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Sammendrag 
 

Masteroppgaven handler om erfaringer og kjønn på instrumentene trommer, bass og elektrisk 

gitar. Jeg argumenterer for at disse tre instrumentene historisk har blitt forbundet med 

maskulinitet, og ut ifra statistikker fra fem utdanningsinstitusjoner i Norge, har jeg i tillegg 

fått bevis på at disse instrumentene fortsatt er mannsdominerte, der kvinner fremdeles er en 

klar minoritet. Jeg har tatt utgangspunkt i profesjonelle instrumentalisters erfaringer i 

Osloområdet på disse tre instrumentene, for å vise at tekniske ferdigheter på et instrument 

ikke er det eneste som er en avgjørende faktor til at disse tre instrumentene fortsatt forbindes 

med maskulinitet, og kvinner er en minoritet.  

 

Mitt empiriske materiale består av kvalitative intervjuer med ni profesjonelle 

instrumentalister på disse instrumentene, der fire er menn og fem er kvinner, og kvantitative 

statistikker over fem forskjellige musikkhøgskoler i Norge. Jeg har valgt å bruke en cis-

kjønnet definisjon av mann og kvinne i avhandlingen, altså kvinner og menn som 

identifiserer seg med sitt biologiske kjønn. Informantene er fra 29 til 66 år, der åtte av dem er 

freelance musikere som lever av å spille, der noen av dem også underviser, mens en er 

tidligere musiker. Ut ifra intervjuene har jeg kommet fram til at det er mange måter 

instrumentalistene har kommet seg inn i musikkmiljøet, og i tillegg hva slags erfaringer og 

holdninger de møter innad i bransjen. Der alle mennene jeg har intervjuet har hatt mange 

kamerater å spille med fra tidlig alder, er det flere av de kvinnelige intervjukandidatene som 

kun har øvd mye på egenhånd i barne- og ungdomsalderen, før de har begynt å spille med 

andre medmusikanter. Grunnen til at jeg ville intervjue både kvinnelige og mannlige 

profesjonelle instrumentalister, var først og fremst for å belyse at det er forskjeller på 

erfaringer og holdninger i musikkbransjen, selv om alle instrumentalistene i aller høyeste 

grad er på likt teknisk nivå.  

 

Mitt teoretiske rammeverk består blant annet av den poststrukturalistiske kjønnsforståelsen 

og konseptet kjønnsperformativitet, der jeg definerer kjønn som noe som blir til ved å 

repetere kjønnede handlinger, slik som Judith Butler fremmer i sin bok Gender Trouble 

(1990). Den andre teorien jeg benytter, er Sarah Thornton sin definisjon av subkulturell 

kapital, som hun skriver om i boken Club Cultures (1995), der de som var høyest på 
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rangstigen innenfor en subkultur, som i dette tilfellet er populærmusikk, var de som beviste at 

de hadde mest kunnskap om et emne. Jeg har valgt å trekke den subkulturelle kapital opp mot 

teknologi som historisk har vært mannsdominert, og dermed viser at teknologien er kjønnet 

fordi å besitte mest mulig kunnskap om teknologi blir sett på som høyest på rangstigen 

innenfor den subkulturelle kapital. Ved å bruke denne teorien vil jeg belyse at det å krysse 

kjønnsnormene fortsatt blir sett på som unormalt, der “riktig” væremåte i er viktig for å passe 

inn i et mannsdominert felt.  

 

Mitt empiriske materiale viser både klare likheter og forskjeller blant instrumentalistene. For 

å oppsummere, har de kvinnelige intervjukandidatene erfart flere kjønnede erfaringer enn de 

mannlige, der de fleste har opplevd å ikke bli tatt seriøst før de har bevist at de behersker 

kunnskapen om musikk og sitt instrument. Flere av dem har i tillegg møtt holdninger som 

“du er god til å være jente”, eller teknikere og arrangører som skal hjelpe dem med å sette 

opp instrumentene deres i en studiosammenheng uten at de har bedt om det. Blant de 

mannlige intervjukandidatene har kunnskap i større grad blitt antatt, der de ikke har opplevd å 

måtte bevise hva slags ferdigheter de besitter. Ved å gå inn på noen punkter skal jeg vise at 

det er flere faktorer som innspilles ved at instrumentene fortsatt er kjønnet. Jeg går inn på 

rollemodeller, autoritet, nettverksbygging og erfaringer forbundet med kjønn, og kommer 

frem til at musikkbransjen i Oslo er mannsdominert, der musikalitet og teknikk er viktig for å 

lykkes som musiker, men der også en bestemt væremåte og sjargong spiller en stor faktor for 

hvordan instrumentalister blir mottatt i miljøet på instrumenter som historisk har blitt 

forbundet med maskulinitet.  
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1 Innledning og problemstilling 
 

I denne avhandlingen skal jeg se på forskjeller og likheter i erfaringer mellom kvinnelige og 

mannlige profesjonelle instrumentalister i Oslo, med fokusområde på trommer, elektrisk 

gitar1 og bass. Jeg skal i hovedsak fokusere på instrumentalister som allerede spiller de tre 

nevnte instrumentene på et profesjonelt nivå, men jeg vil også nevne den skjeve fordelingen 

på de forskjellige instrumentgruppene ved å ta utgangspunkt i statistikker jeg har fått over 

instrumentalister og kjønn på fem forskjellige musikkhøgskoler. Skolene er Westerdals Oslo 

Act, jazzlinjen på Norges Musikkhøgskole, jazzlinjen på NTNU i Trondheim, Musikk 

konservatoriet i Agder, og Musikkvitenskap på Universitetet i Oslo, der jeg har kommet frem 

til en klar fellesnevner. Fellesnevneren for de fem skolene er at majoriteten på alle 

instrumentene er menn, mens majoriteten på vokal er kvinner. Selv om det er svært få 

kvinner på alle instrument kontra mannlige, skiller trommer, bass og elektrisk gitar seg mest 

ut, der kvinner er nærmest ikke-eksisterende. Hvorfor er det ikke flere kvinner som studerer 

disse instrumentene? Ifølge linjesjefen på jazzlinjen på NTNU, Erling Aksdal, er fordelingen 

slik fordi svært få kvinner søker på skolene på disse instrumentene, og at flere kvinner har 

gitt fra seg plassen hvis de har søkt og kommet inn. Jeg skal redegjøre i avhandlingen for 

hvordan de tre nevnte instrumentene historisk har blitt forbundet med maskulinitet, og at de 

fortsatt gjør det i stor grad i dag, da dette kan være en faktor til at kvinner styrer unna disse 

instrumentene.  

 

Problemstillingen i masteroppgaven blir som følger: Hvordan blir erfaringene til 

instrumentalister som spiller trommer, bass og elektrisk gitar påvirket av kjønn?  

 

I intervjudelen av avhandlingen har jeg sammenlignet erfaringer til kandidatene, og funnet ut 

hva slags tanker de har om den ujevne fordelingen. Jeg har også gått i dybden på 

kandidatenes musikalske oppvekst, forskjellige erfaringer når det kom til nettverksbygging, 

bandsammenhenger, øving, rollemodeller, autoriteter, nervøsitet og erfaringer de har kjent på 

i forhold til deres kjønn. Jeg har i tillegg gått inn på instrument som historisk har blitt kjønnet 

maskulint og feminint, og hierarkiet innenfor det teknologiske feltet. Dermed vil jeg belyse at 

                                                        
1 Jeg velger her å bruke ordet elektrisk gitar, ettersom at det er elektrisk gitar jeg snakker om i avhandlingen. 
Videre går jeg over til å kun skrive gitar, selv om jeg fortsatt fokuserer på elektrisk gitar. 
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kriteriet på talent ofte er kjønnet, og at det ikke kun er musikalske ferdigheter som er en 

avgjørende faktor til at for eksempel ikke flere kvinner blir booket til festivaler.  

 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 
 

Grunnen til at jeg ville skrive denne masteroppgaven er fordi musikk og kjønn alltid har vært 

noe som jeg har relatert meg til, der jeg ønsker å fordype meg i bass, trommer og elektrisk 

gitar. Jeg er selv trommeslager, og derfor tror jeg dette temaet stikker spesielt dypt, fordi jeg 

selv har opplevd hvordan det er å skulle entre en mannsdominert arena når det kommer til 

holdninger og spørsmål. Jeg har opplevd mye “positiv” oppmerksomhet fra folk på utsiden, 

altså tilskuere, om at de synes det er spennende at jeg er jente og spiller trommer. Grunnen til 

at jeg setter anførselstegn på ordet positiv er fordi jeg mener dette kan være utfordrende til 

tider, selv om jeg vet de fleste mener det godt. Å være en minoritet kan være krevende, der 

du føler du stikker deg frem og i tillegg følelsen av å måtte prestere bedre enn de andre 

instrumentalistene, spesielt på et mannsdominert instrument, for å bli akseptert. Jeg har flere 

ganger opplevd at folk forventer at jeg ikke er god før jeg begynner å spille, noe som har ført 

til at jeg har følt jeg må være bedre enn de andre for å bli akseptert. Jeg vil påpeke at jeg er 

refleksiv i forhold til oppgaven, og ikke vil komme med egne erfaringer, med mindre de 

stemmer overens med noen av intervjukandidatenes erfaringer. Min forståelse fra før var 

egne erfaringer innenfor band og musikkmiljø med å være en kvinne på et mannsdominert 

instrument. Jeg har selv øvd mye, og trodd det er kun dette som skal til for å nå toppen. Jeg 

har funnet ut at det handler om mer enn kun tekniske ferdigheter, der også væremåten på 

instrumentgruppene er kjønnet. Grunnen til at jeg i visse tilfeller velger å bytte om på ordene 

“jente” og “kvinne” eller “gutt” og “mann” er for å reflektere alderen til instrumentalistene. 

Når jeg skriver om barn og ungdommer under 18 år, velger jeg å beskrive dem som jente 

eller gutt, og over 18 årsalderen velger jeg å beskrive instrumentalistene som kvinne eller 

mann. Jeg vil påpeke at alle intervjukandidatene jeg har kontaktet var svært positive og 

velvillige til å prate om sine erfaringer og fokuset på kjønn, noe jeg vil komme tilbake til i 

kapittel fem og seks.  

 

Utgangspunktet i avhandlingen er instrument som historisk har blitt kjønnet maskulint eller 

feminint av andre institusjoner, bøker og mennesker, der jeg selv ikke mener at realiteten av 

kjønn kun omhandler mann og kvinne. Jeg har ikke nevnt blant annet homofili, transseksuelle 
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og queer, der queerness har mange betydninger, og kan defineres med personers 

kjønnsidentitet og seksualitet som hovedsakelig ikke inngår normen, der en person som er 

heterofil også kan defineres som queer (Clifford-Napoleone, 2015, s. 10). Selv om jeg er enig 

i at kjønn konstant er i bevegelse og ikke binært, er begrepene brukt av institusjonelle bøker 

og intervjukandidatene, hovedsakelig mann og kvinne. Jeg anerkjenner problematikken i 

hvordan definisjoner av kjønn er konstatert, og ved å bruke språket i dette tilfellet til 

litteraturen og kandidatene kan det se ut som jeg reproduserer slike idéer. Det er utenfor 

kjernen i min avhandling å diskutere deres binære forståelse av kjønn, men jeg vil likevel 

påpeke at jeg i noen tilfeller har ledet kandidatene til å snakke om kjønn som mann eller 

kvinne fordi disse begrepene er så indoktrinert i kroppen. Dette er noe jeg anerkjenner, og har 

blitt mer bevisst på etter å ha skrevet avhandlingen, der jeg holder meg til begrepene brukt av 

kandidatene og institusjonelle bøker, men likevel er refleksiv.  

 

Jeg skriver om instrumentalister og kjønn for å sette fokusområdet på tre konkrete 

instrument. Først skriver jeg om forløpet til instrumentalistene, instrument som historisk er 

kjønnet og hva slags utgangspunkt instrumentalister har før de begynner å spille. Deretter er 

hovedfokuset mitt, erfaringene til allerede profesjonelle instrumentalister i Osloområdet, og 

forhåpentligvis kommer dette frem til nye tanker og bevisstgjøring om at musikkulturen i 

Oslo kan være like kjønnet som andre byers musikkultur.   

 

1.2  Kjønn og populærmusikk 
 

Jeg vil gå inn på forskningen på populærmusikk og kjønn, fordi trommer, bass og elektrisk 

gitar i en bandsetting er instrument hovedsakelig brukt i populærmusikk, der disse 

instrumentene er mine fokusområder. Innenfor populærmusikk har kjønn og populærmusikk 

hovedsakelig blitt forsket på i sosiologistudier, kulturstudier, mediestudier og 

populærmusikkstudier, der hovedfokuset i disse studiene først og fremst har vært “hvit” 

vestlig pop og rock. Likevel inkluderer studiene en variert blanding av kulturer, sjangre og 

emner (Björck, 2011, s. 17-18). Kjønn og populærmusikk kan bli evaluert ut ifra to 

perspektiver. Det ene er seksuell presentering, der noen studier poengterer at 

populærmusikksjangeren er dominert av menn, og at kvinner er en minoritet i hele sjangeren, 

bortsett fra som vokalist. Det andre er at populærmusikk, uti fra Björck sin forståelse, ser ut 

til å være delt i to retninger assosiert med maskulinitet, der den ene er en uttrykkelig og 
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aggressiv opptreden på sitt instrument, og den andre er besittelsen av teknologisk kompetanse 

(Björck, 2011, s. 18). Jeg vil gå mer inn på teknologi og maskulinitet i kapittel fire.   

 

1.3  Masteroppgavens oppbygning 
 

I avhandlingens andre kapittel skal jeg gjøre rede for de metodologiske fremgangsmåtene jeg 

har brukt i min masteroppgave, hvordan jeg har gått frem, og til den empirien som danner 

grunnlag for oppgaven. I kapittel tre skal jeg gå i dybden på mine teoretiske rammeverktøy, 

poststrukturalistisk kjønnsforståelse og subkulturell kapital, og i kapittel fire skal jeg vise til 

de kvantitative statistikkene jeg har gjort over fem forskjellige musikkhøgskoler i Norge, og i 

tillegg redegjøre for noen aspekter på hvordan instrument historisk har blitt kjønnet, og 

mannsdominansen innenfor teknologi. I kapittel fem og seks skal jeg legge frem mine 

empiriske funn basert på min egen forskning ved kvalitative intervju. I kapittel syv skal jeg 

konkludere.  

 

2  Metodisk fremgangsmåte  
 

Metodologien jeg bruker i avhandlingen er kvantitative statikker over Bachelor-elever på 

utøvende jazz og rytmisk på Norges Musikkhøgskole (2017), NTNU i Trondheim (2017), det 

rytmiske konservatoriet i Agder (2017), Populærmusikklinjen på Westerdals Oslo Act 

(2016), og elever på Bachelor og Master ved musikkvitenskap på Universitetet i Oslo (2017). 

I tillegg har jeg gjort kvalitative intervjuer med ni profesjonelle instrumentalister i Norge. Jeg 

henviser til kvinner og menn som cis-kjønnede i avhandlingen, altså kvinner og menn som 

identifiserer seg med deres fødte kjønn. Av cis-kvinner, som jeg heretter referer til som 

kvinner, har jeg intervjuet tre utøvere på bass, en på trommer og en på elektrisk gitar. Av cis-

menn, som jeg heretter skal referere til som menn, har jeg intervjuet to på trommer, en på 

elektrisk gitar og en på bass.  

 

2.1  Kontakt og informantene 
 

For å komme i kontakt med intervjuobjektene oversatte jeg en eksisterende formell 

intervjuinvitasjon fra engelsk til norsk. Deretter kontaktet jeg alle kandidatene via Facebook. 
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Jeg har gitt objektene valget mellom å være anonyme eller stå frem ved navn, der åtte ønsket 

at jeg skulle skrive navnene deres, og en ønsket å være anonym. Informantene er bassistene 

Ellen Brekken, Ellen Andrea Wang, Kirsten Arnesen og en bassist som har valgt å være 

anonym, jeg kaller han “Simon”. Trommeslagerne er Elisabeth Mørland Næsset, Marcus 

Lewin og Hans Hulbækmo. Gitaristene er Hedvig Mollestad og Knut Værnes. Jeg intervjuet 

Hedvig og Ellen sammen, resten av kandidatene intervjuet jeg en og en. En mer detaljert 

beskrivelse av intervjukandidatene ligger i kapittel fem.  

 

Grunnen til at jeg har valgt kvalitative intervjuer som metodologisk emne er fordi jeg ønsker 

å sammenligne erfaringer til kvinnelige og mannlige instrumentalister på disse tre rytmisk 

orienterte instrumentene for og dermed vise at min påstand om at kandidatenes erfaringer er 

kjønnet, faktisk stemmer. Jeg ønsket å komme i kontakt med høyt profilerte instrumentalister 

i Oslo for å utforske om kvinnenes erfaringer kontra mennenes erfaringer har likheter eller 

ulikheter, og hvis sistnevnte, om det er en konsekvens i ulikhetene. Jeg har som nevnt over 

intervjuet fem kvinnelige instrumentalister og fire mannlige, så jeg kan ikke trekke alle 

instrumentalisters erfaringer i Oslo ut ifra disse ni intervjuene. Grunnen til kvantitative var 

for å se hvor store forskjeller eller likheter det er på de forskjellige instrumentgruppene på 

høyere utdanning innenfor musikk i Norge, og for å ha et større perspektiv å referere til med 

tanke på antall instrumentalister på de tre nevnte instrumentene. Mens alle skolene skildrer en 

klar majoritet av kvinner på rytmisk vokal versus menn, er tilfellet på instrumenter motsatt, 

der trommer, bass og gitar skiller seg ut i størst grad. Der antallet av kvinner og menn er 

svært ujevnt på skolene når også når det gjelder blåseinstrument, er det ikke dette jeg skal 

utforske i denne avhandlingen. Jeg vil også påpeke at statistikkene er gjort fra universiteter 

og høgskoler i Norge, der jeg ikke kan hevde at det ikke finnes kvinner som spiller disse tre 

instrumentene i større grad utenfor skolene.  

 

2.1.1 Planlegging og gjennomføring av intervjuene 
 

For å gjennomføre intervjuene utviklet jeg en intervjuguide til en intervjuinvitasjon basert på 

mine veiledningsmøter. Spørsmålene var på engelsk, så jeg oversatte dem til norsk, og endret 

litt på teksten slik at den ble mer rettet mot mitt prosjekt. Jeg ønsket å få en fin flyt med 

intervjukandidatene og ikke rette fokuset for mye på kjønn med det første. Jeg besluttet heller 

å prate fritt med kandidatene, og stille relativt åpne spørsmål, som “kan du fortelle meg 
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hvordan du begynte å spille trommer”, fremfor “hvordan er det å være jente å spille 

trommer”? Der sistnevnte er et mer ledende spørsmål. Dette ga intervjukandidatene mulighet 

til å svare åpent der jeg ikke ledet dem i en retning om kjønn. Jeg har brukt Tia DeNora sin 

artikkel Music as a Technology of the Self (1999) som guide til å gjennomføre tolkningene og 

skrivestilen av intervjuene. Intervjuene varte mellom en halv og en time. Jeg informerte 

intervjukandidatene på forhånd at jeg kom til å ta opp intervjuet med en opptaker for å 

deretter transkribere dem, dette var greit for alle. Grunnen til at jeg valgte å ta opp var for å få 

en finere flyt i samtalen, der kandidaten kunne snakke fritt og vi kunne snakke sammen, 

fremfor at det ble spørsmål og svar i like stor grad som det kunne blitt hvis jeg kun hadde stilt 

spørsmål for deretter å skrive ned ett og ett svar. Dette ga meg en større mulighet til å 

fortsette samtalen i den interessante retningen kandidatene beveget seg i, der jeg ikke hadde 

planlagt faste spørsmål på forhånd, men heller noen stikkord.  

 

2.2  Oppsummering 
 

For å oppsummere, ble kvalitative intervjuer valgt for å ta utgangspunkt i profesjonelle 

instrumentalisters erfaringer i Oslo, og dermed utforske deres erfaringer i forhold til 

oppvekst, og som profesjonell instrumentalist. Ved kandidatenes svar ville jeg høre om 

musikkbransjen, og i tillegg deres tanker om hvorfor ikke flere kvinner spiller de tre nevnte 

instrumentene. Kvantitative statistikker ble brukt for å ha et fast materiale å henvise til når 

det gjelder det ujevne antallet av kjønn på instrumentene trommer, bass og elektrisk gitar i 

Norge, noe jeg kommer tilbake til i kapittel fire.   

 

3 Teoretisk Bakgrunn 
 

I dette kapittelet skal jeg se nærmere på mine teoretiske rammeverktøy og forklare begrepene 

kjønnsperformativitet gjennom en poststrukturalistisk kjønnsforståelse, og konseptet med 

subkulturell kapital. Grunnen til at jeg valgte å rette oppgaven mot en poststrukturalistisk 

kjønnsforståelse var fordi avhandlingen omhandler kjønn, og jeg var dermed nødt til å sette 

meg inn i samfunnsvitenskapelige kjønnsforståelser for å fordype meg i temaet. Grunnen til 

at jeg ville rette avhandlingen mot teorien om subkulturell kapital, var fordi jeg ville gå inn 

på den hierarkiske fordelingen av kunnskap som foregår innenfor feltet, og dermed linke 
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dette opp mot at det å besitte kunnskap som blir ansett som høyest på rangstigen innenfor den 

subkulturelle kapital forbindes med maskulinitet. Dette utgjør dermed en diskusjon om kjønn.    

 

3.1  Poststrukturalistisk kjønnsforståelse 
 

Først vil jeg gå inn i dybden på poststrukturalistisk kjønnsforståelse. Det er ikke en gitt felles 

forståelse innenfor feministisk poststrukturalistisk teori, men en felles forståelse som endrer 

seg til idéer om normativitet. Den poststrukturalistiske retningen er opptatt av politiske og 

samfunnsmessige endringer, der også kjønn må forstås som noe som hele tiden er i endring 

og bevegelse (Birkeland, 2009, s. 43). Kjønn oppfattes dermed ikke som en kjønnsidentitet 

som er bosatt i hvert enkelt individ, men som noe som er opprettholdt og konstruert gjennom 

diskursiv tenking, der kjønn er historisk betinget, og dermed gjør at vår forståelse av kjønn er 

konstruert (Lorentzen, 2009, s. 90).  

 

En sentral faktor innenfor poststrukturalistisk kjønnsforståelse, er kritikken på to-

kjønnsmodellen, der dette går ut på at det kun er to kjønn, mann og kvinne, som viser at 

grunnleggende konsepter ved den dominerende kjønnsforståelsen kun er en av mange mulige 

forståelsesparadigmer. Ideen om at det kun er to forskjellige grunnleggende kjønn er ifølge 

Laqueur en historisk konstruksjon (Lorentzen 2009, s. 91). Ved å referere til Lorentzen, var 

det ikke to kjønn som sto i fokus gjennom antikken og middelalderen, kun ett, som var 

mannen. Dette ble kalt ett-kjønnsmodellen, der kjønnsstatus var avgjørende for den sosiale 

rang, og hierarkisk i mannens favør. Etterhvert som kvinner begynte å kreve mer 

borgerrettigheter, ble ett-kjønnsmodellen omgjort til to-kjønnsmodellen, som da ble mann og 

kvinne. En konsekvens av to-kjønnsmodellen ble at handlinger, språk, oppførsel og interesser 

konstant ble dratt opp mot de to kjønnene, og enhver overskridelse av to-kjønnsmodellen blir 

sett på som unaturlig. Det vil si at to-kjønnsmodellen er en forståelse av kjønn som kun 

omhandler to kjønn (Lorentzen, 2009, s. 92).  

 

Innenfor poststrukturalistisk kjønnsforståelse betyr dette at kjønnede handlinger ligger 

indoktrinert i kroppen, og innebærer i praksis at man subjektiverer personer som kvinne og 

mann, som viser til Foucault sin forståelse av subjektivering, der en subjektdannelse foregår 

generelt, og individet blir fratatt egen identitet og formet som et subjekt, altså enten mann 

eller kvinne. Ved å referere til Foucault, hevder Björck at for å bli tatt seriøst innenfor et felt 
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eller samfunn, trenger subjektet å oppfylle visse krav, der det inngår handlinger, oppførsel og 

skikker. Disse vilkårene utgjør normer for menneskelig oppførsel, og over hva og hvem som 

blir sett på som normal eller unormal (Björck, 2011, s. 88). Foucault kaller dette begrepet 

heteronormativitet. Ved å se på heteronormativitet innenfor kjønn, er det visse typer seksuelle 

relasjoner, som blant annet bevegelsesmønster, lyster, og samtaleemner som er mer passende, 

privilegerte og signifikante enn andre, der de som trenger inn på det motsatte kjønnets norm, 

blir sett på som provoserende, og i noen tilfeller, uintelligente (ibid). Butler kaller konsept 

som dette den heteroseksuelle matrise, som kan bli sett som en ramme for å diskutere kjønn. 

Innenfor to-kjønnsoppfattelsen, er den heteroseksuelle matrisen en gitt størrelse, der den 

konstruerer seksualitet og kjønn i tre kategorier. Disse er anatomisk kjønn (sex), som tilsvarer 

kromosomer, genitalier og hormoner, og som dreier seg om kvinne og mann. Det andre er det 

sosiale kjønn (gender), og det tredje er kjønn i form av begjær over det motsatte kjønn 

(Lorentzen, 2009, s. 93-94). Heteronormativitet er et begrep som illustrerer dette, der kjønn 

ses på som kulturelle konstruksjoner, og der den heteronormative kjønnsforståelsen 

innebærer at femininitet er mindre verdt enn maskulinitet (Hind, 2010, s. 27). 

 

Judith Butler har sitt utgangspunkt i Foucault sin forståelse av subjektivering, men utvikler en 

egen teori der performativitet og sitering står sentralt (Lorentzen, 2009, s. 90). Det 

performative konseptet går ut på at kjønn blir forstått som noe som gjøres og fremføres, og 

ikke noe som er en essens i hvert individ (Ibid). Butler mener at alle mennesker kun er født, 

og dermed får en forståelse gjennom kjønnede repetisjoner, som språk og handlinger av en 

samfunnsnorm med gjenkjennbare mønstre av kjønnsforståelser (Butler, 1990, s. 22).  

Butler utfordrer sex/gender modellen, som går ut på at vi er født biologisk i et  

kjønn(sex), der gender utgjør våre handlinger. Hun mener mennesker kun er født i et gender, 

altså at det kun er våre handlinger som gjør oss kjønnet. To-kjønnsoppfattelsen er noe Butler 

er innforstått med, men ved å utfordre sex/gender-oppfattelsen, er hennes strategi å 

dekonstruere kjønnskategorier som er rettet mot spesifikke kropper. Ved å bruke begrepet 

kjønnsperformativitet, snur hun på konvensjonelle antakelser om kjønn (Birkeland, 2009, s. 

45). Butler kritiserer sex/gender-modellen, som er utgangspunktet for feministisk teori før 

hennes egen bok Gender Trouble (1990) der det kun var maskulin og feminin som de eneste 

kategoriene (Lorentzen, 2009, s. 93). Hun kritiserer antakelsen om at det er to gitte kjønn, og 

hvordan sex/gender-modellen blokkerer for alle forskjeller som ligger innad i kategoriene 

(Lorentzen, 2009, s. 92-93). Butler mener at det biologiske kjønnet ikke er helt tatt ut fra 
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kontekst i forhold til det sosiale, men at det er en diskursiv kategori. Hvordan vi bruker 

biologisk kjønn som kategorisering i dag oppstod på en bestemt tid, i en bestemt kontekst, og 

derfor er kategoriseringen også historisk foranderlig (Birkeland, 2009, s. 44).   

 

Ved å benytte den poststrukturalistiske kjønnsforståelsen og konseptet kjønnsperformativitet i 

denne avhandlingen, vil jeg vise at elektrisk gitar, trommer og bass er kjønnede instrumenter 

i maskulin favør, der kvinnene er en minoritet. Jeg vil vise at disse instrumentene ikke kun er 

kjønnet ved at de er identifisert med maskulinitet, og at derfor få kvinner velger å spille dem, 

men at de også er kjønnet blant kvinner som spiller instrumentene på et profesjonelt nivå. 

Ifølge Butler (1990, s. 22) er det kjønnede repetisjoner som gjør en handling eller et objekt 

kjønnet, og det er derfor det er vanskelig å bryte normen når det gjelder instrumenter som 

historisk er kjønnet mot maskulinitet, noe jeg skal komme tilbake til i kapittel fire.  

 

3.2  Subkulturell kapital 
 

Den andre teorien jeg bruker i avhandlingen, er begrepet “subkulturell kapital”, som er en 

undergruppe av Pierre Bourdieu sin teori om kulturell kapital, og går ut på å fordele musikk 

og menneskers kunnskap om musikk hierarkisk. Først vil jeg nevne hvor opphavet til å 

fordele musikk hierarkisk innenfor en sosiologisk sammenheng stammer fra, som er med 

sosiologen, filosofen og komponisten Theodor W. Adorno. Adorno var den første som 

begynte å skrive om musikk ut ifra en sosiologisk kontekst, der musikk som ferdig produkt, 

prosessen med å produsere musikk, og musikkens lyttere ble beskrevet som en enhet som var 

like viktig som det ferdige produktet. Dette ble kalt for produksjons/konsumpsjons-

paradigme (McCormick, i Alexander m.fl. 2012, s. 723). Ifølge Adorno, var klassisk musikk 

som helhet høyest på samfunnets rangstige, mens populærmusikk og jazz var nederst. Adorno 

har blitt sterkt kritisert, der hans kritikker blir sett på som elitistiske og reaksjonære, men 

hans avanserte måte å skrive på har foreviget hans sosiologiske virke, der hans arbeid med å 

analysere sosiale situasjoner innenfor moderne musikk og forstå hvordan industriell 

kapitalisme har forandret musikkulturen, har bygget grunnmuren for hvordan vi forstår 

musikk i dag (ibid, s. 724).  

 

På 1960-tallet, startet sosiologen Pierre Bourdieu å gjøre forskning på noe som skulle vise 

seg å være det motsatte perspektivet Adorno hadde på kultur. Bourdieu tilføyde ordet kapital 
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med de allerede eksisterende begrepene “produksjon” og “konsumpsjon” for å beskrive 

musikk. Han mente at det er et hierarki mellom forskjellige kunstformer, som igjen skaper et 

sosialt hierarki mellom forbrukerne over hvor mye kulturell kapital de besitter, eller 

kompetansene som er nødvendige for å analysere og forstå høykulturell kunst og musikk. 

Med andre ord, han mente at å høre på en viss type klassisk/høykulturell musikk var en måte 

for folk å vise andre at de hadde mer kulturell kapital, og refererte spesielt til Paris på 1960 

og 1970-tallet. Bourdieu bruker begrepet kulturell kapital i all kunst, men mener at ingenting 

bekrefter klasse mer enn musikksmak Skapere av kunst og kultur og dens forbrukere beveger 

seg i hvert sitt felt som en følge av deres habitus (McCormick, i Alexander m.fl. 2012, s. 

725), som ifølge Bourdieu er egenskaper og kroppslige disposisjoner ved en person (Hind, 

2010, s. 23).  

 

Jeg velger å bruke Bourdieu sin teori om kulturell kapital gjennom Sarah Thorntons tolkning 

i sin bok Club Cultures (1995), der hun fordeler konseptet med musikk og kulturell kapital 

inn i flere subkulturelle kapitaler, og spesifiserer sin bok om hierarkiet innenfor 

klubbkulturer. Subkulturell kapital vil si at subkulturer har sine egne hierarkiske skalaer over 

hva som regnes som autentisk og legitimt i populærkultur, med innebefattende forståelse over 

hva som er “hipt”. Det blir da ikke en sammenligning mellom lavkultur (populærmusikk) og 

høykultur (klassisk), men en kategorisering innenfor den lave kulturen mellom kul og ukul 

musikk, og det er innenfor denne kulturen at de store forskjellene mellom kul og ukul havner 

(Thornton, 1995). Klubbkulturer er gjennomsyret av kulturelt hierarki, der det står mellom 

autentisk eller falsk og hip eller mainstream (Thornton, 1995, s. 3-4). Ved å utforske 

autentisitet innenfor klubbkulturer, er det produsenter, lydteknikere, remixere og DJene som 

er øverst på rangstigen, ikke sangere, låtskrivere og kassegitarister. Thornton poengterer at 

klubbkulturer, er “smakskulturer”, der klubbmedlemmer i størst grad samles på basis av sin 

egen musikksmak, og sin preferanse av mennesker som har den samme musikksmaken som 

dem selv (Thornton, 1995, s. 3-4). Selv om det ikke er mye fokus på klasse innenfor den 

subkulturelle kapital i motsetning til den kulturelle kapital, vil det ikke si at klasser er ikke-

eksisterende, men den subkulturelle kapital hviler delvis på en fantasi om et klasseløst 

samfunn (Thornton, 1995, s. 12).  

 

Det å bevise at man besitter mest mulig kunnskap om visse typer felt, som blant annet 

teknologi, og i tillegg få anerkjennelse fra andre deltakere i miljøet, er en måte for å oppnå 
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subkulturell kapital. Produksjon, instrumentalister og teknikere blir sett på som høyest på 

rangstigen, og innehaverne av subkulturell kapital. På denne måten gjør dette at kvinner ofte 

blir ekskludert fra miljøet, der de fleste lydteknikere, instrumentalister og produksjonsselskap 

er menn. De forskjellige forutsetningene for å være kul eller ha subkulturell kapital er for 

eksempel improvisasjon, og evnen til å være selvsikker, selvbevisst, selvlærende og spille 

sammen, står høyest hierarkisk (Thornton, 1995). Ifølge Thornton, er alder, sosiale forskjeller 

og kjønn store faktorer for å skildre forskjellig musikksmak. Hun hevder at gjennomsnittet av 

jenter bruker mest tid på å gjøre det bra på skolen, og gutter bruker mest tid på å gå ut, høre 

på musikk og lese musikkblader (Thornton, 1995, s. 12-13). Dette vil ikke si at jenter ikke 

deltar i den subkulturelle kapital, hvis ifølge Thornton, jenter bestemmer seg for å delta i 

kategorien kul, vil de ofte forsvare det de hører på, og da spesielt popmusikk, med uttrykk 

som “det er dårlig, men jeg liker det”. Ved å gjøre dette, anerkjenner de det subkulturelle 

hierarkiet og aksepterer sin lave posisjon innenfor kapitalen. Hvis de på en annen side nekter 

å akseptere denne rollen, er kvinnelige ravere og DJer innenfor klubbkulturer nøye med å 

distansere seg selv fra den “nedverdige” popmusikken (Thornton, 1995, s. 13).  

 

Innenfor populærmusikk og den subkulturelle kapital, er autentisitet den viktigste faktoren 

for å beskrive verdien i musikken. Autentisk musikk blir beskrevet som musikk som føles 

ekte og har kredibilitet, og blir omtalt som genuin. Autentisitet rommer et spekter av 

forskjellige typer sound, men mellom midten av femtitallet og midten av åttitallet var den 

største bekreftelsen på autentisitet, live-opptredener (Thornton, 1995, s. 26). Det motsatte av 

autentisitet innenfor den subkulturelle kapital, er mainstream-musikk. Mainstream-musikk er 

musikk som defineres som allment og forbindes med popmusikken, og kan bli sett på som 

nederst på rangstigen innenfor den subkulturelle kapital (Thornton, 1995, s. 5). Ifølge 

Thornton, blir det nærmest umulig å ikke trekke mainstream opp til femininitet, der jenter og 

kvinner identifiserer sin musikksmak i høyest grad med popmusikk. Ved å referere til Mintel, 

hevder Thornton at over en tredjedel kvinner, sammenlignet med en fjerdedel menn 

understreker at dette er deres favoritt musikksjanger, hvor kvinner i tillegg bruker mer tid og 

penger på kosmetikk og klær, fremfor musikk (Thornton, 1995, s. 104). Ved at mainstream-

musikk er et negativt begrep innenfor den subkulturelle kapital, og i tillegg er noe majoriteten 

av kvinner identifiserer seg med, tolker jeg dette som at kvinner da blir satt nederst på 

rangstigen innenfor den subkulturelle kapital. De kvinnene som likevel velger å trosse sin 

lave posisjon innenfor kapitalen, kan likevel møte andre hindringer, som å ikke bli godt 
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mottatt i miljøet, holdninger fra publikum linket opp mot deres kjønn, og trakassering, noe 

jeg skal komme tilbake til i kapittel fire.  

 

3.3  Oppsummering 
 

I dette kapittelet har jeg redegjort for de to teoriene jeg skal bruke i avhandlingen, hva slags 

teorier og teoretikere de stammer fra, og hvordan jeg mener de kan linkes best mulig opp til 

min avhandling om kjønnede normer på tre instrument som historisk er forbundet med 

maskulinitet. Innenfor den poststrukturalistiske kjønnsforståelsen har jeg redegjort for Butlers 

kritikk av sex/gender-modellen, som går ut på at mennesket er født i et kjønn (sex), og det er 

handlingene våre som gjør oss kjønnet (gender). Butler mener menneskers fødte kjønn og 

deres handlinger er en og samme kategori, og kaller dette kjønnsperformativitet, der 

samfunnet og menneskers handlinger er den avgjørende faktoren til hva slags assosiasjoner 

som blir tilknyttet maskulin og feminin. Ved Thornton sin tolkning av den subkulturelle 

kapital innenfor klubbkulturer, er det å besitte mest kunnskap om teknologi innenfor den lave 

kategorien, en faktor som gir høyest subkulturell kapital, noe som igjen ekskluderer kvinner, 

fordi teknologiens verden er dominert av menn. Ifølge Thornton hender det at kvinner 

anerkjenner sin lave posisjon innenfor den subkulturelle kapital, og er med på å reprodusere 

den. I kapittel fem og seks skal jeg gå inn på intervjudelen i avhandlingen, og blant annet 

forklare via den subkulturelle kapital hva jeg mener er motstridende med personer som sier at 

en kvinne bare må “være god nok” til å spille. I neste kapittel skal jeg gå inn på kvantitative 

statistikker, historisk kjønnede instrument, og teknologi.  

 

 

4 Statistikker 
 
Grunnen til at jeg har valgt kvantitative statistikker i avhandlingen er fordi statistikkene 

bidrar til å se det kvalitative materialet fra et større perspektiv. Mitt empiriske materiale 

består blant annet av statistikker fra fem forskjellige musikkutdanninger i Norge, der tre av 

dem er fra Oslo, en fra Trondheim og en fra Agder i Kristiansand. Statistikkene over 

instrumentalister og kjønn er fra bachelorlinjen på Westerdals Oslo Act, bachelorlinjen på 

Norges Musikkhøgskole, Bachelor og Master i Musikkvitenskap på Universitetet i Oslo, 
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bachelorlinjen på NTNU i Trondheim og bachelorlinjen på det rytmiske konservatoriet i 

Agder. Alle skolene viser et høyt antall mannlige instrumentalister i forhold til kvinnelige. 

Jeg har tatt utgangspunkt i trommer, bass og gitar, så det er disse jeg referere til i 

avhandlingen, men jeg har også fått en oversikt over alle instrumentalistene på skolene, for å 

vise at tallene også er ujevne på andre instrumentgruppene. Materialet viser at majoriteten av 

trommeslagere, bassister og gitarister er menn, med et få antall av kvinner. Statistikkene er 

basert på samfunnets tokjønnsoppfatninger, der instrumentalistenes kjønn kun er fordelt i 

mann eller kvinne. Dette kan være problematisk i forhold til hvordan statistikker generelt blir 

representert, og det viser hvordan data som blir representert gjennom informasjon fra 

offisielle institusjoner kan bidra til å gjenskape idéer om normativitet og konservative idéer 

innenfor samfunnet. Definisjoner på kjønn kan derfor heller ikke bli forandret før 

institusjoner og skoler velger å representere kjønn fra et nytt perspektiv. 

 

4.1  Statistikker over ulike skoler 

 

4.1.1 Westerdals Oslo Act, Bachelor, høst 2016 
 

Pop1                       

Vokal: 10                Gitar: 8  Tangent: 6  Bass: 3  Slagverk: 4 

 

Pop2   

Vokal: 13  Gitar: 8  Bass: 3   Laptop: 1 

 

Pop3 

Vokal: 11  Gitar: 5  Tangent: 1  Slagverk: 4 Laptop: 4 

 

Til sammen på alle tre linjene er det tre kvinnelige instrumentalister, der to av dem går på 

Laptop og en på piano. Dermed ingen kvinner på gitar, trommer eller bass. Blant menn er det 

åtte på trommer, åtte på bass og tjueen på gitar. 
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4.1.2 Norges Musikkhøgskole, Bachelor, vår 2017  
 

KAUTIJ: Kandidatstudiet I utøving – improvisert musikk/jazz: 

 

Jazz-bass: 6  Jazz-fiolin: 1  Jazz-fløyte: 1  Jazz-gitar: 6  

Jazz-saksofon: 5 Jazz-sang: 6  Jazz-slagverk: 9  Jazz-trombone: 1 

Jazz-trompet: 2  Jazz-piano: 4 

 

KAMP – Kandidatstudiet I musikkpedagogikk 

 

Jazz-gitar: 9  Jazz-sang: 8  Jazz-slagverk: 6  Jazz-trompet: 1 

 

KAFR – Det frie kandidatstudiet 

 

Jazz-bass: 1  Jazz-fiolin: 1  Jazz-gitar: 1 

 

Til sammen på disse tre linjene er det en kvinne på jazz-fløyte, en på jazz-piano, fire på jazz-

saksofon, tretten på jazz-vokal og en på jazz-slagverk. På de tre linjene er det til sammen 

fjorten menn på jazz-slagverk, syv på jazz-bass og seksten på jazz-gitar. Her er det altså en 

kvinne på slagverk og ingen på gitar eller bass.  

 

4.1.3 NTNU i Trondheim, Bachelor, høst 2017  
 

Instrument M K  

Klaver 6 1 

Bass 5 1 
Tromme 8 

 Gitar 8 

 Saksofon 5 2 
Vokal 2 5 
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Til sammen er det en kvinne på klaver, en på bass, to på saksofon og fem på vokal. Til 

sammen er det åtte menn på trommer, fem på bass og åtte på gitar. Det er altså en kvinne på 

bass, og ingen på trommer eller gitar. 

 

 

4.1.4 Rytmisk konservatorium i Agder, Bachelor, høst 2017 
 

 

Utøvende rytmisk 1 klasse:  

 

Vokal  2  Bass   1  Tangent 1  Trompet 2 

Gitar  2 Trommer 1  Låtskriv 4  Laptop  10 

 

 

Til sammen er det en kvinne på vokal, tre jenter på låtskriv, to kvinner på Laptop, og ingen 

på bass, trommer og gitar. Av menn er det til sammen en på trommer, to på gitar og en på 

bass.  

 

Utøvende rytmisk 2 klasse: 

 

Bass  2  Saksofon 1  Vokal  1 Tuba  1 

Gitar  1  Trombone 1  Fiolin  1  Trommer 1 

Låtskriv 4  Laptop  7 

 

 

Til sammen er det en kvinne på fiolin, to kvinner på låtskriv, der ingen spiller bass, gitar og 

trommer. Til sammen er det to menn på bass, en på gitar og en på trommer. 

 

 

Utøvende rytmisk 3. Klasse:  

 

Bass  2 Fiolin  1  Gitar  3 Tangent 1 

Trommer 2 Vokal  2 Låtskriver 5 Laptop  5 
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Til sammen er det en kvinne på fiolin, en kvinne på gitar, to kvinner på vokal, to kvinner på 

låtskriv, og en kvinne på Laptop, der ingen spiller trommer og bass, og en spiller gitar. Til 

sammen er det to menn på bass, to på trommer, og to på gitar 

 

Alle tre årene: 64 elever 

 

Til sammen på alle de tre linjene er det seksten kvinner, der to spiller gitar og ingen spiller 

trommer eller bass. Til sammen på alle de tre linjene er det førtiåtte menn, der fire spiller 

trommer, fem spiller gitar og fem spiller bass.  

 

 

4.1.5 Musikkvitenskap på Universitetet i Oslo, Bachelor og Master, vår 

2018  
 

På de andre fire skolene har stilarten vært rytmisk, men på Musikkvitenskap er fordelingen 

litt annerledes i forhold til stilart, der instrumentalistene og sangerne kan utdype seg i flere 

stilarter, der også klassisk inngår. Jeg har valgt å kun skrive instrument og ikke stilart. Dette 

er en oversikt over utøvende 1, 2 og 3, der også master inngår.  

 

 

 

   M   K 

Vokal:   8   15 

Fløyte:      1 

Saksofon:  4   2 

Klarinett:     1 

Trompet:     1 

Trombone:     1 

Gitar:   17   2  

Harpe:      1 

Fiolin:      1 

Piano:   10   3 
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Bass:    5 

Trommer:  11    

Produksjon:   3   1 

Laptop:   2 

      

Blant kvinnelige instrumentalister er det totalt en større andel enn på de andre skolene, men 

blant trommer, bass og gitar er ikke antallet svært forskjellig, da det er to kvinner på gitar 

mens ingen spiller bass og trommer. Av menn er det søtten på gitar, fem på bass og elleve på 

trommer. Det som går igjen på alle skolene er at majoriteten av vokalister er kvinner, mens 

majoriteten av instrumentalister er menn. Selv om det i større grad er kvinnelige 

instrumentalister på saksofon, fløyte og klaver fremfor bass, trommer og gitar, er fortsatt 

kvinnene en minoritet, der det kun er en kvinne på slagverk, en på bass og tre på gitar til 

sammen på alle skolene. Statistikkene viser et drastisk skille mellom kvinner og menn på de 

tre instrumentgruppene, og ut ifra intervjuene vil jeg høre hvordan instrumentalistenes 

erfaringer har vært innenfor musikkfeltet, og om de har erfaringer eller tanker om hvorfor 

kvinner velger bort trommer, gitar og bass, spesielt innenfor en høyere utdanning. 

Avhandlingen er skrevet ut ifra en poststrukturalistisk forståelse av kjønn, som inkluderer at 

kjønn er noe vi gjør ved å repetere kjønnede mønstre flere ganger, fremfor noe vi er født med 

(Butler, 2006, s. 22). Derfor skal ikke fysikk eller biologiske faktorer ha noe å si for hvorfor 

ikke kvinner i større grad spiller disse instrumentene, jeg tar utgangspunkt i at det er 

sosiologiske faktorer som er avgjørende for dette.  

 

4.2  Historisk kjønnede instrument 
 

For å fremlegge at flere instrument historisk har vært og fortsatt er kjønnet, skal jeg gå inn på 

noen forskjellige instrumenter og kulturer for å vise at instrumenter som har vært dominert av 

menn eller kvinner, fortsatt svært ofte assosieres med det kjønnet instrumentet har vært 

dominert av. I forskjellige stammer har det vært et behov ved å uttrykke seg feminint eller 

maskulint ved hjelp av ulike instrumenter. Kjønnsfordeling av instrument kan spores tilbake 

til 1528, fra den italienske renessanseforfatteren Baldesar Castiglione (1478- 1529) (Meling, 

2016, s. 149). Castiglione skrev at trompet, trommer og fløyte var upassende for en kvinne. 

Dette ble gjenopptatt av komponisten og presten Carl Ludwig Junker (1748-1797), som 

uttalte seg om hvilke instrument som har vært uegnet for kvinner. Disse instrumentene var 



 
25 

blant annet horn, cello og bass. Junker mente instrumentene var uegnede for kvinner fordi de 

måtte sitte i hva han mente var en upassende stilling for å kunne spille, og at kvinner ikke var 

fysisk sterke nok til å beherske disse instrumentene (Meling, 2016, s. 149-151). På 1800-

tallet var pianoet det vanligste instrumentet for en kvinne å spille, dette var blant annet av 

praktiske grunner fordi de fleste kvinner var hjemmeværende, og dermed kunne hun spille 

piano i hjemmet, noe som var spesielt vanlig blant rike familier (Meling, 2016, s. 151-152). 

Ifølge Meling har dette utviklet seg, men er likevel vedvarende i dag, da keyboard og piano 

fremdeles er det instrumentet majoriteten av kvinner assosieres med, og forbindes med 

femininitet (Meling, 2016, s. 151-152).  

 

Jeg vil ta for meg et par eksempler på at instrument har blitt tilsvarende kjønnet i ikke-

vestlige samfunn også. Ifølge Doubleday har trommer blitt assosiert med mannen i ulike 

kulturer fordi det historisk har vært menn som har spilt instrumentet og dermed forbindes det 

med mannen (Doubleday, 2008, s. 10). I Indonesia ble håndholdte trommer laget i tre og 

skinn mye brukt, disse ble kalt Frame-trommer. Frame-trommene ble spilt av menn, og 

trommene ble arvet av far til sønn. I Kassene-Nankani-stammen i Ghana var døtrene fedrenes 

eiendel frem til de fikk sin egen mann. Dette ble overført til instrument, der mennene var 

redde for at kvinner skulle ha for mye makt, fordi instrumentbeherskelse var et tegn på 

mestring som indikerte makt. De tok dermed instrumentene fra kvinnene (Robertson, 1987, s. 

228). Et annet eksempel på å trekke instrumenter opp mot kjønn, er å beskrive dem med 

kroppsdeler, som mage, hode og hals, som kan inkludere seksuelle kroppsdeler som indikerer 

en mannlig eller kvinnelig identitet. Som Waksman argumenterer, er den elektriske gitaren 

definisjonen på maskulinitet gjennom en patriarkalsk definisjon, der flere gitarister hevder at 

deres gitar er en forlengelse av deres eget kjønnsorgan (Waksman, 1999, s. 244). Ved å 

synliggjøre at visse instrumenter har blitt kjønnet i ulike kulturer, vil jeg i tillegg anta at dette 

er under utvikling. Litteraturen jeg har lest om historisk kjønnede instrument, er kun delt inn i 

tokjønnsmodellen, der all annen rom for tolking av kjønn har uteblitt.   

 

Ifølge Doubleday påvirker instrumenter som har blitt kjønnet maskulint eller feminint, også 

utøverne, der det er vanlig at et instrument blir kjønnet av assosiasjoner med dets utøver. I en 

utøversetting der alle er menn, kan instrumentet lett bli knyttet til det maskuline og vise versa 

i en setting der alle er kvinner. Hvis et instrument har sin egen kjønnsidentitet kan dessuten 

disse menneskene av det kjønnet som instrumentet er identifisert med, støtte påstandene om 
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at dette instrumentet er det identifiserende kjønnet sin rett. Argumenter som “dette 

instrumentet er spilt av menn, og derfor har menn rett til å spille dem og ekskludere kvinner 

fra å få tilgang” er blitt brukt direkte og indirekte (Doubleday, 2008, s. 14). Det er vanlig for 

utøveren å spille samme-kjønnede instrument, det vil si at det er vanlig at kvinner spiller 

instrumenter som er forbundet med femininitet, og motsatt for menn. Likevel eksisterer de 

kjønnskryssede forholdene ofte mellom mannlige utøvere og historisk feminine instrument, 

men ikke vise versa. Det er uvanlig for en kvinne å spille instrument som er forbundet med 

maskulinitet (ibid), noe statistikkene mine også viser. Dette reflekterer det heteronormative 

konseptet, der å krysse normene blir sett på som uvanlig. Likevel er det tilsynelatende mer 

vanlig for en mann å tre inn på et instrument som historisk har blitt forbundet med 

femininitet, fremfor det motsatte. Som McClary påpeker, har femininitet blitt forbundet med 

svakt, skjørt og usikkert, fremfor maskulinitet som har blitt forbundet med sterk, stolt og 

kraftig (McClary, 2002, s. 10). Jeg tolker dette som at femininitet historisk ikke har blitt sett 

på med samme margin som maskulinitet, og at derfor kan menn entre de instrumentene som 

er assosiert med femininitet, mens kvinner skal holdes utenfor den maskuline sfære. Grunnen 

til at jeg har valgt å tillegge hvordan noen instrument historisk har vært kjønnet i ulike 

kulturer, er fordi svarene er forskjellige i hver kultur. Det er derfor ikke en selvfølge at 

assosiasjonene av kjønn og instrumenter i Osloområdet er binære.  

 

4.3  Teknologi 
 

Innenfor den subkulturelle kapital blir det å ha mest kunnskap om et emne tilknyttet 

teknologi regnet som høyest på rangstigen. Et stort aspekt innenfor dette er musikkteknologi, 

som historisk har blitt kjønnet og ekskludert kvinner (Doubleday, 2008 s. 18). Sandstrom 

argumenterer at feltet av lyd og opptak definitivt har blitt kontrollert av menn, noe som 

reflekterer dynamikken i hele industrien (Sandstorm, 2000, s. 293). Dette er systematisk for 

den langetablerte historien hvor kvinner ikke er forventet å kunne de nødvendige 

teknologiske ferdighetene det krever for å skape, opprettholde, stemme og spille komplekse 

musikalske instrumenter (Doubleday, 2008, s. 18). I kontrast til jenter, er gutter gitt tekniske 

duppeditter fra småbarnsalderen, noe som har gjort dem selvsikre på dette feltet. Kvinner er 

ofte avhendet fra de nødvendige aspektene innenfor rock. Hvis de er sangere eller for 

eksempel spiller saksofon kan de unngå å sette seg i for stor grad inn i den teknologiske 

verdenen, men ikke hvis de spiller gitar. Selv om unge kvinner kan bli dratt mot å spille 
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elektrisk gitar, er det ofte nødvendigheten i en rockeopptreden, som plugs, amper og leads, 

som skremmer dem bort, og gjør at de mangler selvtillit (Bayton i Frith, 2004, s. 275).  

Teknisk språk er til stadighet brukt som en maktstrategi på en mystifiserende måte for å 

ekskludere kvinner, og derfor handler det ikke kun om at kvinner mangler selvtillit, men at de 

også er overlagt ekskludert fra den tekniske verdenen (ibid). Dette gjenspeiler hierarkiet 

innenfor populærmusikk, der det er menn som forventes å kunne teknologien, og kvinner 

ikke forventes å være delaktige innenfor denne kategorien.  

 

En undersøkelse ved å bruke kvantitative dataanalyser og etnografisk litteratur, gjort over 

musikkstudenter i England, viser at over de siste femten årene, har studier innenfor 

musikkteknologi og lyddesign økt betraktelig i popularitet. Likevel er det sosiale og 

kulturelle konsekvenser av denne utviklingen som ikke enda har blitt analysert. Born og 

Devine sine undersøkelser viser et drastisk skille over studentene som studerer tradisjonell 

musikk og musikkteknologi når det kommer til både kjønn og sosiale klasseprofiler, som 

dermed utgjør en mulighet for at sosiale forskjeller blir reprodusert, forsterket eller forandret 

gjennom utviklingene innenfor høyere utdanning i musikk (Born og Devine, 2015, s. 136-

137). Studiene viser at innenfor de forskjellige aspektene i musikkteknologi, er nesten 90 

prosent av studentene menn, mens tradisjonell musikk viser en mer balansert kjønnsprofil, 

der 55 prosent er kvinner og 45 prosent er menn. En forklaring på ubalansen innenfor 

musikkteknologi, er at det er en generelt større aksept for menn enn kvinner innenfor 

teknologifeltet. En annen forklaring er også at det er få kvinnelige søkere (Born og Devine, 

2015, s. 146). Born og Devine sine undersøkelser viser at det er 40 prosent eller flere kvinner 

som velger musikkteknologi på skolen i alderen mellom fem og seksten, men at tallet faller 

ned til 25 prosent etter 16-års alderen. Det at kvinnene trekker seg etter 16-årsalderen, kaller 

Born og Devine for “The leaky pipeline”, altså den utette rørledningen. Det er tre argumenter 

man kan diskutere med henhold til “The leaky pipeline”, der det første er at musikkteknologi 

er et mikrokosmos for en bredere diskusjon når det kommer til kvinner og teknologi. Den 

hegemoniske formen for maskulinitet er innenfor vestlige samfunn fortsatt assosiert med 

teknologi og makt (Born og Devine, 2015, s. 147). Vestlig konstruksjon av maskulinitet har 

inkludert en uttrykkelig og spektakulær fremstilling av maskulinitet, som presiserer 

selvkontroll (Walser, 1993, s. 108). Forskjellig eksponering for teknologi fra barndommen, 

forskjellige rollemodeller, forskjellige former av skolering og ekstrem kjønnssegregering 

innenfor jobbmarkedet har ledet til konstruksjonen av menn som sterke, manuelt kapable og 
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teknologisk begavet, mens kvinner er fysisk og teknisk inkompetente (Born og Devine, 2015, 

s. 148).  

 

Det andre argumentet er det sosiologiske aspektet innenfor musikkutdanning. Ved å 

observere blant annet klasserom, er det mye indirekte diskriminering og læreres holdninger til 

jenter og gutter når det kommer til musikkteknologi. Der gutter blir ansett som kreative og 

selvsikre, blir jenter sett på som mer tradisjonelle og konservative. I tillegg er instrumenter 

fortsatt kjønnet, der det er vanligere for en gutt å velge elektrisk gitar eller dreieskive (ibid, s. 

149). Ved å bruke Victoria Armstrong sin refleksjon og forskning over kjønnede identiteter i 

musikkteknologi og autoritet i et klasserom, er bruken av teknologi skapt av sosiale 

relasjoner om en verden uten kjønn, men bundet opp mot autoritet og former av kontroll og 

makt (Armstrong, 2011, s. 2-3).  
 

“The computer does not contain an inherent gender bias, but the culture surrounding them which 

makes expectations of female and male behaviors and attitudes against computers” (Armstrong. 

2011, s. 2-3).  
 

Det tredje argumentet er hvordan historikken av lyd, der musikk, sound og teknologi står i 

fokus, har blitt kjønnet. Ifølge Gavanas og Reitsamer får ikke kvinnelige DJer tilgang til 

steder med mannlige standarder. Et annet eksempel er at interessen for teknologi, kreativitet 

og opptreden har en tendens til å være identifisert med begrepene “gutteting”, “nerd” og 

“cocky” (Gavanas og Reitsamer, 2013, s. 59). Interessen og lidenskapen for musikkteknologi 

og produksjon kan derfor forsterke maskulinitet, og samtidig bli ansett som u-feminin, noe 

som utfordrer posisjonen til kvinnelige DJer, og påvirker deres karrierevei i et negativt lys 

(ibid). Epistemologien av sound, som underligger i det kulturelle opphavet av 

lydreproduksjon og manipulasjon, oppstod fra en historisk forbindelse av hegemonisk 

maskulinitet (Born og Devine, 2015, s. 151). Disse tre argumentene foreslår at 

musikkteknologi er kjønnet ved å forklare teknologi og kjønn fra et historisk perspektiv, og 

ikke minst se på hvordan musikkteknologien fortsetter å avvike spesifikk historisk 

kjønnsdiskriminering innenfor musikk (ibid).  

 

Green kritiserer en patriarkalsk konstruksjon av femininitet, som hevder at en kvinne skal 

være i ett med sin egen kropp og synge fremfor å ha fremmedobjekter som instrumenter foran 
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seg. Instrumenter, og da spesielt de mannsdominerte, truer med å splitte opp den 

patriarkalske definisjonen og tilbyr en femininitet som kontrollerer (Green, 1997, s. 55). Jo 

sterkere nivå av teknologi som er involvert i en kvinnes instrumentale opptreden, desto mer 

avbrytende blir denne opptredenen innenfor den patriarkalske konstruksjon av femininitet 

(Green, 1997, s. 53). I klassisk musikk hadde femininitet mye med utseendet på instrumentet 

å gjøre, der en cello for eksempel ikke egnet seg for en kvinne fordi hun måtte spre bena 

(Meling 2016: 151). I rock har det mer med teknologi og elektrisitet og hvor høyt et 

instrument er, som avgjør femininitet og maskulinitet (Green, 1997, s. 75). Innenfor den 

subkulturelle kapital er det høyest hierarkisk å ha kunnskap og bredde om teknologi, men 

hvis en kvinne besitter denne kunnskapen blir dette et brudd på hennes femininitet. Jeg vil 

tolke dette som at innenfor den patriarkalske definisjonen er kvinnen da “dømt” til å ligge 

nederst hierarkisk innenfor den subkulturelle kapital.  

 

Likevel blir ikke alle jenter skremt av å begynne å spille instrument som har blitt forbundet 

med maskulinitet, noe mine intervjukandidater er eksempler på, men ifølge Bayton, møter 

minoriteten av jenter som ikke føler seg truet av å begynne å spille disse instrumentene 

likevel andre hindre. Sammenlignet med gutter, har jenter mindre penger, tid, tilgang til 

øvingslokale, transport og tilgang til utstyr. De er presset av en kommersialisert 

tenåringskultur og venner til å få en kjæreste, der sosiale relasjoner opptar deres tid, og 

gradvis forbereder dem til å bli en fan fremfor en utøver (Bayton, i Frith, 2004, s. 273). 

Mannlige fans identifiserer seg selv med gitarister og vil bli som dem, mens mange unge 

kvinnelige fans drømmer om å gifte seg eller få et seksualisert forhold til den samme 

musikeren. Mens guttene kjøper gitar, kjøper jentene gjerne heller en plakat, en annen 

avgjørende faktor til dette kan også være fordi jenter har svært få kvinnelige el-gitarister å se 

opp til (ibid). Likevel tror jeg det har vært en utvikling fra Bayton sin artikkel Women and the 

Electric Guitar (1997), der hun skrev om kvinnelige gitarister fra 1970 til 1990-tallet. De 

kvinnelige intervjukandidatene jeg har intervjuet har ikke vært hindret av faktorer nevnt over, 

der de alle har fått støtte hjemmefra og har hatt tilgang til instrumentene sine. Likevel har de 

møtt andre hindre, som nedlatende holdninger og trakassering, i motsetning til de mannlige 

intervjukandidatene.  
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4.4  Oppsummering 
 

I dette kapittelet viste jeg til statistikker fra fem forskjellige musikkskoler i Norge for høyere 

musikkutdanning, og dermed en oversikt over det ujevne antallet av kvinnelige og mannlige 

instrumentalister på trommer, bass og elektrisk gitar som går på skolene i 2016 og 2017. Jeg 

har i tillegg gjort rede for noen historiske aspekter til at instrument har blitt assosiert med 

maskulinitet eller femininitet, og at dette i stor grad påvirker hvordan vi ser på utøverne av 

disse instrumentene. Jeg har dermed gjort rede for hvordan musikkteknologi blir sett på som 

høyest på rangstigen innenfor den subkulturelle kapital, og mannens felt. Det er vanskelig å 

bryte kjønnsnormen, der for eksempel trommer i stor grad blir sett på som et maskulint 

instrument fordi instrumentet har vært og er fortsatt dominert av menn. Ifølge, Erling, lederen 

på jazzlinjen i Trondheim, har ikke antallet vært spesielt annerledes de tidligere årene, der det 

alltid har vært en minoritet av kvinner blant disse tre instrumentene og vise versa når det 

gjelder mannlige jazzvokalister. Han fortalte at de er veldig opptatte av å få inn flere kvinner 

på disse instrumentene på skolen, men at det er vanskelig fordi få kvinner søker. I neste 

kapittel skal jeg problematisere dette perspektivet ved å analysere profesjonelle kvinnelige og 

mannlige instrumentalisters erfaringer på disse tre instrumentgruppene, der jeg først skal se 

nærmere på barndom og hvordan de kom seg på det nivået de er på i dag.  

 

5 Instrumentalistenes erfaringer og oppvekst 
 

I kapittel tre la jeg til rette for hva slags teorier jeg kommer til å bruke i denne studien og 

teorienes opphav. I kapittel fire har jeg redegjort for statistikkene jeg har fått fra fem 

forskjellige musikkskoler for høyere musikkutdanning i Norge. I dette kapittelet skal jeg gå 

inn på kvalitative intervjuer, der jeg skal analysere og trekke intervjukandidatenes svar opp 

mot poststrukturalistisk forståelse og kjønnsperformativitet, og subkulturell kapital. Dette 

kapittelet omhandler instrumentalistene før de ble profesjonelle, altså hvordan de begynte å 

spille, hvem som var deres rollemodeller og deres nettverksbygging. I det neste kapittelet skal 

jeg ta rede for instrumentalistene etter at de har blitt profesjonelle og kommet inn i 

musikkbransjen i Norge. Ved profesjonelle instrumentalister mener jeg instrumentalister som 

lever av å være musikere, der dette også innebærer musikklærer, da en stor andel utøvende 

musikere er instrumentallærer i tillegg. De fleste av mine intervjukandidater er mer eller 

mindre skolerte fra en av musikkskolene i mine statistikker, men etter min mening er det ikke 
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et krav å være skolert for å være en profesjonell musiker. Etter å ha forsket og aktivt prøvd å 

finne kvinnelige instrumentalister innenfor trommer, bass og elektrisk gitar i Oslo, har jeg 

oppdaget at de eksisterer i større grad enn det jeg først trodde. Som nevnt tidligere har jeg 

intervjuet en kvinnelig trommeslager, tre bassister og en gitarist i Norge, og to mannlige 

trommeslagere, en gitarist og en bassist for å høre om deres erfaringer innenfor bransjen, og 

hva slags oppvekst de hadde med tanke på samspill, nettverk og oppfordring fra andre rundt.   

 

De kvinnelige instrumentalistene er Ellen Brekken (f. 1985), bassist i blant annet Hedvig 

Mollestad Trio og MAAR, Hedvig Mollestad Thomassen (f. 1982), gitarist i Hedvig Mollestad 

Trio, Ellen Andrea Wang (f. 1986), bassist i blant annet Pixel og Gurls, Elisabeth Mørland 

Nesset (f. 1982), trommeslager med blant annet Hanne Kolstø og i Falkevik, og Kirsten 

Arnesen (f. 1952), bassist i bandet Makeup mellom 1982-1988. De mannlige 

instrumentalistene jeg har intervjuet er Marcus Lewin (f. 1970), trommeslager med blant 

annet Heine Totland, spilt i Brazz Brothers og Bassonova, Hans Hulbækmo (f. 1989), 

trommelsager i blant annet bandene Skadedyr, Broen og Ola Kvernberg: Steamdome, Knut 

Værnes (f. 1954), jazz-gitarist i blant annet Cutting Edge, Værnes/Danielsson Group og Knut 

Værnes group feat. Omar Hakim, og en bassist som har valgt å være anonym, jeg kaller han 

“Simon”.  

 

5.1  Rollemodeller 
 

Det første punktet jeg vil gå i dybden på er rollemodeller. Som jeg nevnte tidligere ved å 

referere til Bayton, har ikke kvinner hatt like mange rollemodeller som menn på instrument 

som historisk har blitt forbundet med maskulinitet, og i dette tilfellet da trommer, bass og 

elektrisk gitar. Mangel på rollemodeller er en teori til at det tilsynelatende er færre kvinnelige 

instrumentalister på disse tre instrumentene, som igjen har resultert i at en kvinne da har en 

tendens til å stille seg som fan fremfor utøver (Bayton, i Frith, 2004, s. 273). Da jeg spurte 

intervjukandidatene om deres rollemodeller, fortalte Knut at da The Beatles ble store i hans 

barndom, begynte han å lære seg gitar ved å lytte til musikken og plukke riff. Knut begynte å 

spille gitar i elleveårsalderen på grunn av The Beatles og at de hadde gitar hjemme. Deretter 

forteller han om videre rollemodeller.  
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Knut: Så kom jo The Rolling Stones, og The Kinks og disse banda her ikke sant, så begynte 
jeg å ta litt etter de da. Så begynte jeg å spille i band i 12-13 års alderen, og da spilte vi Blues, 
så da hørte jeg mye på John Mayall og Buddy Guy og.. Lightnin’ Hopkins også sånn 
tradisjonell blues, og den britiske bluesen hørte jeg mye på. Så jeg satt og plukka alle Blues-
riffa til Keith Richards på første Rolling Stones-plata og da spilte jeg i bluesband først, også 
begynte vi å spille litt mer pop og rock etterhvert også var jeg i gang. 
 

 

Knut forteller at han lyttet mye til musikk og gitar, og at disse bandene var avgjørende 

faktorer til at han begynte å spille gitar i utgangspunktet. Ved å referere til Bayton (Frith 

2004, s. 273) har Knut blitt inspirert til å spille gitar fordi han hørte på flere gitarister, og mye 

musikk og tok inspirasjon fra dem. Rollemodeller var derfor en stor grunn til at han begynte å 

spille i utgangspunktet, og det er vanskelig å si om han hadde begynte selv om 

rollemodellene hadde vært kvinner, men her er altså alle rollemodellene til Knut menn, fordi 

det var få kvinner som spilte disse instrumentene, spesielt som fikk en aktiv rolle i media 

(Reddington, 2012, s. 22). Trommeslageren Hans forteller at han lyttet mye til band som 

Genesis og Marillion og forsøkte å spille det samme på trommer som trommeslagerne i 

bandene gjorde. Jeg tolker dette som en naturlig del av å lære å spille et instrument, at man 

plukker riff, beats og akkorder til tidligere instrumentalister. Dette krever selvsagt at man har 

tilgang til instrumentene, og vet hvordan man skal begynne. De kvinnelige intervjuobjektene 

jeg har intervjuet har også tatt mye inspirasjon fra andre musikere.   
 

Bassisten Ellen Andrea forteller at hun hørte mye på Michael Jackson, og jazzplatene til faren 

sin. Det er utfordrende å sammenligne rollemodeller uti fra kandidatenes erfaringer, fordi de 

alle er profesjonelle, og det vil si at få rollemodeller ikke har hindret kvinnene i å spille 

instrument som er mannsdominerende. Bortimot alle intervjukandidatene forteller at de 

begynte å spille instrument fordi de var introdusert for dette hjemme, der de fleste hadde 

familiemedlemmer som spilte instrumenter. Før de ente opp med å spille sine respektive 

instrumenter, begynte Ellen Andrea først med klassisk fiolin og Kirsten begynte først med 

piano. Ifølge Armstrong er tradisjonelle instrument som fiolin og piano vanligere instrument 

for kvinner å spille fremfor instrumenter brukt større grad i en bandsetting (Armstrong, 2011, 

s. 2). Ved å ta utgangspunkt i dette, begynte disse to kvinnene med instrument som historisk 

har blitt betraktet som mer feminine instrument, før de deretter gikk over til å spille det 

instrumentet de spiller i dag. Ellen Andrea forteller at hun ikke trivdes med klassisk fiolin i 

det hele tatt, og at hun ikke følte seg i sitt rette element før hun fikk kjøpt seg kontrabass i 
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tenårene. Elisabeth begynte i korps først, og hun forteller om hvordan hun begynte å spille 

trommer ved en misforståelse.  
 

 
Elisabeth: Ja det var for min del faktisk egentlig en misforståelse som gjorde at jeg begynte å 
spille trommer i korpset, så plutselig så fikk jeg liksom tildelt det, selv om jeg tror jeg 
egentlig ville spille saksofon. Men så var det sånn, okei greit, da kjører vi på, også var det jo 
veldig gøy. Så jeg gikk i korps da, til jeg var atten, begynte da jeg gikk i andre klasse, så var 
sikkert rundt åtte eller noe sånt. Så hadde jeg veldig flaks med trommelæreren min, han var 
veldig seriøs og ga meg masse å jobbe med, tok meg på alvor.  

 

Elisabeth forteller at hun begynte å spille trommer ved en misforståelse i skolekorpset, og at 

det egentlig var saksofon hun ville spille. Ved å drøfte svaret til Elisabeth, virker det ikke som 

at hun egentlig ikke hadde tenkt på trommer, og dette kan være på grunn av at det er et 

instrument som historisk assosieres med maskulinitet. Hun ønsket å spille saksofon, som ut 

ifra mine statistikker er et vanligere instrument blant kvinner å spille enn trommer. Elisabeth 

forteller deretter at hun hadde flaks med trommelæreren sin, fordi han ga henne masse å 

jobbe med og tok henne på alvor. Jeg tolker dette som at hun ikke hadde forventet å få en 

trommelærer som tok henne på alvor fordi hun spilte et instrument som er assosiert med 

maskulinitet, noe som igjen reflekterer læreres holdning blant instrument i korpset, der 

instrument allerede i korps er kjønnet, og en jente mer sannsynlig velger å spille klarinett og 

fiolin, fremfor slagverk (Lorentzen, 2000, s. 71). Ved å gå inn på instrumentalistenes 

rollemodeller og hvordan kandidatene begynte å spille sine instrument, er det en forskjell 

blant kjønnene når det kommer til instrumentvalg, der majoriteten av kvinnene begynte eller 

tenkte å begynne med instrument som er mer assosiert med femininitet (Green, 1997, s. 60).  

 

5.2  Autoritet 
 

Ved å gå inn på punktet autoritet, er dette ifølge intervjukandidatene en viktig del av det å 

spille et instrument, og spesielt et rytmisk avgjørende og krevende instrument. Ved autoritet 

menes selvtillit, og en instrumentalist som har en type lederrolle. I boken A Feminist 

Ethnomusicology, går Koskoff (2015) inn på instrumenters tradisjoner fra en etnografisk 

studie av musikk. Koskoff mener at ideologiene om å spille instrumenter er kulturelt 

konstruert og opprettholdt, der de underliggende beskriver hvem som kan og ikke kan spille 

visse typer instrument, og under hvilke forhold opptredende vil finne sted (Koskoff, 2015, s. 

129). Instrumenter og lyder som er assosiert med menn og maskulinitet er linket opp mot 
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økonomisk, rituell og seksuell makt, eller til å fremheve sin egen seksualitet, som i rocke-

opptredener (ibid).  

 

Som Koskoff nevner, er instrument som er assosiert med mannen et symbol på makt og da 

velger jeg å også nevne autoritet (Koskoff, 2015, s. 129). Autoritet er en avgjørende faktor 

som kreves for å bli en god musiker, spesielt på rytmisk krevende instrument som trommer, 

bass og gitar fordi instrumentalisten må vise stødighet og selvtillit, og ikke tvile på sitt eget 

spill. Ifølge intervjukandidatene og mine egne erfaringer er dette ekstremt viktig for å kunne 

bli en god instrumentalist, fordi usikkerhet reflekteres i spillet. Men autoritet kan knyttes til 

sosial makt, og opp til det maskuline og forbindes med mannen. Jeg vil vise noen eksempler 

på hvordan autoritet og selvtillit på sitt instrument i større grad har vært der tidligere blant 

menn, noe som er konstruert av kjønnede normer på disse instrumentene, fordi man forbinder 

instrumentene med maskulinitet. Jeg begynte å stille intervjukandidatene spørsmål om 

erfaringer for å se om alle hadde lignende erfaringer med hvordan de begynte å spille sitt 

instrument.   

 

Gitaristen Hedvig, og bassisten Ellen, som jeg intervjuet sammen, har svært forskjellige 

erfaringer fra oppvekst og musikkbransjen. Ellen spilte i korps og band fra hun var liten, der 

hun spilte med søsken og tremenninger, og utmerket seg raskt på grunn sine musikalske 

ferdigheter. Hun har elsket å spille fra hun var ung, og på en måte vært en av “gutta” som hun 

sier selv. Jeg tolker dette som at det å være “en av gutta”, og av den grunn passe inn, igjen 

reflekterer den sterke mannsdominansen innenfor musikk, og da spesielt et instrument som 

bass. Mine tolkninger av dette er at i og med at musikkmiljøet og disse instrumentene er så 

sterkt preget av menn, gjør det rommet for å oppføre seg “feminin” relativt minimalt, og 

utfordrer det heteronormative aspektet av kjønn. Det er en sjargong og en kultur som er 

vanskelig å endre på, der det muligens kun er rom for jenter som oppfører seg som en mann. 

Innenfor den subkulturelle kapitale er musikkbransjen i Oslo delt hierarkisk gjennom 

sjangere og ferdigheter, men også kjønn, der jeg nevnte i teoridelen at å besitte mest 

kunnskap og ha en sjargong som tilsvarer normen, som i dette tilfellet er menn, blir sett på 

som øverst på rangstigen. Da jeg spurte bassisten “Simon” om samme spørsmål, svarte han: 
 

Simon: Jeg begynte å spille bass etter å ha spilt, eh.. jeg begynte å spille gitar da jeg var 7-8 
år, Så spilte jeg i band fra jeg var ti-elleve år, så jeg hadde spilt masse gitar på rockeverksted 
og sånne ting, også var det et kor i bygda hvor han bassisten slutta, og da så jeg mitt snitt, og: 
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å ja, da kan jeg begynne å spille bass, og da sammen med litt eldre musikere, for de var jo da 
5-6 år eldre enn meg de andre musikerne, men de synes jeg virka som en, var en god gitarist 
allerede, så da tenkte jeg at da kan jeg sikkert spille bass med dem, så spilte jeg litt bass fra 
jeg var 14. Så begynte jeg på videregående skole, da tenkte jeg at det er så innmari mange bra 
gitarister, også synes jeg det var ganske lett å spille bass, så da velger jeg bass som 
hovedinstrument så kanskje jeg får mindre konkurranse tenkte jeg da.. og det er kanskje det 
smarteste jeg har tenkt, for jeg tror jeg har mye bedre anlegg for bassist enn gitarist også, og 
fra jeg var 16 så begynte jeg å øve kjempe masse. 

 

Ifølge Simon har han alltid hatt en driv og et ønske om å ville satse på musikk, der han jobbet 

hardt for det og øvde, men likevel var han frempå der ingen hemninger stoppet han. Jeg 

tolker svaret til Simon som at han hadde allerede som barn en god selvtillit, og selv om han 

ikke hadde spilt bass før han begynte å spille med de som var fem/seks år eldre enn han, 

spilte han bare, fordi han var selvsikker på sitt gitarspill. Han spilte på rockeverksted og tidlig 

i band, og det virker som om dette var helt naturlig for hans utviklingsprosess. Da jeg spurte 

trommeslageren Hans om samme spørsmål var svaret relativt likt der han forklarte at han 

begynte å spille håndtrommer i toårsalderen og var introdusert for dette gjennom sine to 

musikerforeldre.  

 
Hans: Ja, jeg fikk et trommesett da, jeg husker ikke helt når, men sikkert rundt sjuende klasse 
eller noe. Og da bare begynte jeg å spelle, jeg tror jeg bare begynte å spelle i korpset, og sjølv 
om jeg itte hadde noe sånn tromme, hadde spelt trommesett i det hele tatt før det, så va det 
helt, eller det var lissom veldig lett da, også begynte jeg å ta trommetimer hos en trommelærer 
på Røros, og han var veldig bra da, eller sånn ungdommelig, eller sånn, hyggelig og ganske 
kul musikksmak, sånn der da. Så hadde jeg han som trommelærer et par år tror jeg, også 
spelte jeg og samtidig i et progrock-band med noen som var fem år eldre enn meg.  

 

Hans forteller at han begynte tidlig å spille i band med andre musikere, og det hindret han 

ikke at de var fem år eldre enn han, han likte bare å spille. Ved å trekke inn subkulturell 

kapital, er det en guttegruppe og en selvtillit som kommer igjennom. Det å spille med andre 

gutter som har like interesser er en stor faktor, og selv om disse musikerne var fem år eldre 

enn Hans, stoppet ikke dette han fra å spille med dem. Ifølge Lorentzen, spiller gutter i 

rockeband fra de er unge, og blir dermed kompetente musikere i tidligere grad enn jenter, 

som gjerne ikke er med i et fast rockeband før over tyveårene, der guttene har oppnådd et 

forsprang som er svært utfordrende å ta igjen (Lorentzen, 2000, s. 69).  

 

Da jeg spurte trommeslager Elisabeth, om hun spilte med venner fra tidlig alder, svarte hun:  
 

Elisabeth: Vi var en jentegjeng som hadde band da vi var sånn tretten, fjorten, og da var det 
på en måte ingen av oss som egentlig hadde instrumenter engang, så vi spilte på gryter og 
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greier, så hadde vi et keyboard som hadde sånn, man kunne sette opp et sånt preset, så satte 
den i gang en sånn groove, så spilte vi liksom oppå det, så var det en som spilte trompet i 
korps også hadde vi en sånn mikrofon. Så det var liksom der det begynte da, så fikk vi jo 
ordentlige instrumenter etterhvert, så vi var faktisk et band til vi ble sånn seksten da. Men 
ingen av de driver med musikk i dag da, men det var jo en veldig gøy ting, for da lærte man 
lissom at det går helt fint an. Assa ja, jeg har alltid gått sammen med jenter som har spilt bass, 
det er en del av de sånn på utdanningen og sånn, men jeg, så vidt jeg vet, første gang jeg på en 
måte møtte det at man var jente i et ganske mannsdominert yrke, var vel i Kristiansand på 
studiet der. For da gikk det opp for meg liksom hvor skeivt det er, og at jeg ble helt sjokka når 
jeg skjønte at ingen, så vidt jeg visste, så var det ingen jenter som hadde tatt høyere utdanning 
innenfor rytmisk musikk i Norge da jeg begynte.  

 

Elisabeth forteller at hun begynte tidlig å spille i band med venninner, der de hadde det gøy 

med å spille på kasseroller og lignende, og at de deretter fikk tak i ekte instrumenter. Likevel 

holdt de seg i venninnegjenger, slik mange gutter gjør med guttevennene sine. For å referere 

til Erle Hind sin masteroppgave om hvordan kvinnelige instrumentalister kan rekrutteres til 

det norske jazzfeltet, er det mange jenter som poengterer at de savner flere 

bandinstrumentalister som også er jenter fra tidlig alder, der jenter fra ung alder oftest synger 

eller spiller klassiske instrument (Hind, 2010 s. 64). Elisabeth forteller at følelsen av å være 

en minoritet kom senere da hun begynte på universitetet, der ingen kvinner før henne hadde 

tatt høyere utdanning innenfor rytmisk slagverk i Norge.  

 
Elisabeth: jeg tror nok, alt i alt da, at når jeg kom til Kristiansand og oppdaga, okei, her er det 
veldig skeiv fordeling så blei det veldig sånn viktig å bli en av gutta på en måte, få minst 
mulig oppmerksomhet rundt, at det betyr ingenting at man er jente eller gutt liksom, det ble 
veldig det fokuset, men så var det en professor der nede som fikk meg og en annen til å skrive 
en sånn oppgave om det samme. Da intervjua vi noen kolleger, og da fikk vi noen sånn, de 
var veldig ærlige da, de sa rett ut at hvis det sto mellom to musikere som de skulle ha med seg 
og den ene var jente og den andre var gutt, så ville de valgt gutten, og da ble det litt sånn, oi, 
det er faktisk tilfelle da. Og da måtte vi på en måte forholde oss til situasjonen. 

 

Elisabeth hevder at da hun kom til Kristiansand ble fokuset å prøve å være en av gutta for å 

ikke være annerledes, og da hun og en annen instrumentalist fikk i oppgave å intervjue andre 

musikerkolleger om dette temaet, poengterte de at de heller ville valgt en gutt fremfor en 

jente. Da jeg spurte om de begrunnet svaret sitt, fortalte Elisabeth at det ikke var noe utover 

det at de gjerne velger folk de er like som, i tillegg utdyper hun følgende:  
 
Elisabeth: I Kristiansand, det må jeg bare være ærlig på, at det var en veldig sånn 
guttesjargong. Man kan kanskje dra det så langt som å si at det var et ganske sånt sexistisk 
grunnlag for all kommunikasjon, og det er sånn at som jente innad i et band da, så kan man på 
en måte forstyrre det som har vært lov å si alltid.  
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Ved å drøfte svaret til Elisabeth, forteller hun at det var en guttesjargong innad i skolemiljøet, 

der det til tider var et ganske sexistisk grunnlag for all kommunikasjon. Ifølge Cohen, var 

sexistisk sjargong også vanlig innenfor rockescenen i Liverpool, der kvinner ble ekskludert 

(Cohen, 1997, s. 20). Ved å drøfte det siste sitatet til Elisabeth, kan en kvinne innad i et band 

med kun menn forstyrre den mannlige sjargongen og den mannlige tilknytningen (Weinstein, 

2016, s. 12), som gjør at menn føler de ikke kan oppføre seg på samme måte foran en kvinne, 

noe som kanskje ikke er rart hvis deres oppførsel inkluderer sexisme mot kvinner. Ved å 

spille et instrument som trommer, var Elisabeth nødt til å entre den mannsdominerte arenaen, 

der hun ikke hadde annet valg enn å forholde seg til situasjonen ettersom det ikke var mange 

andre med samme erfaringer å slå seg sammen med. Dette reflekterer igjen at væremåte blir 

satt høyere enn musikalitet.  

 

5.3  Nervøsitet  
 

En annen erfaring mange musikere har opplevd på et tidspunkt, er den motsatte følelsen av 

autoritet og selvtillit, nemlig nervøsitet. En av de første forskjellene i erfaringer jeg oppdaget 

til de kvinnelige instrumentalistene kontra de mannlige, var erfaringen med nervøsitet. Mens 

samtlige kvinner jeg intervjuet, i tillegg til mine egne erfaringer hadde slitt eller vært borte i 

nervøsitet når det kom til å spille sitt instrument foran andre, var dette relativt uvanlig blant 

menn. Da jeg spurte trommeslageren Marcus om han hadde slitt med nervøsitet var svaret 

følgende: 
 
Marcus: Nei, det har jeg aldri forstått meg på hva er. Nervøsitet var et fullstendig ukjent 
begrep, så.. ja jeg spilte tidlig i ensemble, det gjorde jeg.  

 

Marcus begynte i svært tidlig alder å spille trommer, og gikk selv bort til sin daværende 

trommelærer som han skulle ha gjennom fjorten år for å spørre om han kunne få timer. 

Marcus har spilt med flere kjente musikere fra svært ung alder, og har aldri vært redd for å 

steppe inn som vikar og lignende. Jeg tolker dette som at Marcus var selvsikker fra ung alder, 

fordi han visste at han var god på trommer. Den følelsen av å anerkjenne at man er god 

innenfor musikk er en selvtillit som jeg etter mine intervjukandidaters svar i større grad tror 

gjelder menn enn kvinner. Selv om de ikke alltid er like teknisk gode, har mange av dem en 

enorm selvtillit, som gjør at de fremstår gode, og derfor blir sett på som gode, som 

tilsynelatende funker for å oppnå subkulturell kapital. Jeg påstår derimot ikke at Marcus ikke 
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var dyktig, men flere av kvinnene jeg har intervjuet har også vært dyktige, men muligens ikke 

anerkjent det selv i like ung alder. Da jeg spurte bassisten Ellen Andrea om det samme 

fortalte hun at hun ikke slet mye med nervøsitet som hun kunne huske, hun spilte mye med 

faren sin og ble godt mottatt i jazzmiljøet, men så kommer hun på hvordan det var å begynne 

på musikkhøgskolen. 
 

Ellen Andrea: Apropos nervøs, assa, i starten synes jeg det var helt grusomt, fordi jeg følte at, 
jeg var så fersk på instrumentet sant, plutselig gikk du i klasse med folk som, litt sånn 
vidunderbarn eller har spilt jazzpiano siden de var ti år, og da husker jeg spesielt godt de to 
første ukene på musikkhøgskolen var sånn rett etter at undervisningen var ferdig så, da gikk 
jeg hjem med en gang, det var ikke sånn at jeg prata med noen eller ble kjent, det turte jeg 
ikke. Da spilte ikke jeg en eneste konsert det første året, tror det gikk halvannet år før jeg 
spilte konsert.  

 

Dette skildrer hvordan det var for Ellen Andrea å begynne på Musikkhøgskolen. Hun 

forteller at hun øvde ekstremt mye alene i starten, og spilte ikke konsert før etter halvannet år, 

selv om hun spilte mye i band utenfor skolen. Ved intervjukandidatenes erfaringer, virker det 

som om kvinnene i større grad har øvd alene lenger for og dermed føle seg gode nok til å 

delta i musikkfeltet for å spille sammen med andre og hevde seg ved å være gode. De 

mennene jeg har intervjuet har alle øvd ekstremt mye alene, men begynte tidligere å spille i 

band med andre fordi det ble naturlig for dem å spille med vennene sine som også spilte 

bandinstrumenter. Både Hans og Simon forteller at de fra tidlig alder spilte sammen med 

musikere som var mye eldre enn dem, og at dette ikke var noe problem, fordi de bare 

“jammet”. Ellen hadde også slektninger og venner som hun begynte å spille med tidlig, og 

jeg vil antyde at dette øker selvtilliten til musikerne, og gjør det lettere for dem å ta sjanser i 

tidligere alder fremfor å vente til man føler seg god nok. For å referere til Lorentzen har 

gutter i større grad spilt i band fra tidligere alder, der jenter har spilt mer alene, noe som har 

gjort at guttene har fått et forsprang på kompetanse, og som kan gjøre det vanskelig for jenter 

å ta dem igjen (Lorentzen, 2000, s. 69).  

 

Hedvig forklarer at hun spilte mye gitar som barn, og at hun øvde mest for seg selv hjemme, 

og ikke begynte å spille i band før hun flyttet til Oslo. Hun var fast bestemt på å gjennomføre 

flere opptredener på gitar som barn og ungdom, og selv om hun var svært plaget av 

nervøsitet, klarte hun likevel å opptre. Hedvig forteller at nervøsiteten noen ganger gikk ut 

over konsertene hennes.  
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Ifølge Hind sine undersøkelser, påpeker flere av hennes intervjukandidater at de føler de må 

yte ytterligere for å få aksept blant guttene. “Det holder ikke bare å være flink, man må være 

flinkere enn alle andre”, som en av intervjukandidatene hennes på en jazzkamp for kvinnelige 

utøvere presiserer (Hind, 2010, s. 64). Dette gjenspeiler igjen den subkulturelle kapital, fordi 

fellesbetegnelsen for å være en dyktig musiker innenfor jazzfeltet er å være god til å 

improvisere, og de som er innehavere av disse egenskapene og ferdighetene har symbolsk 

makt som igjen er assosiert med mannen (Hind, 2010, s. 64). Ifølge Hind, kan måten en 

kvinnelig instrumentalist blir mottatt blant gutter i en bandsetting, være avgjørende for videre 

innpass i jazzfeltet, der avvisende holdninger kan føre til negative utslag for jentenes trygghet 

og selvbilde (Hind, 2010, s. 64). Hvis en jente ikke blir akseptert i en bandsetting, driver 

guttene med symbolsk vold gjennom undertrykking og nedvurdering (Hind, 2010, s. 64). Ved 

å referere til Bourdieu, skriver Prieur og Sestoft om symbolsk vold, der menn dominerer og 

kvinner blir dominert (Prieur og Sestoft, 2006, s. 56). Dette kan igjen være en faktor til at 

nervøsiteten ut ifra Hind sin intervjukandidat og mine intervjukandidater, oftest er linket opp 

til kvinner. Hvis det stemmer at en kvinne må bevise mer for å bli akseptert innenfor en 

mannsdominert arena, er det derfor ikke så rart at noen av kvinnene jeg har intervjuet har øvd 

mye alene for å hevde seg ved å være teknisk dyktige.  

 

5.4  Oppsummering 
 

For å oppsummere, er det flere grunner til og variasjoner av nervøsitet. Knut sier for 

eksempel at han ofte var veldig nervøs og selvkritisk, men at han likevel kastet seg i det, og 

det hemmet han ikke når han spilte eller tok kontakt med andre musikere. Simon forteller at 

han var ekstremt selvkritisk, men ikke nervøs. Nervøsitet kan like mye ligge i begge kjønn, 

men ut ifra mine opplysninger fra intervjukandidatene og egne erfaringer, er dette innenfor 

musikken noe majoriteten av kvinner sliter med i større grad enn mennene. Mine tanker er at 

dette er fordi instrumentene er maskulint tilknyttet og forbundet med menn, noe som gjør det 

lettere for en mann å ta sjanser fremfor en kvinne i et mannsdominert miljø fordi hun gjerne 

må bevise mer for å bli godtatt av “gutta”, eller bevise ekstrem dyktighet på sitt instrument 

for å bli godtatt. Det er godt mulig at svaret blir det motsatte innenfor et kvinnedominert 

miljø. Dette kapittelet har tatt rede for instrumentalistenes rollemodeller, hvordan de begynte 

å spille sine instrumenter, og to faktorer som er nødvendige i en musikerprosess, som 

autoritet og nervøsitet. Innenfor autoritet og nervøsitet, som er sterkt knyttet opp mot 
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hverandre, er det tilsynelatende vanskeligere for kvinner å passe inn i en bandsetting med kun 

gutter i tidlig alder, der kvinner oftere begynner å spille instrument som er forbundet med 

femininitet. De kvinnene som velger å spille mannsdominerte instrument er likevel mer alene 

i tenårene, der de øver alene for å bli så kompetente at de blir godtatt, og gutter spiller med 

andre i tidlig alder uansett hvor kompetente de er, noe som gjør at flere gutter kanskje blir 

raskere kompetente, fordi de har spilt i så mange år i band.  

 

6 Profesjonalitet og kjønn 
 

I dette kapittelet skal jeg analysere instrumentalistenes erfaringer etter at de har entret 

musikkbransjen i Oslo som profesjonelle musikere. I forrige kapittel belyste jeg erfaringer 

med å begynne å spille instrument, og hvordan instrumentalistene har håndtert nervøsitet. Jeg 

vil påpeke at forrige kapittel også går inn på erfaringer etter at instrumentalistene har blitt 

profesjonelle, men viser i større grad opphavet til karrieren. I dette kapittelet skal analysere 

hvordan nettverksbygging har hatt mye å si for karrien blant instrumentalistene. Deretter skal 

jeg gå inn på kjønnede erfaringer. Ved kjønnede erfaringer mener jeg erfaringer 

instrumentalistene spesifikt har opplevd i forhold til deres kjønn.  
 

6.1  Nettverksbygging 
 

Først vil jeg gå inn på nettverksbygging. I denne kategorien skal jeg belyse 

intervjukandidatenes erfaringer som profesjonelle når det kommer til nettverksbygging. Jeg 

vil også dra tilknytninger til kandidatenes erfaringer tidligere, og i hvilken grad kontakter og 

bekjentskap har noe å si innenfor musikkbransjen. Det er tydelig at det er viktig med 

nettverksbygging i musikkbransjen og at dette har mye å si for hvilken vei man tar og hvilke 

tilbud man får som musiker. Ifølge intervjukandidatene, får de ofte tilbud om jobb via 

nettverksbygging, som igjen går på venner. Når majoriteten av instrumentalister innenfor 

rytmisk musikk i Norge er menn, kan det da bli naturlig at nettverksbyggingen går menn seg 

imellom. Da jeg spurte Simon om hvordan han hadde kommet inn i bransjen og fått de 

tilbudene han har fått fortalte han at det hadde utrolig mye med nettverksbygging og 

tilfeldigheter å gjøre. For å bevare anonymitet, har jeg skrevet navn i parentes der han 

forteller om andre musikere.  
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Simon: Jeg har litt å si med tanke på å være usikker og sånn, hva slags nett man får da, for at 
sommern jeg ble 17, så blei jeg plukka opp til å være med på sånn ung jazz-ting, det var på 
Oslo jazzfestival hvor det ble plukka ut en trommeslager, bassist, saksofonist fra 
østlandsområdet som skulle øve en uke med (navn1), jazzpianisten, også skulle vi ha en 
konsert på Oslo jazzhus på lørdagen. Under Oslo jazzfestival så fikk vi kost og losji og 
festivalpass da. Og saksofonisten det var (navn2) så han og jeg bodde da i samme leilighet en 
hel uke, og vi kjente ikke hverandre fra før, og da ble vi venner og mista aldri kontakten da. 
Han var jo bare 15 år og hadde starta (band) et år tidligere, så da tok han meg med på ting, og 
jeg tok med han på ting, så da ble jeg kjent med storebroren hans, (navn3) og, når jeg da flytta 
inn til Oslo et par år seinere så kjente jeg, da hadde (navn3) allerede flytta dit så vi ble kjent 
med han, og den derre (band)-familien der har på en måte,, det var lissom mitt nettverk.  

 
Meg: så det er viktig med nettverk?  

 
Simon: Ja, det blir på en måte litt sånn, men jeg har ikke vært en spesielt god 
nettverksarbeider, jeg skulle gjerne vært det, men jeg ser at det ofte er litt sånne tilfeldigheter 
som, det er noen sånne litt viktige gigs jeg har fått, som på en måte har fått konsekvenser for 
karrieren som har hatt litt med at jeg bare var et sted når noe kom i prat. Sånn som når det ene 
bandet mitt starta.   

 

Simon forteller at han ble valgt ut til å være med på et jazz-arrangement, og ble dermed kjent 

med den andre musikeren som også var plukket ut til dette arrangementet, og at de ble venner 

for livet og bygde nettverk med kameratens bror som også drev med musikk, og rullet ballen. 

Jeg vil påpeke at alle personene Simon nevnte, var menn. Det er klart at nettverksbygging er 

viktig, men ifølge intervjukandidatene er ikke dette noe de har reflektert noe særlig over, det 

har på en måte skjedd av seg selv. Jeg kan også tenke at i et lite land som Norge, og spesielt 

innenfor en by som Oslo hvor musikkmiljøet ikke er alt for stort, så blir det en liten gjeng 

som vet hvem hverandre er, og hvor man står musikalsk. Likevel virker det som at dette 

nettverket er dominert av menn, der nettverksbygging seg imellom blir knyttet til kjønn. 

Nettverksbygging mellom kjønn fortsetter å opprettholde de vanlige standardene, der det er 

vanligst at et band, foruten vokalister består av menn.  

 

Marcus forteller hvordan han gikk fra å ha takket ja til en selgerjobb han kunne tjene masse 

penger på som han skulle begynne med i høsten 1998 til å heller få en mulighet for livet, alt 

ved å være på rett sted til rett tid.  
 
Marcus: Den sommeren da jeg hadde sagt ja til jobben, gjorde jeg en turné med et fransk 
band som het Paris Allstars her i Norge, spilte på Sildajazzen, og der var (band) og spilte. 
Plutselig møtte jeg på min gamle trommelærer som da spilte i det bandet, og vi visste ikke at 
hverandre var der. De kom og hørte på meg på kvelden når jeg spilte og resten er vel historie, 
for senere ble jeg spurt om å begynne i bandet, og dele på jobben med lærere min, også døde 
han bak trommene på scenen i Desember 1998, så jeg begynte veldig brått med fast ansettelse 
i januar 1999.  
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Jeg ser på det som en selvfølge at nettverksbygging har mye å si for musikere, fordi det er 

mange dyktige å velge mellom, derfor blir det naturlig å velge de man vet er dyktige, men 

som man også kjenner, eller rent tilfeldig er på rett sted til rett tid. Ellen og Hedvig forteller 

at de hadde spilt litt sammen fra før da de begynte å spille i band. 
 

Hedvig: Ja, på eksamen min spilte du. Men det var veldig, jeg søkte mot deg da du begynte 
fordi du var bra å spille, og også tror jeg, fordi du var jente. For e ante jo veldig lite om at, 
asså vi hadde jo spilt litt sammen, og e likte deg veldig godt. 

 
 

Hedvig forteller at hun spurte Ellen om å spille på hennes eksamen fordi hun var en flink 

bassist, men at hun også valgte henne bevisst fordi hun var jente. Jeg tolker dette sitatet ved 

at som en minoritet på mannsdominerte instrument blir det naturlig å spørre andre 

minoriteter, og dermed gjør dette at man står sterkere sammen. Kvinnene skaper seg et eget 

nettverk innad, og får muligens ikke innpass i den mannsdominerte bransjen på samme måte. 

På en annen side er det muligens morsommere eller “friskere” å spille i en bandsetting med 

en annen kvinnelig instrumentalist, fordi dette ikke er vanlig. Jeg vil påpeke at jeg ikke mener 

at dette er enkeltindividers meninger, men mer musikkbransjen generelt. Både Ellen og 

Hedvig presiserer at de tidligere hadde spilt mest i bandsettinger med andre gutter eller alene. 

 
Ellen: Ja, tror det er litt det at man møter likesinna på det og, nettopp fordi vi har jo litt like 
erfaringer. Jeg tenker jo kanskje at jeg og Hedvig har dytta hverandre litt sånn rygg til rygg 
oppover da, men vi har jo kanskje latt merke til det mest, og det er jo kanskje de første åra 
med sånn intervjuer og sånn så er det jo sånn derre, ja åssen er det å være jente å spille bass 
og åssen er det å være jente å spille, jeg snakka med noen journalister som kanskje har stilt 
noen sånne.   

 

Jeg tolker utsagnet til Ellen som at hun og Hedvig har dyttet hverandre oppover og hjulpet 

hverandre, noe som på mange måter virker naturlig når man er en minoritet, er at man lettere 

finner sammen og støtter hverandre i større grad. Hind (2010, s. 61) skriver om hvordan det å 

være en minoritet på et mannsdominerende felt også kan benyttes til en fordel, der de fleste 

utenfor er positive til det uvanlige, og at man for eksempel blir mer lagt merke til som en 

kvinnelig trommeslager (Hind, 2010, s. 61). Som en instrumentalist i et musikkmiljø kan det 

å skille seg ut være en fordel for å bli lagt mer merke til og at folk i større grad husker hvem 

instrumentalisten er. På en annen side kan det være slitsomt om publikum og journalister kun 

skal fokusere på kjønn i en irrelevant setting, fremfor å fokusere på musikken i seg selv. Ved 

nettverksbygging blant instrumentalister, tyder mye på at instrumentalisten begynner å spille 
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med andre instrumentalister som også gjerne er venner. Dette kan medføre til en 

ekskludering, fordi dette knytter bandene i stor grad opp mot kjønn. I dette tilfellet, virker det 

som om intervjukandidatene har kommet best overens med samme-kjønnede personer, noe 

som igjen har blitt overført i en bandsetting. Dette gjelder både kvinner og menn, og kan 

muligens være med på å opprettholde den binære kjønnskonvensjonen innenfor 

musikkscenen i Oslo. I neste kategori skal jeg gå inn på hvordan flere av instrumentalistene 

har opplevd læreryrket, og hva slags erfaringer de har som instrumentallærere i Oslo.  

 

6.2  Lærer 
 

De fleste instrumentalistene jeg har intervjuet har jobbet eller jobber fortsatt som 

instrumentallærer i tillegg til å være utøvende musiker. Musikk og hoved-instrumentlærer 

henger mye sammen med hverdagen til flere freelance-musikere for å ha en litt stabil inntekt 

og i tillegg ønske å lære unge personer å spille instrument. Elisabeth forteller om sine 

erfaringer som lærer der hun har oppdaget kontraster mellom gutter og jenter. Hun forteller at 

når hun underviser i trommer, er det en distinkt forskjell som er litt gjennomgående med 

jenter kontra gutter. Dette er at jentene ikke gir seg selv rom til å feile mens det er noen andre 

til stede. Elisabeth forteller at jentene er mer redde for å spille feil, og påpeker selv at dette 

kan høres ut som en klisjé, men at det stemmer med hennes erfaringer.  
 

Elisabeth: De tør ikke å gjøre noe før de er helt sikre på at det er perfekt, og det er jo ekstremt 
hemmende for utvikling, og hvertfall når man er sin egen sensor, så stenger man for en helt 
naturlig utvikling, mens gutter er sånn, kaster seg uti og spiller feil, spiller feil og spiller feil, 
og ser det på en sånn naturlig del av å lære. Så der, jeg er ikke helt sikker på hvor det kommer 
fra, men det er den perfeksjonistiske tankegangen som dreper littegrann, og det som også gjør 
at de gjerne slutter når de er fjorten, hvertfall de jeg har hatt, at de heller vil gjøre andre ting.  

 

 

Ellen Andrea forteller om sine erfaringer ved å være lærer for unge bassister, der hun mens 

hun studerte på musikkhøgskolen jobbet litt på AKKS2, og måtte bruke mesteparten av tiden 

til å få jentene til å tørre og spille. 

 
 
Ellen Andrea: Jeg har også så vidt vært innom AKKS, da jeg var student, og det synes jeg var 
for så vidt fint altså, men jeg følte jeg brukte nitti prosent på å få, for da var det bare jenter, få 
jentene til på tørre, bare gjør noe feil, og jeg tror det er der også mye av dette ligger i den der 

                                                        
2 Musikkorganisasjon som tilbyr band-kurs, instrumentkurs og øvingslokaler, og har fokus på jenter. 
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forsiktigheten, det å skulle utlevere seg, det å gjøre ting man ikke har helt kontroll over, tør å 
spille det riffet, også spiller du helt feil også spiller du kjempe høyt. Hadde det vært en gutt på 
seksten år som hadde gjort det samme ikke sant, de hadde bare vært verdensmestere med en 
gang, men så her så er det et eller annet.  
 

 

Ellen Andrea forteller at hun likte jobben på AKKS, men at hun måtte bruke mesteparten av 

tiden sin på å få jentene til å tørre å spille instrumentene sine, der på samme måte som 

Elisabeth sine erfaringer, er et stort steg for jenter å tørre og feile. Det å ikke eie et snev av 

nervøsitet på sitt instrument virker generelt som å være noe som er linket opp til majoriteten 

av gutter. Ifølge mine intervjuer er nervøsitet i større grad mer sentralt blant kvinner enn 

blant menn innenfor musikkverdenen. Med en kultur og bransje bygget opp av menn, er det 

lett å si at man som kvinne skal slappe av og bare spille. Ettersom svarene viser, er dette dog 

vanskeligere å gjennomføre. Kvinnene jeg intervjuet som slet med nervøsitet har 

overkommet den og blitt fantastisk dyktige musikere. Men hvor kom nervøsiteten fra, og 

hvorfor er den der i første omgang? Ved å bruke den poststrukturalistiske teorien, er ikke 

instrumentene i seg selv kjønnet, men handlingene vi gjør, ved at flere kvinner er nervøse og 

usikre på sitt instrument tror jeg lett kan sette kvinnelige instrumentalister i bås, der det 

handler om hvordan man fremstår på sitt instrument går i ett med musikalske ferdigheter. Er 

man usikker, kan dette reflektere ut i stor grad. På en annen side er det å være autoritær og 

oppføre deg som “en av gutta” normen, og alt annet blir sett på som usikkert og skjørt. Hvis 

flere kvinner enn menn sliter med nervøsitet, kan dette være en avgjørende faktor til at færre 

kvinner velger å spille trommer, bass og gitar, som alle er rytmiske instrument linket til 

autoritet og maskulinitet. Likevel kan nervøsitet være ekstremt hemmende i en 

utviklingsprosess, der man skal prøve, og feile, og dette gjelder alle instrument og 

instrumentalister. Er instrumentalisten uredd, vil personen mest sannsynlig bli mer latt merke 

til tidlig og raskere bli en dyktigere instrumentalist. Jenter er generelt mer redde og nervøse 

for å ta plass i og dumme seg ut i det offentlige rom, og tør ikke å vise hva de kan foran andre 

før de kan det de skal vise hundre prosent, noe elevene til Elisabeth og Ellen Andrea i dette 

tilfellet er eksempler på (Lorentzen, 2000, s. 72). Ved å gå minimalt inn på hvordan et par av 

instrumentalistene har opplevd læreryrket, vil jeg ikke konkludere med at det er slik blant alle 

lærere og instrumentalister, men at dette er lærererfaringer som disse intervjukandidatene 

besitter.   
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6.3  Erfaringer linket opp mot kjønn 
 

I dette underkapittelet vil jeg gå inn på spesifikke erfaringer instrumentalistene har hatt som 

har trukket deres opptreden opp mot deres kjønn. Ifølge Doubleday (2008, s. 18-19) defineres 

instrumenter ut ifra kjønn og ut ifra idéer og konvensjoner om kvinnens kropp. Dette temaet 

har blitt brakt opp i mannlige debatter om kvinnelige instrumentalisters ferdigheter. En 

fellesnevner har vært at kvinner mangler den fysiologiske styrken til å spille visse type 

instrumenter. Et annet tilfelle er at noen instrument har blitt sett på som upassende for en 

kvinne å spille, som for eksempel et instrument der hun må sitte i en stilling som menn 

hevdet/hevder er upassende (Green, 1997, s. 55). Kvinner har i tillegg blitt verbalt ekskludert 

fra mannsdominerte felt, som blant annet Indierockscenen i Liverpool, der kvinner ifølge 

Cohen, ble ekskludert ved en sexistisk sjargong, som ikke har oppfordret kvinnelige 

nykommere til å delta (Cohen, 1997, s. 20). Kvinner ble sett på som en trussel, der også 

kjærester til mannlige banddeltakere ble fremstilt som en trussel, fordi hun ifølge andre menn 

ønsket å splitte bandet (ibid, s. 21). Whiteley skriver om mannssjåvinisme innenfor den 

progressive rocken på 1960-tallet, der hendelser skjedde hvor mannlige musikere benyttet seg 

av mulighetene og tvang unge jenter til å ligge med dem hvis de skulle komme noen vei i 

bransjen. Kvinnelige musikere måtte underlegge seg mennene for å oppnå suksess, noe som 

involverte sex, narkotika og alkohol (Whiteley, 2000, s. 51) Bayton nevner blant annet om 

gitaristen Shareen som ble båret av scenen som 18-åring av en mannlig musiker fordi de ikke 

mente hun var flink nok, der dette var svært ydmykende for gitaristen (Bayton, i Frith, 2004, 

s. 279).  

 

I starten av musikkarrieren, var Hedvig opptatt av å ikke snakke om kjønn, og styrte bevisst 

unna temaet hvis det kom på banen av en journalist. Hun forteller at hun synes det er lettere å 

snakke om temaet nå enn for ti år siden. Hedvig sier dette kan ha mye med at temaet har 

kommet sterkt opp i media og i menneskers bevissthet de siste årene, og det er lettere når 

man er flere kvinner som snakker sammen om temaet, men at det er en gylden middelvei. 

Hedvig var veldig opptatt av å ikke få merkelappen som kvinne i musikken. På samme måte 

som Leonard nevner merkelapper av kvinner innenfor rock, der kvinner ofte får merkelapper 

som linker dem opp mot deres kjønn, som for eksempel “jenteband” eller “kvinnelig” gitarist, 

fremfor kun band eller gitarist, som menn (Leonard, 2007, s. 34-35), ville ikke Hedvig bli 

definert som kvinnelig gitarist, kun gitarist. På en annen side sier hun nå at hun skjønner at 
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det er viktige temaer, og at det ikke vil forsvinne selv om man ikke snakker om det. Jeg 

anerkjenner problematikken i at det er frustrerende at journalister og andre skal spørre om 

kjønn og andre ting som ikke har noe med produktet å gjøre hvis man som musiker har gitt ut 

nytt materiale. Selv om dette er viktige temaer, setter spørsmålene kvinner i en egen kategori. 

Ifølge Reddington er det konstante forsøk på å isolere kvinner fra kunst og musikkverdenen. 

Hun nevner blant annet et intervju med gitaristen i Bikini Kill, Kathleen Hanna i 2000, der 

intervjueren ikke spør henne om musikken før tre kvarter inn i intervjuet, kun om feminisme 

(Reddington, 2012, s. 16). Hedvig sier at de fleste musikkjournalister i Norge er såpass 

oppegående at de bryr seg om musikk, og fokuserer mest på dette.  

 

6.3.1 Pen fremfor dyktig 
 

Jeg har spurt intervjukandidatene om de har opplevd noe fokus med tanke på kjønn når det 

kommer til å spille instrument som er forbundet med maskulinitet. Dette spørsmålet var i 

størst grad rettet mot kvinnene jeg intervjuet fordi de er en minoritet innenfor et 

mannsdominert felt, men jeg har også spurt mennene om deres tanker om at kvinnene trer inn 

på noe som historisk har vært “deres territorium”. Jeg vil igjen påpeke at jeg har prøvd å styre 

unna spørsmål angående kjønn, fordi jeg er refleksiv med tanke på kjønnsbetydning, der jeg 

ikke kun mener at kjønn omhandler mann og kvinne. Likevel har jeg latt meg selv bli revet 

med og spurt instrumentalistene om kjønn ut ifra en tokjønnsmodell på grunn av innflytelse 

og påvirkning fra samfunnet og bøker. En av de største forskjellene med kvinnene og 

mennene jeg har intervjuet, er at alle kvinnene har kjent på å være en minoritet, og hele tiden 

fått erfare eller høre det i miljøet, enten fra journalister, produksjonspersoner, teknikere, 

arrangører, band-kollegaer eller publikum. Den første erfaringen fikk jeg høre fra Ellen, som 

fortalte at hun ikke har følt at temaet om at hun var jente har vært noe problem, men at hun 

spiller i et band med en gruppe menn i femtiårsalderen som hun trives godt sammen med, 

men at de ofte blander inn utseende i beskrivelser av henne og andre kvinner.  

 
Ellen: De sier “å det er så gøy å ha med en flott dame på bass”, og da er det sånn, jeg vet jo at 
dem liker det jeg spiller, men de er liksom så vant til å dra inn den der, noe som går på 
utseende sammen med, og det har jeg faktisk kommentert han ene med en gang, at han 
introduserte to vokalister som, nå skal jeg ha med oss de vakre damene her, så jeg sa det til 
han: hvorfor gjorde du det? Og da sa han, nei gamle vaner... men sånne ting legger man ofte 
merke til, at folk introduserer damer som vakre og pene og gutter som dyktige og flinke, og 
det pisses me of for å si det sånn.  
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Ellen forteller at hun flere ganger opplever at menn presenterer og omtaler kvinner som 

vakre, istedenfor å anerkjenne dem for det de driver med. Hun sier at dette gjør henne sint, 

der hun konfronterer bandet. Hun vil bli anerkjent for hvordan hun spiller, siden band er en 

utøversetting, og at hvordan hun ser ut ikke er relevant i denne settingen. Deretter påpeker 

hun at hun ikke har opplevd mye oppmerksomhet eller spydigheter angående dette i bransjen 

og av kollegaer, men i større grad av publikum, der flere kan spørre henne om hvordan det er 

å være kvinne og spille et “gutteinstrument”. Kvinner blir ikke betraktet som 

instrumentalister, men som kvinnelige instrumentalister (Green, 1997, s. 80), og er noe som 

gjør Ellen irritert. Bayton skriver om gitaristen Sara som forteller om hvordan personer kunne 

komme til henne etter en konsert og si hvor fin hun var på håret, eller hvor kule klær hun 

hadde på, fremfor å kommentere noe om hvordan hun spilte, mens en mann ikke ville fått 

komplimenter for sitt utseende rett etter en spillejobb (Bayton, i Frith, 2004, s. 279). Ved å 

bruke to-kjønnsmodellen tolker jeg dette som at hendelser fortsatt blir linket opp mot kjønn. 

Der ett-kjønnsmodellen i antikken var det eneste kjønnet, og i mannens favør, blir fortsatt det 

maskuline sett på som normen (Lorentzen, 2009, s. 92), mens det feminine blir linket opp 

mot utseendet og et objekt for mannen fremfor et eget kjønn som er kunnskapsrik og dyktig 

(Lyngstad, 2015 s. 253). Jeg tror ikke det er det musikerne i bandet til Ellen mener, men det 

ligger så indoktrinert i samfunnet å linke handlinger opp mot kjønn, og dermed kombinere 

kvinner med utseende fremfor ferdigheter.  

 

Da jeg spurte Elisabeth om hun hadde blitt komplimentert for utseendet fremfor prestasjonen 

hennes, lød svaret: 
 

Elisabeth: Jaja, absolutt, og det er på en måte, det har jo ingenting med noen ting å gjøre. Nei 
det er veldig mange som kommenterer hvordan man ser ut når man spiller og, og gjerne at 
man, eller de som skal være ekstra hyggelige og sier at de nesten ikke tenkte over at det var en 
jente som spilte liksom, for det var så bra da. Takk for det liksom.  

 

 

Som jeg nevnte over, er det at kvinner blir definert som vakre fremfor dyktige fortsatt noe 

som henger igjen fra tidligere når kvinnene skulle være et vakkert objekt, enten i en 

musikalsk setting som vokalist, eller i andre settinger. Innenfor den patriarkalske definisjonen 

av femininitet, truer det å spille et mannsdominert instrument en kvinnes femininitet, der hun 

ikke skal svette, ha bustete hår eller ha blemmer på fingrene. Å fylle de tre punktene, styrker 

derimot mannens maskulinitet (Bayton, 1997). Jeg mener dette også reflekterer sjeldenheten, 
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der det å se en kvinnelig trommeslager fortsatt er relativt sjeldent, og at det derfor blir mer 

fokus på henne, og at om hun er en dyktig trommeslager og i tillegg vakker, så er dette 

ekstremt eksotisk. I tillegg er det fortsatt svært mange flere kvinnelige vokalister som selger 

seg som et produkt der de i tillegg til å synge fremstiller seg som et sexobjekt. Hvis en 

kvinnelig vokalist er svært teknisk dyktig og i tillegg sexy, blir hun hyllet, men om en kvinne 

er mindre pen, får tilskuerne forventninger og antar at hun er dyktig fordi hvorfor skulle hun 

ellers stått på en scene når hun heller ikke er pen (Green, 1997, s. 40). Det blir en paradoksal 

valgmulighet for kvinner når det kommer til å vise selvtillit men å likevel ikke objektivere 

kroppen sin. Ifølge Björck oppstår selvtillit gjennom kroppslige bevegelser, noe som 

reflekteres over på en utøver, og dermed utstråler selvtillit og autoritet. Blant kvinner kan 

denne selvtilliten likevel mistolkes som en objektivering av egen kropp (Björck, 2011, s. 

136), noe som enten legger dem i kategorien usikker eller objekt. Dette antas å ligge mest hos 

vokalister, men som Ellen påpeker er man så vant til å knytte kvinner opp mot utseende, og 

dermed blir det mer fokus på hvordan de kvinnelige instrumentalistene også ser ut i tillegg til 

deres musikalske prestasjoner.  

 

Hedvig sier at hun synes det er hyggelig at folk sier at det er kult at hun er jente og spiller 

gitar og forklarer at folk kan komme bort til henne etter en konsert:  

 
 
Hedvig: Å det e så kult å se ei jente som spilla gitar, men de e jo ikkje noke, asså eg synes det 
e veldig hyggelig å høre eg, og jeg tror at dei meina det også, men det e litt interessant at dem 
sier det, fordi at det vil jo si at de e sjeldent, og da blir man jo liksom sånn. Så det at dei seia 
det e det jo veldig lett å tenke ja eg er jente, men det dem seier det sier egentlig bare noko om 
frekvensen av kvinnelige instrumentalister faktisk.   

 

Hedvig påpeker at folk mest sannsynlig reagerer på denne måten fordi det er sjeldent, ikke 

for å være nedlatende. Jeg tolker dette som at Hedvig mener det er få kvinnelige 

instrumentalister, og at det er derfor tilskuere kommenterer at de synes det er kult at hun er 

jente og spiller gitar, men dette gjør igjen at publikum linker konserter opp mot kjønn, 

fremfor å fokusere på det musikalske. Som jeg har nevnt tidligere er det flere faktorer for at 

det er få kvinnelige gitarister fortsatt i dag, som blant annet kan inkludere rollemodeller, 

tenåringskultur og hvordan bransjen fungerer i forhold til maskulinitet og femininitet.  
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6.3.2 Anerkjennelse fra publikum og bransjen 
 

En annen faktor til erfaringer linket opp mot kjønn, er oppmerksomhet fra publikum og andre 

rundt.  Ellen forteller om “komplimenter” fra publikum, der folk har kommet opp til henne 

etter en konsert og gitt henne et slags kompliment, der vedkommende også trekker inn kjønn.  

 
Ellen: Du må jo være en av Norges beste bassister, til dame å være. Ikke sant, og da er det 
liksom, ja der ga du meg egentlig ikke et kompliment da egentlig, eller asså, nei du gjorde 
ikke det.  

 

Dette er noe Ellen har opplevd etter en konsert, at et publikum har kommet bort til henne og 

tilsynelatende gitt henne en kompliment, uten at det egentlig er en kompliment. Ved å trekke 

inn dette sitatet vil jeg bruke den poststrukturalistiske teorien fordi dette er instrumentalister 

som er profesjonelle og som er teknisk dyktige og musikalske. Ellen jobber som freelance-

bassist og har mange jobber. Ved å trekke inn de fire siste ordene i setningen, bedømmes 

kvinner i en egen kategori, som dermed indikerer at de spiller instrumentet forskjellig enn 

menn. Ved å trekke inn kjønnsperformativitet, er ikke kjønn en biologisk faktor, men 

repetisjon av kjønnede handlinger påvirket av samfunnet. Det er profesjonelle 

instrumentalister som får disse kommentarene, noe som indikerer at det å krysse den 

heteronormative definisjonen på kjønn, fortsatt blir sett på som unormalt, der Ellen ikke tar 

dette utsagnet som en kompliment fordi det bedømmer kvinner og menn i hver sin kategori, 

der mannen er normen og en person ikke ville sagt, du må være en av Norges beste bassister, 

til å være mann. Sitatet indikerer en overraskelse over at hun er en dyktig instrumentalist 

fordi hun er dame, fordi dette ikke var forventet. Dette er kjønnede erfaringer som etter å ha 

blitt profesjonelle, fortsatt preger instrumentalistene jeg har intervjuet, som er minoriteter på 

en instrumentgruppe. Dette utsagnet poengterer at det ikke kun handler om tekniske 

ferdigheter for å bli akseptert i miljøet. Da Kirsten kom inn i musikkmiljøet i Oslo på 1980-

tallet, som en av de første bassistene innenfor rockescenen, opplevde hun at det var uvant.  
 

Kirsten: Også ble vi tatt imot på en veldig sånn merkelig måte fordi, alle arrangørene er jo 
selvfølgelig bare menn og de er jo vant til en måte å prate på og være på og vi var jo helt 
annerledes, hadde med en kopp te, de visste vel knapt hva te var.  
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Kirsten forteller at arrangørene bare var menn, og at de ikke helt visste hvordan de skulle 

forholde seg til Kirsten og bandet hennes “Makeup” som kun besto av kvinner. Da jeg spurte 

henne om de ble godt mottatt fortalte hun at de ble veldig godt mottatt, det var mer det at 

mennene ikke visste hvordan de skulle forholde seg til dem. Hun forteller også at de hadde 

mange fans, men at det var flest kvinnelige fans som kom bort til dem etter en konsert, der de 

mannlige holdt seg i bakgrunnen. Kirsten tror de ikke helt ville anerkjenne at de var fan av et 

rockeband som kun besto av kvinner. Nettverksbygging som jeg nevnte tidligere i oppgaven 

kan være en faktor til dette, der de fleste menn tilsynelatende er positive og ikke fiendtlig 

innstilt til at kvinner skal spille disse instrumentene, men at de ikke vet hvordan de skal 

forholde seg til dem, og dermed driver de med indirekte ekskludering, der de kun spør 

hverandre om å være med i bandprosjekter. Likevel vil jeg vil tro at dette har forandret seg 

fra 1980-tallet, og spesielt blant den yngre generasjon. Da jeg spurte Hans om hvordan han 

sto når det gjaldt det ujevne antallet av kvinnelige og mannlige bassister, gitarister og 

trommeslagere, og hvorfor han tror menn i størst grad spør andre menn om å delta i sine 

prosjekter, svarte han følgende:   

 
Hans: Som regel er det jo sånn. En tar jo bare med seg folk som en like, og kjenne, og for 
(navn) sin del, så er vi jo mest mannlige musikere som han kjenne fordi det er mest mannlige 
musikere på en måte. Så det er aller mest det det handler om. Når (navn) velger ut det bandet, 
så er 95 % basert på at det er folk som han like godt, kjenne og beundre, men jeg mener jo at 
en må begynne å tenkje litt nytt, eller liksom tenkje på at en tar med begge kjønn i band, og at 
det er jævlig viktig da, og for eksempel når festivaler har bestillingsverk, så synes jeg 
festivalan bør stille krav til at det skal være litt kjønnsfordeling da, for det blir for dumt 
liksom når en festival bestiller et verk, så er det liksom åtte menn på scenen.   

 

Ved å drøfte svaret til Hans, er dette tilsynelatende noe han har reflekter over, der det er 

vanligst at man spør andre musikere som også er menn, fordi bransjen består av flest menn 

innenfor bandinstrumenter. Derimot mener Hans at man bør begynne å tenke nytt og for å 

oppleve en endring må man begynne å spørre kvinner også. Jeg opplever at 

intervjukandidatene er svært opptatte av dette og positive rundt en endring. Likevel kan det 

hende at kvinner og menn havner i de gamle “normale” mønstrene sine når det gjelder 

instrumenter i en bandsetting selv om det blir mer likevekt blant kjønn. Ellen Andrea forteller 

at hun hadde samspilltimer med en annen kvinne som spilte et mannsdominert instrument da 

hun gikk på musikkhøgskolen, og at dette var en lettelse, fordi da var hun ikke alene, eller 

“den eneste jenta”. Som jeg nevnte på side 26, er det mange jenter som poengterer at de 

savner flere bandinstrumentalister som også er jenter fra tidlig alder (Hind, 2010, s. 64). Da 
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jeg spurte Simon om hva slags tanker han hadde om kvinner han hadde spilt med tidligere 

som har spilt et av de tre mannsdominerte instrumentene, poengterte han følgende når det 

gjaldt trommeslagere:  

 
Simon: Eh... kanskje, åssen skal man.. jeg spiller med mye karer som er ydmyke og, men 
kanskje den at de jentene jeg har spilt med som er på en måte på et høyere utdanna nivå eller 
noe sånn, at de kanskje er litt forsiktige, og at det kanskje går litt ut over musikken 
innimellom. Når skjedde det at de ble forsiktige, eller har de alltid vært forsiktige fordi de 
alltid har spilt i band med rasshøl, det veit man jo aldri, eller om det er personligheten lissom. 
En trommeslager må av og til være den som bare, man kan stole på, det er litt, en som må 
banke i bordet, også lytter man til den som banker i bordet, de kan ha kanskje en litt mer sånn 
type energi som isolert sett kanskje er litt sånn macho, men det dreier seg egentlig bare at man 
stoler på det som skjer da, litt sånn type energi, og det har ikke noe med rytmesans å gjøre. 
Jeg var discovakt på skolen her, og det er jo jentene som er best til å danse, sånn er det bare, 
og det har ikke bare med kroppsbeherskelse, eller det har jo med, de kjenner jo beatet lissom, 
så det finnes jo ingen musikalske eller rytmiske grunner til at det er få.. jentetrommeslagere, 
men at det kanskje har et eller annet med en sånn, er det selvtillit? Men dette her er mer 
spørsmål, jeg veit jo ikke jeg, og en ting som er sikkert, jeg har jo ikke lyst til at det skal være 
sånn, det er jo alltid dritkult å spille i band eller settinger hvor det er jenter, det gjør bare at det 
blir mye bedre miljø, det er kulere samtaler, alt blir bedre. 

 

Simon understreker at de forskjellene han har erfart med å spille med kvinnelige trommiser 

kontra mannlige, at det handler om selvtillit, som igjen reflekteres over på trommespillet. Jeg 

tolker dette som at for å bli respektert som trommeslager må man stole på seg selv, som igjen 

forbindes med å være macho i væremåten, og dermed linker instrumentalistene opp mot 

kjønn. Ved å bruke performativitet, betyr altså dette at det er kjønnede handlinger som er 

nøkkelen til å bli en dyktig musiker, og ikke det fødte kjønn, der Simon mener forskjellene 

ikke har noe med rytmesans og musikalitet å gjøre, men væremåte. Dette understreker min 

problemstilling, der det ikke handler kun om rytmesansen i kroppen og hvor musikalsk hvert 

individ er, men at det handler om sosiale normer, som i dette tilfellet linkes opp til mannen.  

 

Hans mener det bør inkluderes mer av begge kjønn i en bandsammenheng, ikke bare av 

politiske grunner, men også av musikalske. Han poengterer at ettersom de fleste 

instrumentalistene innenfor en bandsammenheng tidligere har bestått av menn, kan 

mennesker muligens ha en tanke om at det kun er menn som skaper bra eller “riktig” type 

musikk. Der majoriteten av instrumentalister har vært dominert av menn, kan kvinner ha nye 

musikalske idéer som gjør at et musikkstykke kan utvikle seg på en annen måte enn hvis det 

kun hadde bestått av menn.   
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Hans: E trur at det er mange som på en måte lage musikk no, som da er menn for eksempel 
da, som tenkje at, musikksmaken til oppstår jo itte helt vakum på en måte, og du trur at det er 
så jævlig subjektivt åssen smak er, og det er det jo, men det er ikke du som bestemmer på en 
måte heller, du får jo smaken din av inntrykk utenifra. Når du da har berre hørt på Coltrane og 
jazz fra 1960-tallet der det er kun menn som speller, så blir du jo vant tel å høre musikk spelt 
på en viss måte, så jeg trur at du stenge på en måte for andre inntrykk.  

 

Hans mener at musikksmak ikke kun er subjektivt, der man får inntrykk fra omverdenen, og 

blir vant til å høre musikk spilt på en viss måte. Han påpeker at den meste av jazzen før i 

tiden ble skapt av menn, og at dette dermed kan føre til generaliserende tanker om hvordan 

noe skal høres ut, som igjen indikerer at kvinner ikke spiller på den måten som normen er 

vant til, eller har den samme “grooven”. Hans poengterer at hvordan “bra”, eller “den rette 

typen musikk” skal høres ut er så indoktrinert i hodet at det ikke er like mye rom eller 

åpenhet for instrumentalister som spiller på en annen måte enn normen. For å argumentere 

for det Hans mener, velger jeg å tolke dette som at mennesker og deres smak reflekteres i 

hver sin habitus, som er sosiale erfaringer, felles minner og måter og tenke og handle på. 

Habitusen er rettet mot hvert individ, men ifølge Bourdieu er den også sterkt påvirket av 

samfunn, omgivelser og kultur, og muliggjør at en person kan innta spesifikke posisjoner 

innenfor et område, fremfor andre (Hind, 2010, s. 23-24), som historisk da har vært på de 

mannsdominerte instrumentene, eller som Hans påpeker, i jazzen. Musikksmak blir da ikke 

helt subjektiv, fordi mennesket er påvirket av kultur, samfunnet, normen og visse måter å 

spille på, og visse spesifikke assosiasjoner i forhold til person og instrument, for at musikken 

skal høres bra ut på en “riktig” måte.  

 

For å argumentere for det Hans nevner om subjektivitet og smak, har Gadir sine 

intervjukandidater også en subjektiv definisjon av hva de definerer som talent. I artikkelen 

“Forty-Seven DJ´s, Four Women”, skriver Gadir om at det ble booket inn 47 DJer på Oslo 

musikkfest i 2016, der kun fire av disse var kvinner. Ved å intervjue bookingagenter og DJer 

i Oslo, legger hun merke til at definisjonen på talent utvikler seg gjennom intervjuet. Der 

bookingagentene starter med å hevde at de ikke booket inn flere kvinner fordi de kun 

fokuserte på talent, og å prioritere kjønn ble det samme som å nedprioritere talent, utvikler 

definisjonen på talent seg gjennom intervjuprosessen. Der hennes intervjukandidater først 

hevder at talent innenfor DJing går på musikalitet, teknisk kompetanse, “groove” og sound, 

utvikler definisjonen seg også til å omhandle personlige inntrykk, profesjonalitet og det å 

passe inn i miljøet. Dette kan dermed variere i stor grad, fordi DJer presenterer et bredt utvalg 
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av teknologi og teknikker, som gjør at definisjoner på talent blir subjektiv fremfor objektiv 

(Gadir, 2016, s. 63). Gadir kaller dette postfeminisme, fordi bookingagentene og DJene hun 

har intervjuet hevder at det ikke lenger finnes kjønnsfordommer innenfor DJ-bransjen, og at 

kjønn ikke har noe med talent å gjøre. Ifølge Gadir er definisjonen på talent også linket opp 

mot kjønn (ibid, s. 51). For å legge til at talent, som i hvor teknisk dyktig man er på et 

instrument, også er linket opp mot hvordan man oppfører seg bak instrumentet, understreker 

begge mine intervjukandidater, Marcus og Simon at væremåte og autoritet har mye å si for å 

bli en bra musiker. 
 

Marcus: Der er det også når jeg tenker meg om en ytterligere faktor, når du har forskjellen 
innenfor instrumentgruppene, så er det.. som trommeslager så må du vise en jævla masse go 
og guts og stake liksom, du må være den som sitter bak og. Som trommeslager så skal du 
være en dirigent. Du skal vise autoritet, ja.. du kan ikke sitte bak et trommesett og be om 
unnskyldning eller vente på at ting skal skje. Og der kanskje ligger det noe, jeg vet ikke.. men 
at gutter har lettere for å slå seg på brystkassa enn hva damer har...  
 

 

I utsagnet til Marcus poengterer han at autoritet er viktig for en trommeslager, der man for å 

få respekt må vise en lederstilling, en autoritet og ha “stake”. Dette reflekterer at før en har 

begynt å spille trommer, er instrumentet kjønnet. En kvinne har ikke “stake”, men må 

tilsynelatende oppføre seg slik for å få samme type respekt som en mann. Jeg tolker dette 

utsagnet på en måte som at en person med autoritet bør spille disse instrumentene, der 

uttrykket tidvis hevder at det “krever baller”. Som trommeelev selv har jeg flere ganger fått 

høre at jeg må ha baller og være autoritær for å spille dette instrumentet. Det kan forklare seg 

selv at man må ha en form for autoritet for å lykkes som en instrumentalist innenfor alle 

instrument, og kanskje i aller høyest grad disse tre instrumentgruppene fordi som for 

eksempel trommeslager er du ansvarlig for tempoet og “grooven” i et musikkstykke eller en 

låt, der du kan bestemme om tempoet skal sakke eller øke. Likevel er uttrykket “kreve baller” 

og “stake” kjønnede ord og en direkte link mot maskulinitet.  
 
 

For å igjen gå inn på erfaringer instrumentalistene har kjent på med tanke på deres kjønn, har 

både Ellen og Elisabeth opplevd å bli forklart ting som de kan fra før i for eksempel en 

konsert eller studiosammenheng.  
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Ellen: det er noen ganger hvis du har vært på lydsjekk og sånne ting, så kjem lydteknikeren å, 
eller litt sånn derre, i studio så bare: ja jeg skal bare vise deg åssen den kabelen funker, så 
bare: jeg har gjort det kanskje ti ganger før da.  

 

Ellen forteller at hun fortsatt opplever å få “hjelp” av en lydtekniker i studio som skal vise 

henne hvordan ting bør gjøres, selv om hun kan det utmerket godt selv. Jeg tolker dette som 

at hun dermed må bevise at hun er en erfaren musiker, fremfor at dette blir tatt som en 

selvfølge. Elisabeth forteller at i hennes band må de ofte stadfeste hva de driver med for at 

ikke enkelte av konsertarrangørene skal begynne å “hjelpe” dem med instrumentene sine.  

 
 

Elisabeth: Ja, i det ene bandet mitt da, så har vi noen helt sånne faste ting for å bare stadfeste 
at vi kan det vi driver med, faste ting som vi pleier å si, bare snakke fag med en gang bare for 
å poengtere at vi kan det, men det er jo fryktelig idiotisk at man skal være nødt til det.  

 

 

Det at man skal trenge å stadfeste hva man driver med, er en faktor som går igjen hos de 

fleste kvinnene for å ikke møte holdninger fra blant annet lydteknikere i studio som går ut 

ifra at kvinnene ikke kan faget sitt. For å trekke inn teknologien som jeg nevnte tidligere, har 

dette vært et område som har ekskludert kvinner og holdt dem utenfor med en maskulin 

sjargong. Det at disse kvinnene kan teknologi og ikke trenger hjelp til dette, blir uventet 

innenfor den subkulturell kapital, som går ut ifra at kvinner ikke kan dette faget, og at de 

utfordrer sin lave posisjon innenfor kapitalen.  

 

 

For å trekke frem andre kjønnede erfaringer forteller Ellen om uønsket oppførsel hun har fått 

fra publikum under en konsert.  
 

Ellen: Det var en skolekonsert vi spilte, der på slutten så står vi på stoler, så plutselig så jeg at 
det var en gutt som kom med en klapsebevegelse mot meg foran hundre tiendeklassinger ikke 
sant, og det var siste sangen, så tenkte jeg bare, vet du hva, faen heller, jeg går og sier i fra. Så 
gikk jeg bort til han og sa: det der gjør du aldri igjen. 

 
Meg: Hva sa han da? 
 
Ellen: Nei, han bare skvatt litt, trokke han hadde regna med å få høre noe sånn. Jeg tror det er 
det da, man regner ikke med å få høre noe. 
 
Hedvig: Det er veldig bra å si fra.  
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Ellen: Ja, det er mange man ikke har sagt ifra til og, for man vet ikke alltid om man skal le 
bort det her, eller hva skal man gjøre. Også kommer man gjerne på det etterpå, for man vil jo 
ikke gå rundt å forvente det verste om folk, så man blir ofte litt paff når man hører sånne ting. 
Men det er så urettferdig at det skal være offeret som må ta det støyten med både å bli 
trakassert og i tillegg måtte si fra om det og ofte ikke bli tatt seriøst.  
 

 
 
Ellen forteller at hun holdt på å bli klapset på rumpa av en tiendeklassing foran mange 

skoleelever under den siste sangen da de var og spilte konsert på en skole, og at hun sa ifra til 

gutten at det skulle han aldri gjøre igjen. I tillegg hevder hun at det kan være utfordrende å 

rekke å si ifra når man opplever slike hendelser, fordi man ikke vil forvente det verste om 

folk, der man ofte kan komme på i ettertid hva man burde si. Ved å drøfte svaret til Ellen, ble 

hun tydelig irritert, blant annet fordi hun mot sin vilje holdt på å bli klapset på rumpa, men 

også for å ikke bli tatt seriøst i en setting der hun som profesjonell musiker spiller konsert. 

Som Ellen poengterer, er det urettferdig at det blir offeret som må ta støyten ved å bli 

trakassert, og måtte si ifra og ikke bli tatt seriøst, der hun lett kan bli ledd bort eller bli 

anklaget for å overreagere. Ifølge Bayton, var seksuell trakassering like vanlig i rockeverden 

på 1990-tallet som på 1970-tallet, der flere av hennes intervjukandidater hevder å ha blitt så 

vant til både seksuell og verbal trakassering, at det ble en rutine som ble tatt for gitt. Bayton 

refererer blant annet til en av hennes intervjukandidater, Terri, som hevder å ha fått sexistiske 

kommentarer etter hver spillejobb, og at det blir som et offersyndrom, der det blir snudd om 

til at det er kvinner som er ansvarlige for denne typen trakassering, der flere menn har ledd 

det bort og hevdet at kvinnene overreagerer hvis de sier ifra (Bayton, i Frith 2004, s. 278-

279). Ifølge Bayton, er det mange fler yngre kvinner som begynner å si fra, og dette hjelper, 

der flere er fast bestemt på å bevise hvor gode de er, siden de opplever nedvurdering (ibid). 

Ved å referere til Ellen, er ikke hun redd for å si ifra, og dette har forhåpentligvis hjulpet til å 

få folk til å tenke over hvordan de handler og uttrykker seg.  

  

For å sitere Elisabeth har hun noen interessante tanker og opplevelser over hvor 

ekskluderingen foregår, og at hun ikke har opplevd ubehagelige hendelser fra jevnaldrende 

musikere.  
 

Elisabeth: Nei, og jeg trukke de er interessert i å ekskludere damer eller få de til å føle seg 
dumme, men det er bare det skjer fordi de er gammeldagse. Men når det er sagt så synes jeg 
jo at ja i den #metoo-tia så har jeg måtte tenke mye over åssen ting egentlig er, og da slo det 
meg at jeg har aldri opplevd noe som, ubehagelig eller noe sånn med jevnaldrende musikere, 
det er liksom, vi har kommet et steg, de er hakket mer reflektert rundt det, også fordi det er så 
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mange, mange damer som spiller. Men det ubehaget som man møter, det kommer gjerne fra 
en generasjon over oss, og ofte kanskje ikke egentlig musikerne, men folk rundt. 
Lydteknikere, managere, sånne folk. De har endel interessante tanker.  

 

Ifølge Elisabeth har hun opplevd mest ekskludering innenfor lydteknologi og andre som er 

rundt selve band-miljøet, eller generasjonen over. Jeg tolker dette som at det igjen er 

musikkteknologi som er et territorium som ekskluderer kvinner, der feltet ser ut til å vedvare 

sterkere enn innenfor en bandsammenheng.  

 

6.4  Oppsummering 
 

For å oppsummere kapittelet har jeg nevnt flere sosiologiske faktorer for at kvinner og menn 

innenfor disse tre mannsdominerte instrumentene fortsatt ikke er likestilt. Det er tydelig at 

tekniske ferdigheter på et instrument er ekstremt viktig, og at for å bli en profesjonell musiker 

må man ha jobbing, øving og slit bak seg for å ha kommet på et høyt teknisk og musikalsk 

nivå. Poenget er at det er ikke kun dette som blir betraktet når en musiker får en jobb eller 

tidligere akseptert i en bandsammenheng, det handler også i stor grad om væremåte, 

nettverksbygging, holdninger og å tilpasse normen, der et brudd med tokjønnsmodellen, som 

i dette tilfellet er kvinner på mannsdominerte instrument, blir sett på som unormalt. Selv om 

det er mye positivitet og refleksjon rundt dette temaet blant mine intervjukandidater, er dette 

dog noe som tilsynelatende er vanskeligere å utføre i praksis, og få majoriteten med på.  
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7 Konklusjon  
 

For å konkludere denne avhandlingen er det tre viktige faktorer å merke seg. Det første er 

teoretiske grunnlag for kjønnede handlinger, der akademisk litteratur, tokjønnsmodellen og 

samfunnets norm kun går ut ifra at det er to kjønn, mann og kvinne. Ved å utfordre 

sex/gender-skillet, på samme måte som Butler, viser kandidatene at det er kjønnede 

handlinger som definerer dem ut ifra kjønn, og ikke deres fødte kjønn. Den andre faktoren er 

det ujevne antallet kvinnelige og mannlige instrumentalister på trommer, bass og elektrisk 

gitar. Som mine kvantitative statistikker viser, er antallet instrumentalister på instrument som 

historisk har blitt betraktet som maskuline svært ujevnt, der majoriteten er menn, med et 

fåtall kvinner. Det begynner å komme flere, men det er fortsatt på langt nær likevektig. Den 

tredje faktoren er de sosiologiske aspektene til en instrumentalist, der brudd med 

konvensjoner og heteronormativitet blir sett på som unormalt og i noen tilfeller, 

uvelkomment. Teknologi og tekniske instrument har blitt betraktet som eiendeler besittet av 

menn, der å være innehaver av ferdigheter og kunnskap om dette feltet, ligger høyest på 

rangstigen innenfor den subkulturellekapital.  

 

I intervjudelen har jeg først analysert instrumentalistenes rollemodeller, og hvorfor de 

begynte å spille sine instrumenter. Jeg har kommet frem til at de fleste kandidatene har vært 

influert av rollemodeller, og at de som har blitt introdusert for instrumentene hjemme, har 

tidligere begynt å spille dem, mens noen har fått tildelt instrumentet sitt via korps. Ved å se 

på autoritet, selvtillit og nervøsitet har jeg kommet frem til at de mannlige 

intervjukandidatene har hatt lettere for å spille med andre fra de har vært unge, der de ikke 

har opplevd noen sosiale hindringer innenfor musikkfeltet. Blant noen av de kvinnelige 

intervjukandidatene har dette vært en større utfordring fra ung alder, der de enten har spilt 

alene eller i korps, fremfor i band. Ved å se på læreryrket er det de samme faktorene som går 

igjen som over, der jentene i dette tilfellet generelt er mer redde for å feile, og flere slutter å 

spille i tenårene på grunn av andre sosiologiske faktorer som venner, kjæreste, skole også 

videre. 

 

Når det gjelder teknologi, har dette feltet hierarkisk vært det feltet som aktivt har ekskludert 

kvinner i størst grad, noe jeg også ser på intervjukandidatenes svar, der flere av kvinnene 

fortsatt må bevise i studio at de har kunnskap om musikkfaget. Ved å se på nettverksbygging 
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og handlinger knyttet til kjønn, er det teknologi som står mest sentralt når det gjelder 

erfaringer knyttet opp mot deres kjønn. Om nettverksbygging har jeg kommet fram til at 

spesielt i et land som Norge, og en liten by som Oslo, der musikkbransjen er relativt liten, blir 

det naturlig å forholde seg til de samme musikerne som man vet er dyktige og som man 

kjenner fra før, og det blir en selvfølge å danne bandprosjekter med dem. Likevel kan dette 

resultere i en indirekte ekskludering, der kvinnene blir ekskludert i større grad fordi de er en 

minoritet. Andre kjønnede erfaringer jeg har gått inn på, er at flere av intervjukandidatene har 

fått oppmerksomhet rundt sitt utseende, fremfor musikalitet etter å ha spilt en konsert. Dette 

gjør kandidatene provoserte, fordi det ikke har noe med musikken å gjøre, og er 

tilsynelatende den erfaringen til de profesjonelle instrumentalistene som er mest kjønnet, 

ettersom ingen av mennene har opplevd dette. Likevel ser det ut til at samfunnet beveger seg 

i en positiv retning, der flere og flere kvinnelige instrumentalister på mannsdominerte 

instrument kommer til syne.  

 

Ifølge Butler, så er det repeterende handlinger og uttrykk som siteres som gjør at man utfører 

kjønnede handlinger. Disse uttrykkene og handlingene er indoktrinert i mennesker siden de 

blir født, men hver gang en handling repeteres, blir den likevel litt endret fra hvordan den var, 

og dette gjør at kjønnsmønsteret har en mulighet for endring over lengre tid (Birkeland, 2009, 

s. 45). Dette har vi også sett i Norge, der kjønnsmønstrene har utviklet seg betraktelig. En 

positiv utvikling som mange av intervjukandidatene nevner, og jeg synes er viktig å få frem 

for å bevise at Norge er i utvikling, er Balansekunst sin kampanje om likestilling innenfor 

femti forskjellige musikk og kulturorganisasjoner. Balansekunst er en forening som har 

samlet femti musikk- og kulturorganisasjoner som arbeider for et likestilt og mangfoldig 

musikk- og kulturliv. #metoo er en kampanje Balansekunst fremmet høsten 2017 om seksuell 

trakassering innenfor kulturlivet. Innenfor musikkbransjen har det vært over 1100 kvinner 

som har snakket ut om seksuell trakassering, noe som har synliggjort at dette fortsatt foregår. 

Både Ellen, Hedvig og Elisabeth forteller at de er glade for denne utviklingen, og at de skulle 

ønske denne kampanjen kom tidligere, for de har erfart hendelser som kanskje ikke har vært 

helt “innenfor”. Jeg vil påpeke at alle intervjukandidatene har vært sterkt oppmerksomme 

med tanke på dette temaet. 

 

Likevel vil jeg påpeke at selv om det skjer en utvikling, vil det ta lang tid før utradisjonelle 

mønstre blir normalt. Om en endring skal skje holder det ikke å kun være reflektert, men også 
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prøve å bryte normaliserte standarder og aktivt inkludere, i dette tilfellet kvinner, inn i det 

mannsdominerte feltet. Jeg vil ut ifra intervjuet med Elisabeth, også påpeke at skoler har et 

ansvar for å sette visse standarder, der elever gjerne gjør og har samme holdninger som sine 

lærere, spesielt hvis dette er lærere med høy musikalsk kompetanse. Etter min mening bidrar 

man til ekskludering hvis man ikke går inn for å gjøre en endring fordi man føler seg 

komfortabel i en setting med kun andre av det samme kjønn. Jeg håper avhandlingen har vært 

med å opplyse om instrumentalisters erfaringer innenfor de tre nevnte instrumentene, og har 

bidratt til refleksjon over erfaringer fra ståstedet til profesjonelle musikere i Oslo. Ettersom 

viktige temaer begynner å komme på banen, og #metoo har fremmet bevisstgjøringen av hva 

som foregår innenfor kunstneriske felt i Norge, mener jeg dette utvikler seg i en positiv 

retning. For å få flere jenter til å spille disse tre instrumentene tror jeg det er viktig med 

bevisstgjøring av at kvinner i like stor grad som menn behersker disse instrumentene. Jeg 

mener også det er viktig at kvinner står sammen og hjelper hverandre opp og frem.  
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Vedlegg / Appendiks 
 

Intervjukandidatene: 

 

Hedvig (gitarist) 

Ellen (bassist) 

Elisabeth (trommeslager) 

Marcus (trommeslager) 

Kirsten (bassist) 

Hans (trommeslager) 

“Simon” (bassist) 

Knut (gitarist) 

 

Intervjuinvitasjon: 

 

Kjære (intervjukandidat) 
 
 
Jeg håper du ikke har noe i mot at jeg kontakter deg på denne måten.  
 
 
Jeg er masterstudent i musikkvitenskap på universitetet i Oslo, med avgangs år 02.05.2018. 
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instrumentalister innenfor disse instrumentene i Norge for å høre om musikernes erfaringer 
innenfor bransjen.  
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enn du måtte komme på når det gjelder å være instrumentalist i Norge. Jeg tror din historie 
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kjønn i Norge. Jeg holder til i Oslo, men om du skulle befinne deg et annet sted er jeg åpen 
for å kunne ha intervjuet over skype. Jeg vil også påpeke at alle intervjuene vil anonymiseres 
med mindre du ønsker å stå frem med navn.  
 
Hvis du vil vite mer om prosjektet mitt før du svarer er det bare å kontakte meg på tlf: 
95875188 eller mail: maria.storaas@gmail.com 
 
Jeg håper å høre fra deg, tusen takk 
 
 
Mvh. Maria Hovda Storaas 



 
 
Tami Gadir 
Postboks 1017 Blindern 
0315 OSLO 
 
 
 
Vår dato: 07.12.2017                         Vår ref: 57161 / 3 / PEG                         Deres dato:                          Deres ref: 
 
 
Tilrådning f ra NSD Personvernombudet  for forskning § 7-27 
 
Personvernombudet for forskning viser til meldeskjema mottatt 13.11.2017 for prosjektet: 
 

 
Vurdering 
Etter gjennomgang av opplysningene i meldeskjemaet og øvrig dokumentasjon finner vi at prosjektet er
unntatt konsesjonsplikt og at personopplysningene som blir samlet inn i dette prosjektet er regulert av §
7-27 i personopplysningsforskriften. På den neste siden er vår vurdering av prosjektopplegget slik det er
meldt til oss. Du kan nå gå i gang med å behandle personopplysninger.   
 
Vilkår for vår anbefaling 
Vår anbefaling forutsetter at du gjennomfører prosjektet i tråd med: 
• opplysningene gitt i meldeskjemaet og øvrig dokumentasjon 
• vår prosjektvurdering, se side 2 
• eventuell korrespondanse med oss  
 
M eld fra hvis du gjør vesentlige endringer i prosjektet 
Dersom prosjektet endrer seg, kan det være nødvendig å sende inn endringsmelding. På våre nettsider 
finner du svar på hvilke endringer du må melde, samt endringsskjema. 
 
Opplysninger om prosjektet blir lagt ut på våre nettsider og i M eldingsarkivet 
Vi har lagt ut opplysninger om prosjektet på nettsidene våre. Alle våre institusjoner har også tilgang til 
egne prosjekter i M eldingsarkivet. 
 
Vi tar kontakt om status for behandling av personopplysninger ved prosjektslutt 
Ved prosjektslutt 21.05.2018 vil vi ta kontakt for å avklare status for behandlingen av
personopplysninger. 
 

57161 Kvinnelige trommeslagere, bassister og elgitarister i Norge
Behandlingsansvarlig Universitetet i Oslo, ved institusjonens øverste leder
Daglig ansvarlig Tami Gadir
Student M aria Storaas



Se våre nettsider eller ta kontakt dersom du har spørsmål. Vi ønsker lykke til med prosjektet! 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

 
Kontaktperson: Pernille Ekornrud Grøndal tlf: 55 58 36 41 / pernille.grondal@nsd.no 
Vedlegg: Prosjektvurdering 
Kopi: M aria Storaas, maria.storaas@gmail.com

M arianne Høgetveit M yhren
Pernille Ekornrud Grøndal


	Masteroppgave_innlevering_siste.pdf
	Kjønnede normer på trommer, bass og elektrisk gitar
	UNIVERSITETET I OSLO
	Vår 2018
	2018
	Kjønnede normer på trommer, bass og elektrisk gitar
	Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo
	Sammendrag
	Forord
	Innholdsfortegnelse
	Pop1
	Pop2
	Pop3
	KAUTIJ: Kandidatstudiet I utøving – improvisert musikk/jazz:
	KAMP – Kandidatstudiet I musikkpedagogikk
	KAFR – Det frie kandidatstudiet
	Utøvende rytmisk 1 klasse:
	Utøvende rytmisk 2 klasse:
	Utøvende rytmisk 3. Klasse:
	Alle tre årene: 64 elever
	Green kritiserer en patriarkalsk konstruksjon av femininitet, som hevder at en kvinne skal være i ett med sin egen kropp og synge fremfor å ha fremmedobjekter som instrumenter foran seg. Instrumenter, og da spesielt de mannsdominerte, truer med å spli...
	Likevel blir ikke alle jenter skremt av å begynne å spille instrument som har blitt forbundet med maskulinitet, noe mine intervjukandidater er eksempler på, men ifølge Bayton, møter minoriteten av jenter som ikke føler seg truet av å begynne å spille ...
	I dette kapittelet viste jeg til statistikker fra fem forskjellige musikkskoler i Norge for høyere musikkutdanning, og dermed en oversikt over det ujevne antallet av kvinnelige og mannlige instrumentalister på trommer, bass og elektrisk gitar som går ...
	Ved å drøfte svaret til Elisabeth, forteller hun at det var en guttesjargong innad i skolemiljøet, der det til tider var et ganske sexistisk grunnlag for all kommunikasjon. Ifølge Cohen, var sexistisk sjargong også vanlig innenfor rockescenen i Liverp...
	Meg: så det er viktig med nettverk?
	Meg: Hva sa han da?
	Hedvig: Det er veldig bra å si fra.
	Gavanas, A. Reitsamer, R. (2013) DJ Technologies, Social Networks, and Gendered Trajectories in European DJ Cultures. I: Attias, B, A. Gavanas, H. Rietveld, red. DJ culture in the mix: power, technology, and the social range in electronic dance music....

	Green, L. (1997) Music, Gender, Education. Cambridge, Cambridge University Press.
	Thornton, S. (1995) Club Cultures: Music, Media and Subcultural capital. Cambridge, Polity Press.

	kvittering(1)2

