Instrumentets popularitet: Afro trummor hamnar i toppen med 11 1.a platser. 4 har 
placerat instrumentet på en sista plats vilket är lika många som svarat att afro trummor 
är ett instrument de inte skulle vilja spela.  
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Klassisk pianist 

Den klassiska pianisten kan vara både man och kvinna. De flesta har svarat ”ingen åsikt”. 
Nästan lika många (19) har svarat att det är en kvinna och 7 stycken har svarat att det är 
en man. Det kvinnliga svarsalternativet är alltså något mer representerat.  

Utseende: Till skillnad från trummisen framkommer här en tydligare bild av 
instrumentalisten. En lång smal och proper person är den tydligaste linjen. Även om 
klädstilen skiljer sig mellan svarsalternativen framkommer en bild av en välklädd 
person. 

Klädmässigt varierar svarsalternativen mellan: Prydligt klädd, Propert klädd, Välklädd, 
Stilig, Tantig, Alldaglig, Uppklädd, Städat yttre osv. 

Klädmässigt har närmare 30 svarat med ord som beskriver en ordentlig klädsel.  

Personlighet: Även personligheten beskrivs som ordentlig och seriös. En tillbakadragen, 
lugn och lite tråkig person. Men även ordningsam, duktig och snäll. Inga personer som 
vill framhäva sig själva, synas eller spela upp. 

Drygt 20 svar beskriver organiserade, strukturerade och perfektionistiska drag. Och 
ungefär lika många ord visar på en tillbakadragen, inåtvänd, lugn och stilla personlighet. 

Association: Det är övervägande positiva svar kring den klassiska pianisten. Nästan lika 
många har ingen åsikt och bara 4 har en negativ association. 

Instrumentets popularitet: Klassiskt piano har en hög placering, men samtidigt är 
instrumentet ganska jämnt representerat genom de olika placeringarna. (10,9,8,7,10,7, 
1). Dock är sistaplatsen bara representerad av 1 svarare. Bara 2 har uppgivit att de inte 
skulle vilja spela instrumentet. 

 

Att de svar som framkommer under ”association” inte alltid överensstämmer med 
tidigare resultat kan bero på att frågan är svårtolkad. Min egen association till 
enkätsvararnas ord är ju också personlig och kan mycket väl ha menats på ett sätt men 
tolkas av mig på ett annat sätt. De ord som jag anser vara positiva respektive negativa 
behöver ju inte ha samma innebörd för någon annan. Detta gör att presentationen av 
resultatet till viss del beror på mina tolkningar. Dock har jag i resultatredovisningen 
försökt att undvika just sådana hopslagningar av ord för att undvika sådana misstag. De 
sammanställningar jag gjort här ovan kan därför innehålla några sådana feltolkningar av 
ord som kanske inte alls menar samma sak. 

 

Tankar i tidig ålder kontra tankar idag: 

Många uppger att de inte hade några tankar kring detta i tidig ålder medan andra hade 
uppfattningar om samtliga instrument. Klang, genre, storlek samt hemmiljö 
framkommer som faktorer som avgör vilket intryck instrumentet ger. 

En del skriver att de ändrat sina åsikter då de träffat fler instrumentalister och nu vet 
mer om instrumenten. Någon skriver att fördomarna var tydligare förut, men nu tycker 
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att det är svårare att placera in dem i fack då alla är olika. En annan skriver att det märks 
tydligt att olika personligheter söker sig till olika instrument.  

- ”Jag reflekterar inte så mycket över dem längre, men blir lite förvånad om någon skiljer 
sig mkt från mina fördomsbilder.” 

- ”Har både positiva & negativa bilder av alla instrumenten pga att jag känner olika 
människor som spelar de olika instrumenten.” 

”Ja, vissa har blivit bekräftade, vissa har ändrats totalt” 

Dessa citat får representera de olika åsikter som framkommer under denna fråga. De 
som har fördomar och de som anser att instrumentalisterna är individer som inte är 
instrumentbundna. 

Formar instrumentet personligheten eller väljer vi instrument efter den personlighet vi 
har? 

Följande citat är särskilt intressant med tanke på detta. 

”…tror också det blir en viss grej att se ut på ett sätt i olika genre. Det blir mode.” 

Detta skulle kunna tyda på att vi formas efter de förväntningar som finns kring de olika 
”genrerna”(instrumenten).  Återigen blir genrefrågan aktuell. Då jag inte ställt några 
frågor kring detta kan jag inte dra några slutsatser kring ämnet, men det är ändå 
anmärkningsvärt att denna person svarat på detta sätt utan att ha letts in på det spåret. 

 

Från de svar som givits tycker jag att man kan se tydliga tendenser vad gäller samtliga 
instrument. Vissa instrument får entydiga bilder och vissa har flera svar som pekar åt 
två tydliga håll. Men för alla instrument gäller att det tydligt går att se åt vilket håll 
tankegångarna går. I vissa fall är det två helt skilda typer som beskrivs. Intressant är då 
att båda är tydligt representerade. T.ex. tubaisten som beskrivs som smal eller tjock. Vad 
som vore intressant är om en undersökning gjordes om samma instrument inom olika 
genrer för att se om det är instrumentet eller genren som bär på den största fördomen. 
En del svar pekar också på att svaret gäller genren (i vissa fall mer än instrumentet). 
Intressant är då att den klassiska tvärflöjtisten och afro sångaren liknar varandra på 
vissa punkter även om genren skiljer sig mellan de båda. Hade svaren varit annorlunda 
om jag valt att undersöka folksång? Hade det i så fall mest liknat afrosång eller 
folkmusikfiol? Återigen vore intressant att se om det är genren eller instrumentet som 
är avgörande. Det vore även intressant att se om det finns lokala skillnader i den 
beskrivning som framkommer, men då resultaten är så pass tydliga verkar dessa 
uppfattningar delas av studenter vare sig de kommer från södra eller norra Sverige. 

 

Om jag jämför min undersökning och de svar som givits där med Christina Hertzmans 
arbete framkommer att det i båda undersökningarna finns tydliga tankar kring vilken 
könstillhörighet instrumentalisten har. I hennes arbete svarar de barn hon intervjuat att 
tvärflöjt är ett tjejinstrument samt att trummor är ett killinstrument. Där framkommer 
också att eleverna tror att andra värderar deras instrument efter könstillhörighet men 
att de själva inte anser att de valt sitt instrument efter den principen. Jag tror precis som 
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Christina själv skriver att det är lättare att utestänga vissa alternativ och välja något som 
passar bättre in i normen. I de fall instrumenten överensstämmer (tvärflöjt och 
trummor) i våra båda arbeten är resultaten de samma. Även i mitt arbete framkommer 
tvärflöjt som ett tydligt tjejinstrument medan trummor ses som ett killinstrument. Den 
föreställningen lever alltså kvar från barns tankar till musikstuderande på vuxen nivå.  

 

Varifrån har vi fått våra tankar om de respektive instrumenten? Att en tanke kring 
trummor eller andra instrument som ofta förekommer i media uppkommer är kanske 
inte så konstigt. Men hur en fördom uppstår utan att ”eleven” egentligen vet något om 
instrumentet sedan tidigare ter sig något oförklarligt. Hur bildar man sig en uppfattning 
om tuba när så många svarat att de inte visste vad det var för instrument när de var i 
”musikskoleåldern”. Vem bestämmer om ett instrument är coolt eller ocoolt? Eller är det 
en slump beroende på vilka elever som spelar? Hur kommer det sig i så fall att enkäten 
visar på en landsomfattande uppfattning kring instrumenten? Är utformningen på 
instrumentet viktigt, är det ljudet eller är det läraren? Eller tilltalar vissa instrument 
olika sinnen och olika personlighetstyper? Att här göra en uppföljning för att undersöka 
musikerna på respektive instrument vore kanske ett steg mot den frågan, men det 
lämnar jag öppet för någon annan att ta vid.  

Ytterligare frågor som den här uppsatsen givit mig är följande. Söker sig vissa 
personligheter till olika instrument? Formar instrumentet personligheten eller väljer vi 
instrument efter den personlighet vi har? 
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Slutsats 
 

”Jag vill veta om/vad det finns för uppfattningar kring vem som spelar vilket instrument. ”    

Undersökningen har genom de inlämnade enkäterna visat att det finns uppfattningar 
kring vem som spelar vilket instrument. Ett entydigt svar har inte kommit fram, det 
hade jag heller inte väntat mig. Det viktiga är att man kan se åt vilket håll svaren lutar 
och att de ofta går att gruppera till uppfattningar som delas av de flesta alternativt 
beskriver några olika typer av instrumentalister. Vissa instrument har mer tydligt 
noterade drag, medan andra har olika utövare. Självklart finns det representanter i de 
olika instrumentgrupperna som inte kommer känna igen sig alls i stereotypen och 
kanske är det till och med så att de flesta kommer att tycka att de inte passar in i sin 
respektive instrumentgrupp. Det intressanta i den här undersökningen är egentligen 
inte hur korrekta dessa uppfattningar är utan snarare att de faktiskt finns och varför de 
olika instrumenten (genrerna) fått så pass olika svar. Till viss del tar ju Johan Gärskog 
upp den faktiska sanningen då han undersökt sina grupper/instrumentalister och i de 
fall mina och hans grupper gått att jämföra som var fallet med sångaren så stämde de ju 
faktiskt ganska bra överens. Det här arbetet syftar alltså inte till att peka ut 
instrumentalister och påstå att alla dess utövare är på det sätt som framkommit genom 
enkätundersökningen. Snarare kan det ses som ett klargörande över de uppfattningar 
som av någon anledning finns kring dessa instrumentutövare. Tycker du att det inte 
stämmer in med just dina åsikter? Fundera ett tag på hur de skiljer sig och vad som gjort 
att du fått de uppfattningar som just du har.  

”Vilka är dessa eventuella uppfattningar?” 

Klassiska tubaisten – Man, Liten och smal/Stor och rund. Trevlig och skojfrisk. Positiva 
associationer. Instrumentet har låg popularitet. 

Fiolspelande folkmusiker – Man/Kvinna, Naturlig och bohemisk person med 
egengjorda kläder. Glad. Positiva associationer. Medel/Låg popularitet. 

Klassisk tvärflöjtist – Kvinna – Smal, liten, blond och söt. Lugn, tystlåten och ordentlig. 
Positiva eller neutrala associationer. Låg/Medel popularitet. 

Afrosångaren – Modemedveten, cool och snygg. Divig, dryg och självsäker. Positiva 
associationer. Hög popularitet. 

Afro trummis – Man. Slapp och hängiga byxor/Snygg och moderiktiga. Lugn, glad och 
trevlig. Positiva associationer. Hög popularitet. 

Klassisk pianist – Man/Kvinna. Lång, smal och proper. Ordentlig och seriös. Positiva 
associationer. Hög popularitet. 

Jag tycker att undersökningen gett intressanta svar att fundera vidare kring och jag 
tycker också att den visar så pass tydliga tendenser på likheter att jag vågar påstå att vi 
har fördomar och att de ofta liknar varandra. Enkätundersökningen som undersöknings-
metod har fungerat bra även om det varit lite svårt att tyda och gruppera de åsikter som 
kommit fram. Men att ge svarsalternativ och på så vis lättare kunna göra en sådan 
gruppering hade antagligen gjort svaren mindre personliga och kanske lite mer riktade. 
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Att svaren är helt fria och i så pass många fall överensstämmer tyder ju verkligen på de 
liknande tendenser som faktiskt finns. 

 

En intressant fråga att ställa sig är hur pass mycket metodvalet påverkat resultatet. 
Hade resultatet sett annorlunda ut om jag gjort undersökningen med hjälp av bilder som 
jag var inne på tidigare? Att jag valde enkät som metod medförde konsekvensen att 
frågan var fri. Det var helt upp till enkätsvararen att med ord beskriva den 
instrumentalist som han/hon såg framför sig. Om jag med ett visst antal bilder hade 
avgränsat denna frihet, skulle då resultatet blivit tydligare? Det skulle möjligen vara 
lättare att få fram den typiska instrumentalisten då svarsalternativen varit färre, men 
det hade samtidigt varit svårt att med bilder representera alla de beskrivningar som 
framkom genom enkätsvaren. Undersökningen skulle enligt min mening blivit mer 
vinklad. Men den hade antagligen varit mer tydlig och konkret. 

Det mest intressanta med resultatet av det här arbetet tycker jag är att det visat på att 
det finns tydliga åsikter och tankar kring vem som spelar ett visst instrument. Det 
konstaterandet i sig är ju inget som behöver vara negativt eller positivt, men det är värt 
att komma ihåg och reflektera över det som pedagog. Vilket intryck ger vi själva av 
instrumentet som pedagoger vid kulturskolornas ”prova på dag”? Vilka är det som får 
mest uppmärksamhet? Jag kan komma på mig själv med att fokusera på tjejerna då jag 
”vet” att det är dem som i störst utsträckning kommer att välja tvärflöjt. Påverkar den 
inställningen resultatet av de val eleverna sedan gör? Kan en aspekt i elevernas val av 
instrument vara vilken pedagog de känner igen sig själva i och därmed få lättare att 
relatera till instrumentet? Att ständigt jobba med de egna fördomarna är viktigt för att 
inte fastna i gamla mönster och tankegångar.  

Den genretillhörighet som i viss mån framkommit är något som vore intressant att gå 
vidare med. Är det instrumentet eller genren som i störst utsträckning avgör 
instrumentvalet? En sådan iakttagelse framkommer även i Christina Hertzmans arbete. 
Tjejer spelar mest klassiskt och killar spelar mer pop tyckte de intervjuade barnen. Vad 
är kvinnligt/tjejigt och vad är manligt/killigt? Ser det ut på samma sätt oavsett ålder?  

I den mån jag själv arbetat som pedagog märker jag tydliga skillnader. I mitt arbete som 
instrumentallärare på en kulturskola undervisar jag på flera instrument. Jag märker 
tydliga skillnader beroende på vilket instrument eleven spelar. De flesta av mina elever 
har jag i tvärflöjt och piano, men jag har även ett fåtal i klarinett, saxofon samt trummor. 
Jag märker stor skillnad dels beroende av vilket instrument jag undervisar i, vilket kön 
eleven har, samt vilken genre som instrumentet i huvudsak tillhör. Om jag generaliserar 
så har jag märkt att mina tvärflöjt- och pianoelever (mestadels flickor) är mer villiga att 
ta instruktioner och har förmågan att lyssna och ta till sig tips än vad mina pojkelever 
har (saxofon, trummor). Då jag i väldigt liten utsträckning har elever på de här andra 
instrumenten vill jag vara försiktig med att dra några slutsatser, men jag har ändå 
noterat att det är skillnad att undervisa från instrument till instrument, pojke/flicka 
samt beroende på instrumentets huvudsakliga genretillhörighet.  
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Bilaga 

Enkät 

 

Kön: Man  Kvinna Ålder_________         Landskap (uppväxt)_________________ 

Instrument___________________________        Genre:  Klassisk   Folkmusik   Afro 

 

Beskriv vem som enligt din uppfattning spelar de nedan utvalda instrumenten.  

 

Fråga 1) Klassisk tubaist 

a) Är den typiska klassiska tubaisten enligt dig en man eller en kvinna? 

Man Kvinna Ingen åsikt     

b) Vilket/Vilka ord som har med utseende att göra förknippar du med den för dig typiska 

klassiska tubaisten?___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

c) Vilket/Vilka ord som har med personlighet att göra förknippar du med den klassiska 

tubaisten? 

___________________________________________________________________________ 

d) Upplever du att dina associationer kring den klassiska tubaisten är övergripande positiva 

eller negativa? 

Positiv Negativ Ingen åsikt 

e) Övriga tankar (frivilligt)_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Fråga 2) Fiolspelande folkmusiker 

a) Är den typiska fiolspelande folkmusikern enligt dig en man eller en kvinna? 

Man  Kvinna Ingen åsikt 

b) Vilket/Vilka ord som har med utseende att göra förknippar du med den för dig typiska 

fiolspelande folkmusikern?_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



  

c) Vilket/Vilka ord som har med personlighet att göra förknippar du med fiolspelande 

folkmusiker? 

___________________________________________________________________________ 

d) Upplever du att dina associationer kring fiolspelande folkmusiker är övergripande positiva 

eller negativa? 

Positiv Negativ Ingen åsikt 

e) Övriga tankar (frivilligt)_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Fråga 3) Klassisk tvärflöjtist 

a) Är den typiska klassiska tvärflöjtisten enligt dig en man eller en kvinna?  

Man Kvinna Ingen åsikt  

b) Vilket/Vilka ord som har med utseende att göra förknippar du med den för dig typiska 

klassiska tvärflöjtisten?________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

c) Vilket/Vilka ord som har med personlighet att göra förknippar du med den klassiska 

tvärflöjtisten? 

___________________________________________________________________________ 

d) Upplever du att dina associationer kring den klassiska tvärflöjtisten är övergripande 

positiva eller negativa? 

Positiv Negativ Ingen åsikt 

e) Övriga tankar(frivilligt)______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Fråga 4) Afro sångaren 

a) Är den typiska afrosångaren enligt dig en man eller en kvinna? 

Man Kvinna Ingen åsikt 

b) Vilket/Vilka ord som har med utseende att göra förknippar du med den för dig typiska 

afrosångaren?________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



  

c) Vilket/Vilka ord som har med personlighet att göra förknippar du med afrosångaren? 

___________________________________________________________________________ 

d) Upplever du att dina associationer kring afrosångaren är övergripande positiva eller 

negativa? 

Positiv Negativ Ingen åsikt 

e) Övriga tankar (frivilligt)_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Fråga 5) Afro trummis 

a) Är den typiska afrotrummisen enligt dig en man eller en kvinna? 

Man Kvinna Ingen åsikt 

b) Vilket/Vilka ord som har med utseende att göra förknippar du med den för dig typiska 

afrotrummisen?______________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c) Vilket/Vilka ord som har med personlighet att göra förknippar du med afrotrummisen? 

___________________________________________________________________________ 

d) Upplever du att dina associationer kring afrotrummisen är övergripande positiva eller 

negativa? 

Positiv Negativ Ingen åsikt 

e) Övriga tankar (frivilligt)_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Fråga 6) Klassisk pianist 

a) Är den typiska klassiska pianisten enligt dig en man eller en kvinna? 

Man Kvinna Ingen åsikt 

b) Vilket/Vilka ord som har med utseende att göra förknippar du med den för dig typiska 

klassiska pianisten?___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



  

c) Vilket/Vilka ord som har med personlighet att göra förknippar du med den klassiska 

pianisten? 

___________________________________________________________________________ 

d) Upplever du att dina associationer kring den klassiska pianisten är övergripande positiva 

eller negativa? 

Positiv Negativ Ingen åsikt 

e) Övriga tankar (frivilligt)_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Fråga 7) Rangordna instrumenten i den ordning du själv skulle vilja spela dem.                         

Sätt en 1:a efter det instrument du helst skulle vilja spela, en 2:a efter näst helst osv. 

Klassisk tvärflöjt (  ) Klassisk tuba (  ) Folkmusik fiol (  ) 

Afro sång (  )  Afro trummor (  ) Klassiskt piano (  ) 

 

Fråga 8) Finns det något av instrumenten som du inte skulle vilja 

spela?______________________________________________________________________ 

 

Fråga 9) Vilken uppfattning hade du kring dessa instrument när du började spela ditt 

instrument?__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Fråga 10) Har din uppfattning om dessa instrument förändrats med tiden? På vilket sätt? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Tack för din medverkan! 


