
”Min mattelärare tipsade om var jag 
kunde ta trumlektioner”

En rapport om vikten av bra musiklärare



Musikbranschen är ojämställd. När Nöjesguiden våren 2013 släppte sin lista över de 100 
mäktigaste personerna inom musikbranschen var 73 procent av dessa män. Av akterna på 
de 10 största festivalerna som initiativet Jämställd Festival granskade under sommaren 
2017 var 69 procent mansdominerade
Och vänder vi blicken mot studieförbundens musikverksamheter, där många musiker i
Sverige finner och utvecklar sin talang och sitt intresse, ser vi att 88 procent av deltagarna 
2008 var killar/män. En siffra som tyvärr inte förändrats speciellt mycket sedan dess.
Det är mot bakgrund som idén till projektet Make Equal Music föddes. Genom det har vi 
arbetat för att skapa bättre förutsättningar för jämställdhets- och inkluderingsarbete inom 
musikverksamheter som riktar sig mot barn och unga.
Ägare till det treåriga arvsfondsprojektet är jämlikhetsstiftelsen Make Equal och föreningen 
Popkollo. Make Equal arbetar med – och uppmanar till – praktiskt jämlikhetsarbete genom 
utbildning, opionsbildning och projekt. Popkollo arrangerar musikläger som riktar sig till 
alla tjejer och transpersoner runtom i Sverige. 
I den här rapporten svarar personer av alla åldrar och alla kön på frågor om 
musikintresse och kopplat till att spela i band.

Läs mer om Make Equal på www.makeequal.se
Läs mer om Popkollo på www.popkollo.se



I den här rapporten redovisas resultaten från en enkätundersökning som genomfördes 
april-maj 2017. Enkäten fylldes i av totalt 787 personer varav 63 procent var kvinnor 
33 procent män och 4 procent annat/icke-binära. 51 procent av de svarande var 30 år eller 
äldre, 33 procent var 20-30 år och 15 procent 19 år eller yngre.

I rapporten redovisas ett urval av svaren på enkätundersökningen. Vi har valt att dela upp 
vissa av svarsalternativen utifrån kategorierna män/kvinnor – andra redovisar vi i sin 
helhet. Citaten i rapporten är svar på direkt ställda frågor. För frågor om undersökningen, 
kontakta Kristina Wicksell, projektledare för Make Equal Music.

Kontakt: 
Kristina Wicksell
0706 440 862
kristina@makeequal.se
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39 procent av männen och 20 procent av kvinnorna svarade att de 
spelar i band. De som kryssat i att de spelar i band uppger i större 
utsträckning att de har föräldrar, syskon och kompisar som spelar i 
band. 
En majoritet av dem har någon gång haft en ledare som uppmuntrat 
ett musikintresse samt att de har gott om förebilder i sin närhet som 
spelar i band.

Spelar i band

Kvinnor                              Män



60 procent av de som spelar i band, har förebilder i sin närhet 
som spelar i band. 26 procent av de som inte spelar i band, har haft 
detsamma. 

Spelar i band                      Spelar inte i band



”Influenser från artister jag tycker om har varit en ovärderlig drivkraft.”
- Man

”Jag såg Louise Hoffsten spela munspel när jag var liten. Det satte spår.”
- Kvinna

”Att jag bara sett killar som sitter ner och spelar vissa sorters komp 
eller fils och att jag tänkt att ”det där kan ju inte jag”. Jag har på senare 
år börjat tänka mkt mer anarkistiskt kring musicerade och kring hur en 
ska spela ett instrument. Det har förändrat mkt för mig. 
Att jag kunnat göra det handlar helt och hållet om representation att 
göra (såg helt assum kvinnlig trummis som spelade helt annorlunda än 
vad jag sett tidigare).Så representation = grymt viktigt!!! :-)”
- Kvinna



76 procent av de som spelar i band, har haft en ledare som 
uppmuntrat ett musikintresse. 61 procent som inte spelar i band, 
har haft detsamma. 

Spelar i band                      Spelar inte i band



”Dom (oftast kvinnor) har tagit mig seriöst, trott på min entusiasm 
och tagg och engagerat/varit peppad på att jag ska utvecklas. Dom 
har sett mig som en musiker, inkluderat mig, behandlat mig såsom 
att det är sjävklart att jag ska hålla på med musik.”
-Kvinna svarar på hur en lärare/ledare de haft uppmuntrat deras musikintresse

”Jag hade en otroligt inspirerande musiklärare i mellanstadiet, som 
både lyssnade på vad vi ville göra och lärde oss om saker vi inte
visste att vi gillade.”
-Man svarar på hur en lärare/ledare de haft uppmuntrat deras musikintresse

”Lärde mig bl.a. i gymnasiet (musikinriktning) att våga göra fel, 
sjunga fult och att det var ok att glömma text/ackord för att kunna 
utvecklas.Det har lärt mig att inte ta allt på så stort allvar, alla kan 
bli bättre :)”
-Kvinna svarar på hur en lärare/ledare de haft uppmuntrat deras musikintresse



65 procent av alla svarande uppger att de känner sig hemma i 
musiksammanhang, men bara 37 procent känner sig trygga. 
50 procent av männen uppger att de känner sig trygga och bekväma 
i sammanhang där de förväntas spela musik. 
Bara 30 procent av kvinnorna uppger detsamma.

Trygga och bekväma

 Män                                          Kvinnor



”Som tonåring mötte jag en del motstånd från killar i samma ålder. 
Som tjej skulle en helst inte sticka ut alls. Det var stundtals tufft då 
tonårstiden hade sina problem ändå. Som vuxen känner jag mest en 
enorm trötthet över sexismen jag möter. Det kan vara ”små” saker 
som att alltid få frågan om hur det är att vara tjej i ett band, vad kul 
det är att jag är tjej osv. En konstant påminnelse om att jag tydligen 
är mitt kön. Det har också varit andra saker som att manliga 
ljudtekniker utgår ifrån att jag inte har koll på någonting, eller drar 
sexskämt under soundcheck.”
- Kvinna



Många av kvinnorna nämner prestationskrav, att de inte vågar eller att de är rädda för att 
göra fel i sina svar. Några exempel på dessa är:

“(...) jag tror ofta att alla andra kan mycket mer än jag själv.”

“ Det är nervöst, skulle aldrig våga om jag inte kände många inom den kretsen t.ex. 
dj-scenen eller vad det skulle kunna vara.” 

“Upplever att jag kan för lite, rädd att spela fel eller glömma bort.”

“(...) får ofta prestationsångest och duktighetskomplex om jag spelar med cis-män, även om 
jag är bättre på mitt instrument än vad de är.” 

“Jag känner mig inte alltid trygg när jag förväntas spela ett instrument jag inte till fullo 
behärskar, som gitarr och piano. Oftast tänker jag att det alltid finns folk som är bättre än 
mig som kommer döma mig.“

“Som tjej vill man bevisa att man kan så att man får vara med, detta leder till prestations-
ångest. Att man känner att här måste jag prestera för annars kommer de tycka jag är för 
dåliga för att vara med på andra grejer. Det blir helt plötsligt lätt en press att direkt leverera, 
vilket i sin tur leder till att man bara vågar kör låtar man verkligen kan och därmed leder 
till att man kanske väljer att inte testa att vara med ett gäng som bara jammar eller spelar 
musik du inte har övat på. Detta känner jag och många andra av mina kvinnliga vänner är 
en faktor till att man hamnar avsides och inte är i ett band alla gånger.”



Att de flesta musikscener domineras av män innebär att unga tjejer och transpersoner inte 
ges en självklar plats i musiksammanhang – och i synnerhet inte när det kommer till att 
spela band i en klassisk pop- och rockuppsättning. Popkollos deltagare brukar uttrycka att 
det som saknas är förebilder som inte är män eller maskulint kodade, sammanhang utan
en machonorm och en arena där tjejer och transpersoner inte ses som avvikande. Vi ville 
genom denna undersökning ta reda på mer om behoven för unga personer att utveckla och 
bibehålla ett musikintresse – oavsett könsidentitet – för att i vårt framtida arbete kunna 
bidra till musikverksamheter som uppfyller just dessa behov. 
Utifrån svaren i denna rapport är våra slutsatser att vissa saker påverkar vår möjlighet att 
skapa och bibehålla ett musikintresse oavsett vilken könsidentitet eller bakgrund vi har – 
t.ex. att ha personer i ens direkta närhet som uppmuntrar till ett musikintresse, tillgång till 
förebilder och inspirerande ledare/lärare. Vad som däremot tycks vara ännu viktigare
för tjejer/kvinnor är sänkta prestationskrav och trygga sammanhang att utöva musik i. 
Oavsett vad så är det allas vårt ansvar att se till att alla människor, oavsett vilka de är, får 
samma möjlighet att ta del av musiken som ett kreativt uttryck. Vi hoppas att den här
rapporten kan vara en liten hjälp på vägen!

Kristina Wicksell, projektledare Make Equal Music


