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Sammanfattning 
 

Frågeställningen undersökningen ämnade att besvara var vilka utav 
instrumentgrupperna Träblåsinstrument och Bleckblåsinstrument respondenter 
föredrar baserat på genus, samt vilka preferentiella skillnader och likheter det finns 
beroende på respondentens ålder. Undersökningen sattes i perspektiv och jämfördes 
med tidigare forskning vilken fokuserat på att undersöka genusrelaterade preferenser 
angående vilka instrument barn och vuxna föredrar att spela för att undersöka 
potentiella samband.  

Undersökningen genomfördes på 36 personer uppdelade i tre åldersgrupper, 
lågstadieelever, högstadieelever och föräldrar i åldrarna 30-50. Dessa åldersgrupper 
var även uppdelade baserat på kön. Undersökningen gick ut på att respondenterna fick 
lyssna på två identiskt komponerade stycken arrangerade för antingen 
Träblåsinstrument eller Bleckblåsinstrument för att sedan besvara vilken utav dessa 
hen föredrog och varför i en semi-strukturerad intervju. 

Studien resulterade i att det finns ett samband mellan vad respondenter föredrar att 
spela och lyssna på gällande de inkluderade instrumentgrupperna, då studien påvisar 
att kvinnor föredrar Träblåsinstrument och män Bleckblåsinstrument. Vidare och 
framtida forskning är dock nödvändig för att förhöja studiens trovärdighet och 
validitet.   

Nyckelord: [woodwind, brass, gender, age, preferences, music] 
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1 Introduktion 
Studiens fokus har legat på att undersöka vilka instrumentgrupper som föredras ur ett 
genusperspektiv. Då detta är en avsevärt bred fråga är undersökningen begränsad till ett 
antal utvalda aspekter. Jämförelsen kommer endast beröra två specifika instrumentgrupper, 
bleckblåsinstrument och träblåsinstrument, vilka har valts ut då de tillhör samma 
instrumentgrupp, men har olika karaktäristik. Studien har grundats på tidigare forskning 
som är relevant för undersökningens syfte och fokuserar främst på tidigare studier vilka har 
behandlat genusrelaterade preferenser i samband med val utav instrument. Dessa har 
undersökt vilka instrument pojkar/män och flickor/kvinnor föredrar att spela och diskuterar 
även föräldrars inflytande på barns preferenser. Denna tidigare forskning behandlas i 
bakgrundskapitlet för att uppmärksamma potentiella preferentiella skillnader mellan vilka 
instrument barn och vuxna föredrar att spela respektive lyssna på. Detta för att uppnå en 
djupare förståelse för hur kön relaterar till olika instrument/instrumentgrupper. Finns det 
ett samband mellan vilka instrument barn och vuxna föredrar att spela och vilka de föredrar 
att lyssna på? 
 
Undersökningens artefakt består av ett musikaliskt stycke vilket har arrangeras och spelas in 
med båda instrumentgrupperna. Dessa har jämförts i en kvalitativ undersökning där 
testpersonerna, hälften män och hälften kvinnor, fått lyssna på de båda varianterna för att 
sedan besvara vilken utav dessa två stycken de föredrar. 
 
Studien har genomförts i ett försök att bidra med utökad forskning inom området. Genom 
att undersöka genusrelaterade preferenser av specifika och begränsade instrumentgrupper 
har studien genomförts på en mer koncentrerad nivå, vilket potentiellt kan bidra med data 
ur ett nytt perspektiv. 
 
Denna uppsats berör främst fakta kring hur kvinnor och män relaterar till instrument och 
om det finns några förutfattade meningar i denna fråga, hur detta har undersökts ytterligare 
med hjälp av den artefakt som framställts, samt analys med utvunnen data och resultat. - 
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2 Bakgrund 
Detta examensarbete ämnar att undersöka hur barn och vuxna relaterar till musikaliska 
instrument ur ett genusperspektiv, och inkluderar faktorer relevanta för ett så intressant 
resultat som möjligt. Undersökningen fokuserar på att undersöka vilka instrumentgrupper 
testpersoner föredrar främst ur ett genusperspektiv men även ur ett åldersperspektiv. För att 
kunna genomföra denna undersökning skapades en artefakt. Tre åldersgrupper, i sin tur 
indelade baserat på kön, ingick i studien för att förse undersökningen med olika intressanta 
infallsvinklar.  

Detta kapitel kommer ge en redogörelse för tidigare forskning utförd i USA, Storbritannien 
och Australien kring vilka genusrelaterade instrumentpreferenser barn och ungdomar 
påvisar när det gäller val av instrument för aktivt musicerande. Dessa har valts för att förse 
examensarbetet med en översikt av tidigare forskning och ge en bakgrund till den data som 
använts för att göra jämförelser med denna studies resultat. Då denna studie fokuserar på att 
undersöka vilka instrument som respondenter föredrar att lyssna på ur ett genusperspektiv 
är det intressant att undersöka om dessa preferenser stämmer överens med vilka instrument 
som respondenter föredrar att spela. Finns det ett samband? 

2.1 Barn och ungdomars preferenser av instrument ur ett 
genusperspektiv 

Abeles, H (2009) beskriver i sin artikel “Are Musical Instrument Gender Associations 
Changing?” (2009) hur hans undersökningar påvisar att det finns tydliga 
genderassociationer som bygger på stereotyper när det talas om preferenser av musikaliska 
instrument hos barn. Artikeln behandlar även undersökningar vilka visar att genderbaserade 
stereotypa val inte har förändrats i någon stor omfattning på över 30 år, från år 1978 till 
2008 (Abeles, 2009, s.127). I en av sina undersökningar, utförd på barn i mellanstadiet, 
presenterar Abeles (2009) en tabell vilken redovisar en jämförelse på Fortney, Boyle och 
DeCarbo’s (1993) undersökning på barns preferenser av instrument med sin egen 
undersökning på samma fråga (se tabell 1) (Abeles, 2006, s. 134).   

Tabell 1. Comparison of Middle School Students’ Instrument Selections: 
Fortney, Boyle and DeCarbo (1993) and This Study (Abeles, 2009).  
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Tabellen visar tydligt att träblåsinstrumenten, flöjt och klarinett, föredras av flickor och att 
bleckblåsinstrument, trumpet och trombon, föredras av pojkar, i båda undersökningarna. 
Vissa förändringar har dock skett inom dessa preferensgrupper. Flickors preferens för att 
spela flöjt har visat sig öka sedan tidigare forskning och pojkars intresse för samma 
instrument har minskat, medan pojkars preferens för att spela trombon har ökat avsevärt, 
från 12,6% till 20,2%, men även flickors intresse för samma instrument har ökat, från 1,8% 
till 4,1% (Abeles, 2006, s. 134). 

Harrison och O’Neill utförde 2003 en studie vid namn ”Preferences and Children’s Use of 
Gender-Stereotyped Knowledge About musical Instruments: Making Judgements About 
Other Children’s Preferences” (2003) vilken behandlade och undersökte vilka instrument 
barn själva anser att flickor respektive pojkar borde spela. Studiens deltagare bestod utav 
312 barn, 155 pojkar och 157 flickor i åldrarna 8-9 vilka skulle få besvara vilka instrument de 
anser att flickor respektive pojkar borde spela. Studien resulterade bland annat i att 93,6% 
av flickorna och 90,3% av pojkarna ansåg att flickor borde spela flöjt och att endast 2,5% av 
flickorna och 2,8% av pojkarna ansåg att pojkar skulle spela flöjt. 8,2% av flickorna och 9,0% 
av pojkarna ansåg att flickor borde spela trumpet men 86,6% av flickorna och 84,5% av 
pojkarna ansåg att trumpeten borde spelas av pojkar. Studien tillät även eleverna att svara 
att både pojkar och flickor borde spela de olika instrumenten, exempelvis att 3,8% av de 
båda könen ansåg att flöjten borde spelas av både flickor och pojkar (se tabell 2).  

Tabell 2. The Number and Percentage of Children Who Stated That Each 
Instrument Would Be Played by Boys, Girls, or Both Boys and Girls (Harrison 

och O’Niell, 2003). 

 

Tabellen visar tydligt att barn i åldrarna 8-9 har förutfattade meningar angående vilka 
instrument barn bör spela. 

En nyare studie vid namn ”Gender and Musical Instrument Stereotypes in Middle School 
Children: Have Trends Changed?” utförd 2014 av Wrape, Dittloff och Callahan (2014) 
undersökte vilka blåsinstrument som mellanstadieelever ansåg som feminina respektive 
maskulina. Undersökningen genomfördes på 99 elever, 52 flickor och 47 pojkar vilka alla 
spelade någon typ av instrument, i årsgrupperna 6, 7 och 8. Eleverna fick först bland annat 
besvara vilka instrument de själva spelade (se tabell 3) och resultatet kan liknas vid tidigare 
studier på genusrelaterade preferenser, bland annat Abeles (2009) och Harrison & O’Niell 
(2003) belysta i denna bakgrundsöversikt.  
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Tabell 3. Instrument Played by Gender (N=99) (Wrape, Dittloff & Callahan, 
2014). 

 

Tabellen visar tydligt att träblåsinstrumenten domineras av flickorna och 
bleckblåsinstrumenten av pojkarna, exempelvis att klarinetten spelas utav 17 flickor men 
endast 2 pojkar och att trombon, eufonium och tuba spelas uteslutande utav pojkar. 
Eleverna fick därefter besvara vilka av de 11 representerade instrumenten de själva ansåg var 
”flick-” eller ”pojk-” instrument. Resultaten redovisades i ett stapeldiagram (se tabell 4).  

Tabell 4. Frequency of instrument gender categorization across all bands 
(Wrape, Dittloff & Callahan, 2014). 
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Tabellen visar att alla studenter ansåg att tuban är ett pojkinstrument och att alla elever 
ansåg att flöjten och klarinetten är ett flickinstrument. Bleckblåsinstrumenten anses starkt 
tillhöra en maskulin grupp och träblåsinstrumenten anses tillhöra en feminin (Wrape, 
Dittloff & Callahan, 2014). Kan dessa preferenser angående vilka instrument som klassas 
som feminina respektive maskulina ha ett samband med vilka instrument som låter feminina 
respektive maskulina och vilka av dessa instrument respondenter föredrar att lyssna på ur 
ett genusperspektiv? 

Dr. Michael Pratt publicerade år 2009 två studier i en artikel på sin hemsida vid namn 
”Effect of Natural Gender Differences on Instrument Selection for Band and Its Relationship 
to Dropout Rate” (2009) vilka undersökte flickor och pojkars instrumentpreferenser ur ett 
antal olika aspekter. Den första studien relevant för detta examensarbete berörde 
genusrelaterade jämförelser av specifika instrument, preferenser av stora respektive små 
instrument, en skala gällande hur mycket respondenterna tycker om de specifika 
instrumenten, om respondenterna anser vissa instrument att vara feminina respektive 
maskulina samt vilka influenser respondenterna har angående sina val av instrument. 
Studien inkluderade 133 barn och ungdomar ur flera olika åldersgrupper, från femteklassare 
till gymnasieelever, och resulterande i generaliserande siffror ur ett åldersperspektiv. 
Respondenterna fick till en början besvara vilka instrument de själva spelade. Eleverna gavs 
alternativet att välja mellan 11 olika instrument eller att besvara frågan med ’annat 
instrument’ (Pratt, 2009), (se tabell 5).  

Tabell 5. “What Is Your Instrument?” (Pratt, 2009).  

 

Det är tydligt i tabellen att träblåsinstrumenten domineras av de kvinnliga respondenterna 
där endast två utav 37 musiker är män/pojkar (en flöjtist och en klarinettist), och att 
bleckblåsinstrumenten domineras utav de manliga respondenterna där kvinnor/flickor 
endast representeras i trumpetkategorin. Resultaten har liknande tendenser som tidigare 
forskning av Abeles (2009), Harrison & O’Niell (2003) och Wrape, Dittloff & Callahan 
(2014), presenterad i detta bakgrundkapitel. 
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Preferenserna är även tydliga när respondenterna får besvara hur de känner angående 
instrumenten på en skala från ”Love It” till ”Hate It” där kvinnorna/flickorna ger 
träblåsinstrumenten höga nummer (se tabell 6) och männen/pojkarna ger 
bleckblåsinstrumenten höga nummer när de beskriver vilka instrument de föredrar (se tabell 
7).  

Tabell 6. ”How Do You Feel About the Following Instruments? – Female 
Responses” (Pratt, 2009). 

 

 Tabell 7. ”How Do You Feel About the Following Instruments? – Male 
Responses” (Pratt, 2009). 

 

Det går dock att utläsa av tabellen att många utav de högsta numren hos de båda könen, 
främst hos män/pojkar, ligger under alternativet ”Its ok”. 

Respondenterna fick i en del av undersökningen besvara om de föredrog ett specifikt 
instrument framför ett annat och gavs även alternativet att avstå från preferens (Pratt, 
2009). Preferenserna är även i denna del av undersökningen tydliga, exempelvis på 
alternativet flöjt respektive trombon så föredrar kvinnor/flickor flöjt och män/pojkar 
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föredrar trombon. En faktor är dock att respondenter av manligt kön påvisar en starkare 
tendens avstå från preferens (se tabell 8 & 9).  

Tabell 8. ”Which Do You Prefer? By Raw Numbers” (Pratt, 2009). 

  

Tabell 9. ”Which Do You Prefer? By Percentages” (Pratt, 2009). 

 

I studien “The effect of gender role models on children's musical instrument preferences” 
utförd av Samantha Pickering (1997) genomförs en undersökning vilken fokuserar på barns 
genusrelaterade preferenser till olika instrument ur tre olika perspektiv baserat på vem det 
är som spelar de specifika instrumenten. 156 stycken 5-6 åringar och 158 stycken 9-10 
åringar delades upp i tre grupper för att ta del av tre olika videos där 8 instrument 
presenterades i slumpmässig ordning. I den första videon spelades instrumenten av musiker 
som kan anses genusstereotypa i relation till instrumenten, det vill säga att instrumenten 
flöjt, violin, klarinett och cello spelades utav kvinnor och att instrumenten saxofon, trumpet, 
trombon och trummor spelades utav män. I den andra videon presenterades instrumenten 
genom att musiker som kan anses icke-stereotypa i relation till instrumenten 
representerades, alltså att kvinnor spelade instrument relaterade till män och män spelade 
instrument relaterade till kvinnor. I den sista videon fick barnen endast lyssna på musiken i 
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samband med bilder utav instrumenten, vilket innebär att de inte blev influerade av någon 
typ av genusroller. 

Undersökningen resulterade i att barnen som fick se den tredje videon och inte utsattes för 
genusrelaterade intryck ändå föredrog de genusstereotypa instrumenten. Framför allt 
pojkarna i denna grupp påvisade genusstereotypa preferenser (Pickering, 1997) vilket kan 
liknas med Delzell och Lepplas (1992) studie vid namn ”Gender association of musical 
instruments and preferences of forth-grade students for selected instruments” (1992) vilken 
förespråkar att pojkar i åldrarna 9-10 är mindre flexibla till att spela instrument vilka inte 
anses genderstereotypa än flickor i samma ålder. Flickor visar inte en lika tydlig association 
med genderspecifikation gällande instrument (Delzell och Leppla, 1992) vilket även 
redovisas i denna studie (Pickering, 1997). O’Brien och Huston (1985) skriver att pojkar 
redan från två års ålder börjar ta avstånd från aktiviteter som anses feminina, medan flickor 
inte påvisar detta beteende förrän i de tidigare tonåren (O’Brien och Huston, 1985). Även 
flickor på gymnasie- och universitetsnivå har genom forskning påvisats mer flexibla gällande 
deltagande av aktiviteter som anses stereotypa för det andra könet (Zervoudakes och Tanur, 
1994). Barnen som fick se den andra videon vilken representerade icke-stereotypa 
genderassociationer angående instrument, hade en starkare tendens att dras till de icke-
stereotypa instrumenten om dessa spelades av samma kön som de själva (Pickering, 1997), 
vilket pekar på att barn snarare influeras till att spela specifika instrument baserat på 
förebilder de kan relatera till (Bruce & Kemp, 1993). Inom gruppen som fick se videon som 
representerade stereotypa genderassociationer angående instrument skiljde sig resultaten 
beroende på ålder när det gäller flickorna. Flickorna i 5-6 årsåldern hade inte alls lika starka 
genusstereotypa preferenser jämfört med de äldre flickorna samtidigt som pojkarnas 
preferenser inte skiljde alls mellan de två åldersgrupperna. Detta speglas i O’Brien och 
Hustons (1985) undersökning kring att pojkar blir medvetna om sin könsroll tidigare än vad 
flickor blir (O’Brien och Huston, 1985) samt i Langlois och Downs (1980) forskning vilken 
påvisar att pojkar utsätts för starka och specifika genusrelaterade förväntningar redan från 
en tidig ålder (Langlois och Downs, 1980). 

2.2 Föräldrars influenser 
Walker problematiserar i sin litteraturöversikt ”Influences of Gender and Sex-Stereotyping 
of Middle School Students’ Perception of Musical Instruments: A Review of the Literature” 
att genusstereotyper inom musiken kan vara en avgörande faktor angående barns 
möjligheter att börja spela och lära sig att spela olika instrument (Walker, 2004). Detta kan 
potentiellt vara en konsekvens av föräldrars starka inflytande på sina barns val av 
instrument (Fortney, Boyle och DeCarbo, 1993) vilket kan finna sin grund i att dessa 
föräldrar påvisar stereotypa könsassociationer med olika instrument (Kuhlman, 2004). Dr. 
Michael Pratt undersökte i sin studie ”Effect of Natural Gender Differences on Instrument 
Selection for Band and Its Relationship to Dropout Rate” (2009) bland annat vilka 
influenser musikstudenter anser vara de viktigaste angående deras val av instrument där 
resultaten påvisar att deras föräldrar är den viktigaste influensen (Pratt, 2009), (se tabell 
10). 
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Tabell 10. ”What was the most important influence on your instrument 
selection?” (Pratt, M. 2009). 

 

Abeles och Porter (1978) genomförde i sin studie ”The sex stereotyping of musical 
instruments” hur vuxna associerar olika instrument ur ett genusperspektiv. Respondenterna 
fick i undersökningen välja ut tre av åtta instrument de själva skulle vilja uppmuntra sin son 
respektive dotter att spela. Resultatet påvisade att föräldrar föredrog att deras döttrar 
spelade antingen klarinett, flöjt eller violin, och att deras söner spelade trummor, trombon 
eller trumpet (Abeles och Porter, 1978). Betyder detta att föräldrar oavsiktligt påtvingar sina 
barn stereotypa genusassociationer i relation till musikaliska instrument? I samma studie 
fick 598 elever från dagis till femte klass besvara vilka instrument de själva skulle vilja spela. 
Även dessa elever fick välja mellan åtta olika instrument presenterade på en poster och 
ombads, efter de fått se bilder och lyssna på instrumenten, att ringa in namnen på de 
instrument de var intresserade av. I relation till vad föräldrarna föredrog var pojkarnas 
preferenser väldigt likartade oberoende av ålder. För flickorna var valen mer flexibla bland 
de yngre åldrarna men stabiliserades runt tredje klass (Abeles och Porter, 1978). 

Bruce och Kemp undersökte år 1993 i sin studie ” Sex-stereotyping in children's preferences 
for musical instruments” hur barn i åldrarna 5-7 agerar kring val utav instrument genom att 
låta dem ta del utav livekonserter där de fick lyssna på olika typer av instrument. Musikerna 
som framförde musiken var inte tilldelade instrument ur ett genusstereotypiskt perspektiv, 
utan representerades av såväl kvinnor som män. Efter konserten fick barnen interagera med 
valfri musiker och det visades då att barnen snarare valde vilken musiker de ville prata med 
beroende på musikerns kön framför vilket instrument han eller hon spelade (Bruce & Kemp, 
1993). Baserat på detta resultat är det intressant att spekulera kring föräldrars och barns 
förebilders potential att uppmuntra barn till att spela utanför sina genusstereotypa 
preferenser. 
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3 Problemformulering  
 
Detta examensarbetes syfte var att undersöka potentiella preferenser av instrumentgrupper 
ur ett genusperspektiv, samt analysera vad dess resultat beror på. Undersökningen och 
analysen syftar att bidra till en ökad förståelse för hur flickor och pojkar/kvinnor och män 
relaterar till olika instrument/instrumentgrupper. 
 
Denna undersökning behandlade endast ett antal utvalda aspekter för att begränsa arbetet 
till en rimlig och realistisk storlek anpassad för examensarbetets omfattning och längd. 
Undersökningen fokuserade på att undersöka hur instrument eller instrumentgrupper 
uppfattas och föredras ur ett genusperspektiv, men dessa fyllde ett överväldigande stort 
spektrum på frågan angående vilka instrument/instrumentgrupper som behövde behandlas. 
Därför förhöll sig studien endast till två instrumentgrupper som tillhör samma familj, 
Träblåsinstrument och Bleckblåsinstrument, vilka applicerades på tre åldersgrupper, 
lågstadieelever, högstadieelever och föräldrar i åldrarna 30-50 med jämn genusfördelning. 
Genom att applicera studien på tre olika åldersgrupper bestående av lika många kvinnliga 
och manliga representanter gavs det goda förutsättningar och möjligheter att analysera 
testresultaten på flera olika sätt och nivåer. 
 
Examensarbetets undersökning har gått ut på att se vilka instrument/instrumentgrupper 36 
testpersoner, 18 av kvinnligt kön och 18 av manligt kön, föredrar ur ett genusperspektiv. I 
aspekt mot genusrelaterade resultat har dessa jämförts med tidigare forskning kring vilka 
instrument främst barn föredrar att spela (Abeles, H 2009), i motsats till vad denna 
undersökning fokuserat på vilket är vad personer föredrar att lyssna på. 
 
Problemet som har undersökts genom detta examensarbete är hur kvinnor och män relaterar 
till olika instrumentation av musikaliska stycken och om dessa skiljer sig från varandra. 
Syftet är att få en djupare förståelse för musikaliska preferenser ur ett genusperspektiv och 
potentiellt öppna upp för nya tankar och diskussioner kring vad det är som skiljer köns 
preferenser ifrån varandra. Problemformuleringen för detta examensarbete har 
sammanfattats till: 
 
Vilken av instrumentgrupperna träblås/bleckblås föredrar respondenter baserat på 
genus? Vilka preferentiella skillnader och likheter finns det beroende på respondentens 
ålder? 
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3.1 Metodbeskrivning 
Denna metodbeskrivning behandlar och beskriver hur den valda problemformuleringen 
besvarades samt hur undersökningen var tänkt att genomföras. Kapitlet beskriver och 
diskuterar den valda metoden på ett detaljerat och ingående sätt för de aspekter som är 
relevanta för att studien skulle fungera så smidigt och effektivt som möjligt. 
Metodbeskrivningen behandlar såväl produktion av artefakt som genomförande av 
kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Testgruppers rättigheter och medverkan tas 
även i åtanke för att försäkra skydd av identitet och integritet. Följande aspekter i 
metodbeskrivningen argumenteras även för varför de ansågs passande för denna studie för 
att redovisa en djupare förståelse för undersökningens omfattning. 

3.2 Artefakt och instrumentation 
Studien fokuserade på att undersöka vilka instrumentgrupper som föredras ur ett 
genusperspektiv, därför framställdes ett musikaliskt stycke vilket spelades in två gånger helt 
identiskt fast med olika instrumentensembler i form av kvartetter. Undersökningen 
begränsade sig till instrumentgrupperna träblåsinstrument och bleckblåsinstrument, därför 
att båda instrumentgrupperna tillhör samma familj av instrument, men samtidigt skiljer sig i 
stor omfattning när det gäller, till exempel, karaktär och styrka. Kompositionerna var 
ursprungligen tänkta att spelas in utav kvartetter då detta skulle begränsa storleken på 
artefakten men samtidigt ge utrymme och möjlighet för fyra olika instrument per 
instrumentgrupp att representeras och behandlas. Utökad undersökning av ytterligare 
instrumentgrupper var självklart önskvärd, men med tanke på studiens längd och storlek 
behövde omfattningen begränsas och hållas flexibel. Kompositionerna skulle med fördel och 
preferens spelas in live av två professionella kvartetter, den ena att representera 
träblåsvarianten och den andra att representera bleckblåsvarianten. För att få tillgång och 
kontakt med dessa kvartetter och musiker skulle studien vända sig till bland annat 
Högskolan för Scen och Musik i Göteborg samt Musikhögskolan i Malmö där studenter och 
personal skulle komma att erbjudas att delta i undersökningen. Om begränsad tillgänglighet 
av instrumenten inkluderade i instrumentgrupperna visade sig vara en faktor skulle detta 
inte vara ett problem för studien då undersökningens fokus var att undersöka skillnaden 
mellan instrumentgrupperna, även detta innebar att endast ett eller två instrument ur 
respektive grupp inkluderades. Om till exempel endast en klarinettkvartett vore tillgänglig 
för live-inspelning skulle detta fungera för att representera träblåsvarianten. Vore 
liveinspelning inte möjlig på grund av olika skäl skulle kompositionerna istället spelas in 
virtuellt, vilket det resulterade i vid framställningen utav artefakten då tid och tillgång 
skapade hinder för användande av live-musiker. Detta var ett genomtänkt alternativ redan 
innan produktion av arrangemangen vilket var tänkt att genomföras med hjälp en individ 
kompetent nog att producera en realistisk representation av samtliga stycken. Artefakten 
framställdes på detta tillvägagångssätt. 

3.3 Testgrupper 
Undersökningen genomfördes på tre testgrupper, en bestående av lågstadieelever, en 
bestående av högstadieelever och en bestående av föräldrar i åldrarna 30-50. Dessa tre 
grupper delades upp beroende på kön, där den ena halvan representerades av personer som 
identifierar sig som kvinnor och den andra identifierar sig som män. Personer med övriga 
könsidentifikationer inkluderades ej i denna studie på grund av begränsad tid och 
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omfattning. De olika åldersgrupperna valdes ut för att jämföra hur människor i olika åldrar 
utöver baserat på en genusaspekt relaterar till de valda instrumenten/instrumentgrupperna 
samt för att på ett tydligt sätt kunna jämföra denna studies resultat med tidigare forskning 
som utförts på samma åldersgrupper. Lågstadieeleverna som medverkade i studien gick i 
klass tre och fyra då det är i ungefär denna ålder barn börjar inrikta sig på individuella 
aktiviteter, så som musikaliska aktiviteter, samt då de erhåller grundliga kunskaper i att läsa 
och skriva. Högstadieeleverna inkluderades i undersökningen för att undersöka om deras 
preferenser skiljde sig och potentiellt hade ändrats eller utvecklats jämfört med den yngre 
åldersgruppen och den äldsta gruppen representerad av föräldrar inkluderades för att förse 
studien med ett intressant perspektiv på om föräldrar och barns preferenser är 
sammankopplade. Denna grupp bestod i majoritet av föräldrar till de barn och tonåringar 
som deltog i undersökningen. Uppdelningen av ålder och kön inkluderades alltså i 
undersökningen för att uppnå ett så brett, insiktsfullt och intressant resultat som möjligt 
(Denscombe, M. 2003 s. 62-63). Inför undersökningen upplystes deltagarna om innebörden 
av deras medverkan samt vad de hade att förvänta sig och deras rättigheter i samband med 
undersökningen. Dessa försäkringar angående rättigheter förhöll sig till det Humanistisk-
Samhällsvetenskapliga forskningrådets (HSFR) krav. Dessa består av Informationskravet 
vilket behandlar forskarens skyldighet att informera testpersonen om studiens syfte och 
deras medverkan, Samtyckeskravet vilket behandlar deltagarens rättighet att själv avgöra om 
hen vill delta eller ej samt under vilka omständigheter. Deltagaren har även rättighet att 
avbryta sin medverkan när hen behagar enligt detta krav. Konfidentialitetskravet försäkrar 
deltagaren om att deras personliga integritet skyddas genom att den information de lämnar 
behandlas på ett professionellt sätt och att de försäkras tystnadsplikt, samt att de ska kunna 
vara anonyma i undersökningen, och Nyttjandekravet försäkrar att insamlad information 
endast får användas i forskningssyfte (Ostbye, H. 2003, s. 127). För testgrupperna bestående 
av lågstadieelever och högstadieelever inkluderades ett formulär begärande målsmans 
underskrift av rättsliga skäl för att skydda underåriga deltagare (Denscombe, M. 2003 s. 
173). Varje testgrupp bestod av tolv personer, där sex av dessa representerades av kvinnor 
och sex av män. Det var viktigt för undersökningen att samtliga testgrupper utgjorde samma 
mängd testpersoner med samma mängd kvinnliga och manliga representanter för att kunna 
framställa ett så strukturerat, välrepresenterat och analyserbart resultat som möjligt. 

3.4 Genomförande av undersökning 
Undersökningen genomfördes med en kvalitativ approach, där varje deltagare skulle få ta del 
av undersökningen individuellt. Innan undersökningen påbörjades fick respektive deltagare 
information om undersökningen samt deras rättigheter i undersökningen. Deltagaren 
genomförde två delmoment där artefakten spelades upp följt av en semistrukturerad 
intervju. Testpersonen fick först lyssna på en utav varianterna, antingen den som var 
arrangerad för träblåsinstrument eller den som var arrangerad för bleckblåsinstrument. 
Hälften av personerna av respektive kön började med att lyssna på träblåsvarianten och den 
andra hälften med att lyssna på bleckblåsvarianten. Detta för att försäkra att resultatet inte 
påverkades beroende på vilken utav arrangemangen de fick lyssna på först. Direkt efter detta 
lyssnade testpersonen på den andra varianten. Deltagaren ombads efter att hen lyssnat på de 
båda varianterna att förklara vilken utav dessa hen föredrog och varför. Om testpersonen 
önskade kunde hen få lyssna på stycket igen för att sedan få möjlighet att uttrycka sig 
ytterligare. 
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3.5 Semi-strukturerad intervju & observation 
Under undersökningen samlades data in via semi-strukturerade intervjuer, vilket innebär att 
personen som genomför undersökningen är förberedd gällande frågor och aspekter under 
intervjun, men är beredd på att låta testpersonen styra i vilken riktning intervjun utvecklas. 
Metoden inkluderar även att tillåta och uppmuntra testpersonen att komma med egna 
frågor, idéer och uttalanden, men samtidigt se till att intervjun hålls inom relevanta ramar 
(Denscombe, M. 2003 s. 167). Under intervjun förde undersökningsansvarige anteckningar 
på vad testpersonen uttryckte i relation till frågorna för att dokumentera intervjuns 
utveckling och utfall (Denscombe, M. 2003 s. 175). Utöver dokumentation i form utav 
anteckningar spelades även intervjun in auditivt för att fånga tänkbara detaljer som 
potentiellt kunde uppstå under intervjun, så som uttryck i röst. Metoden är tillförlitlig för 
dokumentation, men bör för säkerhets skull alltid kompletteras av manuella anteckningar 
(Denscombe, M. 2003 s. 176). Undersökningsansvarig höll i åtanke att inte klä sig opassande 
eller provokativt samt att tilltala testpersonerna på ett sofistikerat och professionellt sätt 
med en positiv attityd. Undersökningsansvarig höll sig även från att uttrycka sina personliga 
åsikter kring frågorna och studien för att förbli neutral och inte påverka testpersonernas 
uppfattningar och tankegångar (Denscombe, M. 2003 s.171). 

3.6 Analys 
Analysen genomfördes med ett antal aspekter i åtanke. Analys av anteckningar och inspelat 
material genomfördes för att utvinna data att använda vid framställningen av studiens 
slutsats. Materialet analyserades för att undersöka vilka genusrelaterade preferenser kvinnor 
och män har av olika instrumentgrupper samt hur dessa skiljer sig från varandra. Syftet med 
analysen var att behandla och jämföra testresultaten baserat på kön och ålder för att utvinna 
intressant information angående dessa aspekter och även undersöka om den kvalitativa 
undersökningen bidragit med ytterligare förståelse för undersökningens utfall. Denna data 
redovisas i form av grafiska framställningar, så som stapeldiagram (Ostbye, 2003, s. 165) och 
cirkeldiagram (Ostbye, 2003, s. 166), främst för att på ett enkelt visuellt sätt presentera 
undersökningsresultaten. Därefter analyserades resultaten på ett mer djupgående plan med 
hjälp av tabeller vilka redovisar frekvensfördelningar (Ostbye, 2003, s. 163) då detta är den 
typ av redovisningsmetod som passar denna undersökning bäst. Testpersonernas personliga 
tankar och åsikter som ligger till grund för studiens resultat inkluderas även i analysen och 
diskuteras och problematiseras i studiens avslutande diskussion. I analysen hölls särskilda 
faktorer i åtanke, så som att miljö och psykologiskt tillstånd kan påverka testresultaten 
(Scherer, 2004). 
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4 Genomförande/Produktion av artefakt 
I detta kapitel redovisas de metoder som valts vid produktion av studiens artefakt samt 
presenterar en förstudie relaterad till de specifika aspekter artefakten bygger på. Kapitlet 
problematiserar och diskuterar artefaktens progression och redovisar dess slutgiltiga 
funktion och innebörd i studien. 

4.1 Förstudie 
Detta examensarbetes förstudie fokuserar på att lägga ett underlag för de musikaliska 
instrument som valts för framställningen av studiens artefakt, förklara varför specifika 
instrument valts bort samt beskriva var inspiration hämtats för framställning av artefakten.. 

4.1.1 Val av instrument  
Nedan presenteras de valda instrumenten baserat på vilken funktion/stämma de har i 
artefakten för att de enkelt ska kunna jämföras med varandra för att förtydliga dess funktion 
i artefakten.  

• Sopranstämma 
De instrument som representerar sopranstämman i denna artefakt är tvärflöjt i 
träblåsvarianten och trumpet i bleckblåsvarianten. Dessa instrument har valts ut då de kan 
spelas inom samma register och därför kan spela melodin identiskt. Tvärflöjtens register 
sträcker sig från ettstrukna c till fyrstrukna c, vilket innebär ett register på fyra oktaver 
(Piston, W. 1969, s. 132-133) och trumpetens (i Bb) register sträcker sig i klingande läge från 
e i den lilla oktaven till trestrukna f (Piston, W. 1969, s. 248). De båda instrumenten befinner 
sig till stor del inom samma register och lämpar sig därför att representera samma stämma. 

• Altstämma 
Artefaktens två mellanstämmor utgör styckets harmoniska ackompanjemang vars funktion 
är att skapa ett jämnt klangflöde och sammanlänka musikens ackord. Den översta stämman 
utav de två mellanstämmorna spelas av en oboe i träblåsvarianten och en trumpet i 
bleckblåsvarianten. Oboens register sträcker sig från bess i lilla oktaven till trestrukna bess 
(Piston, W. 1969, s. 152-153) och trumpeten (i Bb) sträcker sig i klingande läge från e i den 
lilla oktaven till trestrukna f (Piston, W. 1969, s. 248). Trumpeten representerar både 
melodistämman och första mellanstämma i artefaktens bleckblåsvariant då dess register är 
så pass brett att två stämmor kan spelas inom det utan att krocka med varandra. I 
mellanstämman spelar trumpeten alltså i den nedre delen utav registret. 

• Tenorstämma 
Artefaktens andra mellanstämma, även kallad tenorstämman, spelas i träblåsvarianten av en 
klarinett och i bleckblåsvarianten av en trombon. Klarinettens (i Bb) register sträcker sig i 
klingande läge från d i lilla oktaven till tvåstrukna f (Piston, W. 1969, s. 167-168) och 
trombonen sträcker sig från E i den stora oktaven till c i trestrukna oktaven (Piston, W. 1969, 
s. 268-270). Tenorstämman håller sig inom det register de båda instrumenten sträcker sig 
och på så vis kan både en klarinett och en trombon spela den mörkare mellanstämman. 
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• Basstämma  
Artefaktens basstämma representeras av en fagott i träblåsvarianten och av en trombon i 
bleckblåsvarianten. Fagottens register sträcker sig från Bess i kontraoktaven till b i 
ettstrukna oktaven (Piston, W. 1969, s. 192) och trombonen sträcker sig från E i den stora 
oktaven till c i tvåstrukna oktaven (Piston, W. 1969, s. 268-270). Trombonen representerar 
både tenor- och basstämman i artefaktens bleckblåsvariant då dess register tillåter den att 
även agera som basinstrument. 

I denna artefakt har inte alla vanligt förekommande instrument i respektive 
instrumentgrupp prioriterats eller inkluderats. I kompositioner för träblåsensemble är det 
vanligt med träblåskvintett där även valthornet inkluderas trots att detta instrument ingår i 
bleckblåsfamiljen. Det används i kvintettsammanhang på grund av mjukare klang och 
karaktär vilken samspelar väl med instrument som tillhör träblåsfamiljen. Valthornet har 
valts bort i träblåsvarianten för att endast inkludera de instrument som tillhör 
träblåsfamiljen, vilket resulterar i en kvartett istället för en kvintett. Bleckblåsvarianten 
inkluderar, till skillnad från träblåsvarianten, endast två utav de fyra tillhörande 
instrumenten i bleckblåsfamiljen, trumpet och trombon. Valthornet, vilket egentligen tillhör 
bleckblåsfamiljen, har valts bort på grund av dess mjuka ljudande karaktär vilken kan 
förknippas med träblåsinstrument och därmed påverka undersökningens resultat genom att 
tillföra en klang som inte associeras med bleckblåsinstrument. Det fjärde instrumentet i 
bleckblåsfamiljen som har exkluderats är tuban på grund av att dess register förhåller sig så 
pass mycket lägre än fagotten, som är basinstrumentet i träblåsvariationen, kan spela. 
Tubans register sträcker sig endast till ettstrukna c (Piston, W. 1969, s. 284-286) samtidigt 
som fagotten når nästan en hel oktav högre (Piston, W. 1969, s. 192). Vid användning utav 
tuban skulle basstämmans melodiska möjligheter begränsas avsevärt, vilket inte är önskvärt 
för denna studies artefakt. 

4.2 Framställning av artefakt 
Eftersom studiens syfte har varit att undersöka om flickor och pojkar/kvinnor och män 
fördrar specifika instrumentgrupper är det väsentligt att de båda instrumentgrupperna 
presenterats på så sätt att de kan jämföras med varandra ur ett opartiskt perspektiv. För att 
försäkra detta applicerades de båda instrumentgrupperna på samma musikaliska stycke med 
identiskt arrangemang, det vill säga att styckets olika delar och stämmor framförs identiskt 
oberoende av instrumentgrupp. För att detta skulle fungera var det viktigt att de instrument 
som inkluderades i instrumentgrupperna kunde jämföras med varandra och det är utifrån 
denna utgångspunkt artefaktens instrument valdes. 

Det musikaliska stycke som utgör artefakten för detta examensarbete är uppbyggd i fyra 
individuella stämmor representerade av vars ett blåsinstrument, vilket resulterar i att de 
båda instrumentgrupperna utgörs av en kvartett. I denna studie består de fyra stämmorna av 
en överstämma, två mellanstämmor och en basstämma, vilka kan liknas vid de stämmor 
eller röstlägen som används i körsammanhang, sopranstämma, altstämma, tenorstämma 
och basstämma. Träblåsvarianten består utav instrumenten tvärflöjt, oboe, klarinett och 
fagott, och bleckblåsvarianten består utav instrumenten trumpet, vilken representerar både 
sopran- och altstämma, och trombon, vilken representerar både tenor- och basstämman. De 
båda varianterna arrangerades identiskt för att de enkelt skulle kunna jämföras vid 
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examensarbetets undersökning och är båda 30 sekunder långa för att hålla undersökningen 
koncentrerad men begränsad. 

Framställningen utav artefakten skedde i ett antal olika moment. Med en kvartett som grund 
för kompositionen var det musikaliska stycket redan ämnat att spelas utav fyra instrument 
med individuella melodier och funktioner. För att ge de individuella stämmorna något att 
utgå ifrån började kompositionsprocessen med framställning utav en melodi och harmonik. 
Styckets harmoni upprepas i början av varje fras men skiljer sig i slutet av fraserna för att 
förse stycket med en mer komplex karaktär (se figur 1). 

 

Figur 1. Ackordanalys och sopranstämma. 

Det första systemet i notbilden visar att ackorden i den första frasen endast skiftar mellan 
tonikan, Am, och dominanten, E, för att i den andra frasen kontrastera med en sub-
dominantparallell, F. I det andra systemet påbörjas harmonin på samma sätt som i det första 
men tar en vändpunkt för att avsluta delen med en annan karaktär i form av en höjdpunkt i 
den sjunde takten i sopranstämman. Detta är karaktäristiskt för att komponera i visform. 
Styckets sopranstämma, eller melodistämman, framställdes efter att harmonin färdigställts. 
Melodistämman är simpel och har en tydlig form. Detta är styckets motiv och huvudtema (se 
figur 1). 

Styckets mellanstämmor består uteslutande av arpeggion vilket innebär att de endast 
förhåller sig till ackordets toner i en upprepande rörelse och puls. Detta ger stycket en känsla 
av progression samt betonar och förstärker styckets harmoni (se figur 2). 

 

Figur 2. Mellanstämmor och dynamik. 

Styckets dynamik skiftar mellan starkt och svagt, även kallat crescendo och diminuendo, 
genom hela stycket. De små men dynamiska förändringarna bidrar med en böljande 
karaktär och ger stycket liv. Dynamiken skiftar endast mellan piano och forte för att behålla 
fokus på instrumentens karaktär snarare än på dynamiken (se figur 2). 

Det sista momentet vid produktionen utav artefakten var framställningen av basstämman. 
Basstämmans funktion i stycket är att ge musiken djup och föra samman den kompletta 
kompositionen. Stämman rör sig i ett jämnt och lugnt tempo för att kontrastera 
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mellanstämmorna vilka spelar snabbare notvärden, men utsmyckas även med tillfälliga 
genomgångstoner för att göra stämman mer intressant. I styckets sista fras spelar 
basstämman i en medrörelse med melodin för att förstärka intrycket av att stycket har 
kommit till sitt slut (se figur 3). 

 

Figur 3. Basstämma. 

Problem som uppstod under produktionen av artefakten var bland annat svårigheten att 
välja ut vilka instrument som skulle ingå i de olika varianterna. Viktigt att hålla i åtanke var 
att musikens arrangemang behövde kunna appliceras på de båda instrumentgrupperna, 
vilket ledde till artefaktens förstudie. Hade samtliga instrument i respektive 
instrumentgrupp kunnat inkluderas i artefakten hade detta varit optimalt, men på grund av 
specifika och väsentliga aspekter presenterade i förstudien var detta inte ett alternativ. Detta 
innebär dock inte att artefakten är inkompatibel eller obrukbar. De båda varianterna 
representeras av instrument tidigare undersökta i liknande studier så som Hal Abeles studie 
“Are Musical Instrument Gender Associations Changing?” (2009) och Wrape, Dittloff & 
Callahans studie ”Gender and Musical Instrument Stereotypes in Middle School Children: 
Have Trends Changed?” (2014). Artefakten framställdes digitalt vilket resulterade i 
frågeställningar kring styckenas musikaliska kvalitet. Artefaktens produktion påbörjades i 
programmet Logic Pro X (2013) där stycket tog sin ljudande form (se bilaga 1 & 2). Då detta 
program inte försåg styckena med den ljudande kvalitet som var önskad för ett så realistiskt 
intryck som möjligt redigerades styckena utav en utanförstående källa. Redigeringen 
genomfördes av klasskamrater till artefaktens skapare baserat på deras goda kunskap och 
tillgång av virtuella ljudbibliotek. Styckena överfördes sedan till programmet Sibelius 6 
(2009) där styckenas notbilder framställdes (se appendix A & B). Viktigt att tänka på vid 
framställningen av notbilderna var att transponera de instrument som inte klingar i de 
tonarter de är skrivna i, i denna studies fall klarinetten och trumpeterna, samt att 
notbilderna överensstämde dynamiskt med de ljudande exemplen. 
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 
Undersökningen som genomförts i samband med detta examensarbete applicerades på tre 
testgrupper, lågstadieelever i åldrarna 9-11, högstadieelever i åldrarna 14-16 och föräldrar i 
åldrarna 30-50. Samtliga testgrupper bestod av 12 personer, sex kvinnliga deltagare och sex 
manliga deltagare. I undersökningen användes en kvalitativ metod där respektive deltagare 
fick ta del av studiens artefakt för att sedan besvara ett antal frågor i en semi-strukturerad 
intervju. Undersökningen gick ut på att testpersonerna fick lyssna på de två arrangemangen 
som ingick i artefakten i ett par hörlurar och sedan beskriva för undersökningsansvarig 
vilken utav dessa de föredrog. Hälften av de kvinnliga deltagarna och hälften av de manliga 
deltagarna började med att lyssna på Träblåsvarianten och den andra hälften började med 
att lyssna på Bleckblåsvarianten. Angående testgruppen bestående av högstadieelever 
genomfördes testerna i klassrumsmiljö under skoltid där läraren gav eleverna tillstånd att 
medverka i undersökningen. Undersökningen genomfördes en och en på sex flickor 
respektive sex pojkar och varje session tog cirka fem minuter. Testgrupperna bestående av 
lågstadieelever och föräldrar intervjuades under ett antal olika tillfällen på grund av att det 
inte var möjligt att samla samtliga deltagare i en gemensam miljö vid samma tillfälle. Fyra 
utav lågstadieeleverna, tre pojkar och en flicka, intervjuades tillsammans med sina föräldrar, 
tre fäder och en mor. Samtliga barn fick börja med att lyssna på arrangemangen i ett par 
hörlurar för att sedan beskriva vilken de föredrog och varför. Efter barnet fått lyssna 
genomförde föräldern samma moment. Barnen intervjuades först då det är större risk att 
barn influeras av vuxna än tvärt om. Samtliga deltagare spelades även in auditivt för att 
underlätta analys. Resterande barn intervjuades individuellt i klassrumsmiljö under skoltid 
under samma omständigheter som högstadieeleverna. Barnen fick själva välja om de ville 
medverka men behövde ha målsmans godkännande vilket skedde via underskrift av 
utskickad enkät (se Appendix C). Resterande föräldrar intervjuades över internet. 
Arrangemangen skickades till den medverkande som fick ta del av artefakten och sedan 
besvara vilken utav varianterna hen föredrog och varför.  
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5.2 Analys 
Studiens syfte var att undersöka genusrelaterade preferenser av instrumentgrupper och 
jämföra dessa med tidigare forskning kring vilka instrument kvinnor/flickor och män/pojkar 
föredrar att spela. Studien har fokuserat på att undersöka om det finns ett samband mellan 
vad individer föredrar att spela och vad de föredrar att lyssna på. Denna studies resultat 
pekar på att det finns ett samband baserat på statistik. Studien inkluderade 36 testpersoner 
där hälften representerades av kvinnor och den andra hälften av män. I undersökningen fick 
testpersonerna beskriva vilken utav instrumentgrupperna Träblåsinstrument, vilken i 
tidigare studier beskrivits som en feminin grupp, och Bleckblåsinstrument, vilken i tidigare 
studier ansetts vara av en maskulin karaktär, de föredrog.  

5.2.1 Preferenser ur ett generellt Genusperspektiv 
Studiens resultat redovisar att utav samtliga testpersoner som föredrog träblåsvarianten 
utgörs 62% av kvinnor och flickor (se tabell 11) och utav samtliga som föredrog 
bleckblåsvarianten utgörs 60% av män och pojkar (se tabell 12).  

Tabell 11. Respondenter som föredrar Träblås baserat på Kön. 

  

Tabell 12. Respondenter som föredrar Bleckblås baserat på Kön. 
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Tabellerna visar att de preferentiella fördelningarna av de båda varianterna är väldigt jämna. 
Detta kan jämföras med resultaten ur Pratts (2009) studie vilken redovisar statistik över 
barn och ungdomars val av instrument att spela. Pratts (2009) undersökning resulterade i 
att 63,9% av flickorna spelade ett träblåsinstrument och 66% av pojkarna spelade ett 
bleckblåsinstrument (se tabell 5).  

Dock är uppdelningen inte lika markant om man studerar inom de olika könsgrupperna. 
Den kvinnliga hälften utav testpersonerna föredrar träblåsvarianten med endast 6% över 
bleckblåsvarianten, vilket med tanke på antal deltagare inte är med stor marginal (se tabell 
13).  

Tabell 13. Kvinnliga respondenters preferenser. 

 

Baserat på den data som samlades in under studiens semi-strukturerade intervjuer föredrog 
56% utav de kvinnliga deltagarna Träblåsvarianten främst på grund av dess mjukare, i deras 
åsikt mer sammanhållna karaktär. 6/10 utav de kvinnor som föredrog Träblåsvarianten 
nämnde ordet ”mjuk” eller ”mjukare” i samband med intervjun. Ord som ”behagligt”, 
”finare”, ”ljusare” och ”mer variation” användes även av de kvinnliga deltagarna för att 
argumentera för sina preferenser. 44% av de kvinnliga deltagarna föredrog 
Bleckblåsvarianten främst på grund av dess mer storslagna intryck. Majoriteten ansåg att 
denna variant var överlägsen på grund av den lät mer spännande, gav en känsla av äventyr 
och var mer dramatisk.  

Den manliga hälftens siffror är något mer förväntade med 67% som föredrar 
bleckblåsvarianten (se tabell 14) jämfört med tidigare studier av vilka instrument män och 
pojkar föredrar att spela. Dessa inkluderar bland annat Pratts (2009) studie vilken redovisar 
att 66% av dess manliga deltagare spelar ett instrument som tillhör bleckblåsfamiljen (se 
tabell 5), samt Abeles (2009) studie vilken redovisar att träblåsinstrumenten inkluderade i 
dess studie är de instrument pojkar föredrar baserat på högst procentandel (trumpet=34.2%, 
trombon=20.2%), (se tabell 1).  
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Tabell 14. Manliga respondenters preferenser.  

 

6/12 utav de manliga respondenterna vilka föredrog Bleckblåsvarianten baserade sin 
preferens på att denna variant hade ett starkare intryck och använde sig utav starkare 
instrument. Dessa respondenter nämnde ordet ”stark” eller ”starkare” under den semi-
strukturerade intervjun i samband med undersökningen. De manliga respondenter vilka 
föredrog Träblåsvarianten påvisade inte en lika sammanhållen preferentiell anledning som 
de kvinnliga respondenterna. De manliga respondenterna uttalade sig med speciellt vaga och 
spridda anledningar till varför denna variant var dess preferens, bland annat med uttalanden 
som ”jag vet ej”, ”den är mer jämn” och ”det lät som ett bröllop”, vilket gör dessa resultat 
svåra att analysera. En utav de manliga respondenterna i lågstadiegruppen som föredrog 
Träblåsvarianten beskrev dock sin preferens med citatet ”det låter som att naturen 
överlever”, förtydligat ”den låter mjukare än den andra”. Detta är en intressant respons då 
den snarare hade kunnat förväntas utav en kvinnlig respondent baserat på både tidigare 
forskning samt resultatet som utvunnits ur denna studie.  

Denna data baseras på antalet respondenter inom respektive könsgrupp som föredrar 
antingen Träblåsvarianten eller Bleckblåsvarianten. Resultaten kan jämföras med de ur 
Pratts (2009) studie där barn bland annat fick välja mellan flöjt och trumpet. Utav flickorna 
föredrog 54% flöjten, 36% föredrog trumpet och 10% hade ingen preferens. Utav pojkarna 
föredrog 75% trumpeten, 7% flöjt och 18% hade ingen preferens (se tabell 9). Ett samband 
mellan resultaten är tydligt vid jämförelse av dessa studier, särskilt angående de kvinnliga 
respondenterna. Att 54% av flickorna i Pratts (2009) studie föredrog flöjten och att 56% av 
kvinnorna/flickorna som deltog denna studie föredrog träblåsvarianten är väldigt intressant 
då siffrorna är så pass snarlika.  

5.2.2 Preferenser ur ett åldersbaserat Genusperspektiv 
Undersökningen genomfördes på tre åldersgrupper även uppdelade baserat på kön. 
Testresultaten visar på att åldersgrupperna bestående av föräldrar och högstadieelever har 
exakt samma genusrelaterade preferenser av instrumentgrupperna vilket är väldigt 
intressant. 50% av både de kvinnliga föräldrarna och de kvinnliga högstadieeleverna 
föredrog träblåsvarianten medan endast 17% av manliga föräldrar och manliga 
högstadieelever föredrog träblåsvarianten (se tabell 15 & 16). Baserat på denna studies 
resultat har kvinnor i åldrarna 14 och uppåt alltså inga specifika preferenser angående 
musikaliska instrument medan män i samma ålderskategori tydligt föredrar 
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bleckblåsinstrument över träblåsinstrument. Detta argumenterar för att kvinnor potentiellt 
är mer flexibla med sina preferenser och inte lika knutna till stereotypa val som män, vilket 
tidigare har dokumenterats av bland annat Zervoudakes och Tanur (1994), Delzell och 
Leppla (1992) och Pickering (1997). Dock förändras analysen vid inspektion av hur 
lågstadieelevernas preferenser ser ut. För denna åldersgrupp ser resultaten likadana ut 
oberoende på vilket kön respondenten har. Flickor och pojkar påvisar i denna åldersgrupp 
ha samma preferenser med 67% som föredrar träblåsvarianten och 33% som föredrar 
bleckblåsvarianten (se tabell 15 & 16). Undersökningen påvisar även att det inte finns ett 
samband mellan föräldrar och barns preferenser vilket potentiellt kunnat ha en inverkan på 
vilka instrument barn föredrar att lyssna på. Studiens undersökningar har inte resulterat i 
data som pekat mot att barn influeras av sina föräldrar angående instrumentala preferenser, 
utan förespråkar att dessa är fullständigt subjektiva och individuella.  

Tabell 15. Respondenters preferenser baserat på kön och ålder. 

  

Tabell 16. Testresultat. 
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5.2.3 Preferenser baserat på genomförande av undersökning 
Den data som utvanns ur studiens undersökningar kan även analyseras baserad på hur 
undersökningarna genomfördes. Hälften av respondenterna inom de båda könsgrupperna 
fick börja med att lyssna på Träblåsvarianten och den andra hälften fick börja med att lyssna 
på Bleckblåsvarianten. Samtliga kvinnliga högstadieelever som fick lyssna på 
Träblåsvarianten först föredrog Bleckblåsvarianten och samtliga kvinnliga högstadieelever 
som lyssnade på Bleckblåsvarianten först föredrog Träblåsvarianten (se tabell 17 & 18).  

Tabell 17. Kvinnliga respondenter vilka började med att lyssna på 
träblåsvarianten. 

  

Tabell 18. Kvinnliga respondenter vilka började med att lyssna på 
Bleckblåsvarianten. 

 

Detta skulle potentiellt kunna påvisa att preferenser kan uppstå beroende på vilken variant 
respondenten fått ta del av först, där den senast spelade varianten lämnat ett starkare 
intryck. Dock ifrågasätts denna förutsägelse då samtliga utav de manliga respondenterna 
inom samma åldersgrupp vilka lyssnade på Bleckblåsvarianten först föredrog denna variant 
(se tabell 19). Har förutsägelsen motbevisats eller förekommer preferenser på olika sätt 
beroende på genusrelaterade aspekter? De manliga respondenterna inom den äldsta 
åldersgruppens preferenser argumenterar för att denna teori inte helt kan uteslutas då 
samtliga utav de som fick lyssna på Träblåsvarianten först föredrog Bleckblåsvarianten (se 
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tabell 19). Även de kvinnliga respondenterna i lågstadiegruppen påvisar samma preferenser i 
relation till vad de fått lyssna på först (se tabell 18).  

Tabell 19. Manliga respondenter vilka började med att lyssna på 
Bleckblåsvarianten. 

  

Tabell 20. Manliga respondenter vilka började med att lyssna på 
Träblåsvarianten. 

 

Dessa teorier och förutsägelser angående vad som kan påverka hur individer av olika kön 
påvisar olika preferentiella skillnader och likheter är intressant till en hög nivå, men bör med 
tanke på studiens omfattning inte argumenteras för som slutgiltig eller bevisande. De utfall 
som berör denna parameter kan vara ett resultat av fakta så väl som slump eller tillfällighet, 
och kan därför endast analyseras som en potentiell förklaring för kvinnor och mäns 
preferenser ur ett genomförandeperspektiv.  
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5.3 Slutsats 
Undersökningen resulterade i ett antal intressanta utfall. Vid analys uppmärksammades 
både preferentiella skillnader och likheter mellan de olika könen och åldrarna. 
Testresultaten svarar rent statistiskt för att det finns ett samband mellan vad kvinnor/flickor 
och män/pojkar föredrar att spela och vad de föredrar att lyssna på, det vill säga att kvinnor 
föredrar träblåsinstrument och män föredrar bleckblåsinstrument. Dock kan detta endast 
argumenteras för om samtliga åldersgrupper analyseras som en enhet baserat runt kön. 
Studerar man kvinnorna i de två äldre åldersgrupperna vilka föredrog träblåsvarianten lika 
mycket som bleckblåsvarianten finns det inget som redovisar för att kvinnor föredrar en 
specifik instrumentgrupp (se tabell 15). Statistiken är beroende av flickorna i 
lågstadiegruppen vilka föredrog träblåsvarianten med 34% över bleckblåsvarianten (se tabell 
16).  

Angående de manliga deltagarna är statistiken något tydligare då de två äldre 
åldersgruppernas preferenser är väldigt drastiska. Inom respektive åldersgrupp föredrog 
endast en person (17%) träblåsvarianten och fem personer (83%) bleckblåsvarianten (se 
tabell 16). Trots att de manliga lågstadieeleverna föredrog träblåsvarianten över 
bleckblåsvarianten med 34% förblir den generella preferensen hos manliga deltagare 
bleckblåsvarianten.  

Studiens utfall argumenterar även för att kvinnor i åldrarna 14-16 och 30-50 inte är lika 
knutna till stereotypa val som män i samma åldrar, utan är med flexibla när det kommer till 
att både spela och lyssna på olika instrumentgrupper.  

Att lågstadieelevernas preferenser såg likadana ut oberoende på kön kan argumentera för att 
flickor och pojkar i denna ålder ännu inte blivit påverkade av aspekter vilka spelar in på hur 
de uppfattar instrumentgrupperna. Detta kan vara bland annat att de inte fått möjlighet att 
spela instrumenten eller att de inte lyssnat på musik innehållande instrumentgrupperna.  

Undersökningen påvisar att det inte finns ett samband mellan föräldrar och barns 
preferenser vilket potentiellt kunnat ha en inverkan på vilka instrument barn föredrar att 
lyssna på. Studiens undersökningar har inte resulterat i data som pekat mot att barn 
influeras av sina föräldrar angående instrumentala preferenser, utan förespråkar att dessa är 
fullständigt subjektiva och individuella. Hade dock barnen vilka genomförde 
undersökningen tillsammans med sina föräldrar fått ta del av sina föräldrars tankar och 
åsikter innan de själva fick uttrycka sig hade potentiellt andra resultat kunnat förväntas då 
barn påvisats vara enkelt influerade. 

Studien påvisar att utformningen av en undersökning potentiellt kan ge upphov till olika 
utfall och resultat. Hade exempelvis samtliga kvinnliga deltagare fått börja med att lyssna på 
Träblåsvarianten och samtliga manliga deltagare på Bleckblåsvarianten hade testresultaten 
med stor möjlighet kunnat se annorlunda ut. Då denna studie blivit utformad för fördela 
deltagarna jämt påvisar dess resultat att individer till en viss grad influeras starkare utav det 
moment de får ta del av sist, snarare än vilket de får ta del av först. Detta kan potentiellt 
förklaras med att det senare momentet är det moment respondenten minns med mest 
klarhet och att det första momentet inte prioriteras på grund av att det glömts bort eller 
hamnar i skuggan av det nya intryck det andra momentet medför.  
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 
Detta examensarbetes syfte har varit att undersöka potentiella preferenser av 
instrumentgrupper ur ett genus- och åldersperspektiv, samt analysera vad dess resultat 
beror på. Inför undersökningen framställdes en artefakt bestående av två identiskt 
musikaliska stycken arrangerade för två olika instrumentgrupper, Träblåsinstrument och 
Bleckblåsinstrument. Undersökningens fokus låg endast på preferens utav instrumentgrupp, 
där av de identiska kompositionerna (se Appendix A & B). Undersökningen genomfördes på 
tre åldersgrupper vilka bestod av lågstadieelever, högstadieelever och föräldrar för att 
jämföra preferentiella skillnader och likheter ur ett åldersperspektiv. Samtliga åldersgrupper 
delades även upp baserat på kön där hälften representerades av kvinnor och hälften män. 
Samtliga deltagare fick ta del av undersökningen via en semi-strukturerad intervju där de 
fick lyssna på de båda versionerna av stycket för att sedan besvara vilken utav dessa de 
föredrog och varför. Resultatet sammanställdes genom att analysera respondenternas 
preferenser och redovisa dessa med hjälp av ett antal grafer och tabeller. Studien fokuserade 
på att undersöka om det fanns ett samband med tidigare forskning kring genusrelaterade 
preferenser av vilka instrument barn och vuxna föredrar att spela. Studien resulterade i att 
det finns ett samband mellan dessa faktorer vilka kan analyseras ur ett antal olika 
infallsvinklar, bland annat preferenser mellan de olika åldersgrupperna samt beroende på 
hur undersökningarna genomfördes. Studien resulterade i att 56% av de kvinnliga 
respondenterna föredrog Träblåsvarianten och att 67% av de manliga respondenterna 
föredrog Bleckblåsvarianten, att de kvinnliga respondenterna i åldrarna 14-16 och 30-50 inte 
föredrog den ena varianten framför den andra och att respondenterna i lågstadiegruppen 
hade exakt samma preferenser oberoende på genus.  

6.2 Diskussion 
Detta examensarbetes syfte har varit att undersöka genusrelaterade preferenser av 
musikaliska instrumentgrupper för att bidra med en ökad förståelse för vad kvinnor och män 
i olika åldrar föredrar när det kommer till att lyssna på instrumental musik. De resultat som 
har utvunnits ur studiens undersökningar har jämförts med tidigare forskning vilka har 
fokuserat på att undersöka genusrelaterade preferenser angående val av instrument att spela 
för att studera om det finns ett samband mellan dessa två parametrar. Studien har varit 
lyckad med ett resultat som förväntats ur undersökningarna, men ytterligare aspekter och 
moment hade kunnat förstärka studiens utfall samt trovärdighet. Den störta aspekt att hålla 
i åtanke är studiens omfattning angående antal testpersoner. Trots att det korrekt planerade 
antalet testpersoner, 36 stycken, medverkade i studien är detta fortfarande en relativt liten 
mängd för att kunna framställa ett betydelsefullt och trovärdigt resultat. Denna studies 
omfattning kan jämföras med Abeles (2009) studie vilken inkluderade 1385 testpersoner, 
Harrison & O’Niells (2003) studie vilken inkluderade 312 testpersoner och Pratts (2009) 
studie vilken inkluderade 133 testpersoner. Detta examensarbete delade dess utom upp 
denna lilla mängd deltagare på tre åldersgrupper. För att uppnå ett mer trovärdigt resultat 
hade studien kunnat fokusera på endast en utav dessa åldersgrupper och koncentrerat 
samma mängd testpersoner på denna åldersgrupp. Studiens trovärdighet kan ifrågasättas 
baserat på ett antal aspekter. Artefakten bestod utav två musikaliska stycken vilka var 
skrivna i klassisk stil, vilket potentiellt inte tilltalade samtliga respondenter. När något så 
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subjektivt som musik inkluderas i en undersökning kan dess utfall aldrig vara 100% 
tillförlitligt. Aspekter som personlig relation och intresse till både musikens genre och 
instrumentation kan spela en avgörande roll i en respondents preferens. Detta förekom vid 
ett antal intervjuer där respondenten uteslutande valde en utav varianterna på grund av att 
de relaterade personligt till instrumentationen, exempelvis att hen spelat eller spelade fiol 
eller trumpet. För att förhindra sådana utfall hade ytterligare parametrar behövts inkluderas 
för att särskilja, till exempel, de personer med tidigare erfarenhet av inkluderade instrument. 
För att uppnå ett tydligare resultat hade det varit fördelaktigt att inkludera en enkät med 
svarsalternativ för att begränsa respondentens personliga uttalanden. Metoden att föra 
anteckningar och auditiv inspelning öppnade visserligen upp för intervjun att samla in en 
stor mängd data, men detta bidrar även med problem vid analys då detta är en otroligt stor 
mängd information. Enkäter baserat på skalor, inspirerade av Pratts (2009) tabell (se tabell 
9), skulle ha kunnat inkluderas för att uppnå ett mer precist resultat. Respondenterna skulle 
då kunnat välja mellan ett antal alternativ på en skala istället för att endast känna sig 
pressade att uttrycka sig under intervjun. Detta var ett problem som framstod främst bland 
högstadieeleverna. Hälften utav de manliga respondenterna kunde inte beskriva varför de 
föredrog den ena varianten framför den andra, vilket resulterade i svårigheter vid analys. 
Detta kan potentiellt bero på attityd, särskilt i denna ålder, samt osäkerhet i närvaro av 
undersökningsansvarig. Ett antal av de kvinnliga respondenterna i samma åldersgrupp 
reagerade på samma sätt. Hade en enkät erbjudits istället skulle svarsresultaten säkerligen 
förtydligats avsevärt inom samtliga åldersgrupper.  

För att djupare undersöka sambandet mellan föräldrar och barns preferenser hade det varit 
fördelaktigt att endast inkludera testpersoner med denna relation eller genomföra en separat 
undersökning baserat på detta. Även om denna studie inkluderade ett antal par med denna 
relation resulterar undersökningen i en jämförelse av tre åldersgrupper snarare än 
sambandet mellan föräldrar respektive barn. Hade denna typ av undersökning legat i fokus 
hade frågeanketer och liknande även behövts justeras för att uppnå ett önskvärt resultat.  

Studien har resulterat i ett antal intressanta utfall vilka, även om de hade kunnat förstärkas, 
har bidragit med information till forskningsområdet. Kvinnor och män påvisar både 
preferentiella skillnader och likheter angående musikaliska instrument, vilka skiljer sig 
mellan olika åldersgrupper.  

6.3 Framtida arbete 
För att denna studie ska nå en högre trovärdighetsgrad är framtida forskning och arbete 
nödvändigt. Som nämnt i diskussionskapitlet finns det ett antal faktorer vilka skulle behövas 
förbättras, utvecklas och tillföras till undersökningen för att försäkra tydligare utfall och 
resultat. Framtida arbete inkluderar ett antal tillvägagångssätt beroende på vilka aspekter 
det finns intresse att utveckla och fördjupa sig i. Ett tillvägagångssätt är att fokusera endast 
på en utav de tre åldersgrupperna för att koncentrera forskningen. Att fokusera på endast en 
utav könen är även intressant för att undersöka åldersrelaterade skillnader och likheter. För 
att med säkerhet förstärka denna studies utfall vore det önskvärt att genomföra en identisk 
undersökning, förbättrad med de aspekter nämna i diskussionskapitlet, på en större 
omfattning testpersoner. En studie med denna omfattning skulle med fördel genomföras 
under en betydligt längre period, förslagsvis ett till två år, för att ge utrymme för väl 
planerade undersökningstillfällen samt detaljerad analys. Denna studie har genomförts för 
att lägga ett underlag för kommande forskning, vilket i eftertanke fyller en funktion som 
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pilotstudie. Examensarbetet har framställt ett resultat vilket pekar på att det finns tydliga 
samband vilka måste undersökas ytterligare för att nå en specifik grad av trovärdighet. Att 
forskningsområdet kan fortsätta utvecklas med hjälp utav utvunnen data ur denna studie är 
detta examensarbetes förhoppningar.  
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