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1. Inledning 

1.1 Bakgrund:  

I Josh Tillmans liv finns det ett före och ett efter. Det finns ett före, när Tillman var en relativt 

okänd låtskrivare och artist som släppte skivor under namnet J. Tillman. J. Tillman spelade lugn 

indierock som framförallt centrerade sig kring akustisk gitarr. Han bar mjuka flanellskjortor, 

hade långt hår och var antingen renrakad eller sportade ett långt tovigt skägg. När han 

framträdde på scen satt han oftast ner med gitarren i famnen, han varken dansade eller rörde sig 

mer än nödvändigt. J. Tillman skrev och släppte sju skivor allt som allt, innan det tog stopp.1 

Det finns ett efter, när Josh Tillman förkastar J. Tillman och den typ av musik 

som han gör. Han kan inte längre skriva sådana låtar och väljer ett nytt namn att uppträda under 

– ”Father John Misty”. 2010 börjar han skriva på skivan Fear Fun (2012), som släpps två år 

senare, och därmed är Misty född.2 Father John Misty är något helt annat. Han sjunger 

annorlunda, han skriver musik med högre tempo, fler instrument, och han klär sig i kostym. 

Han klipper håret och stryker det bakåt, han bär solglasögon både utomhus och inomhus. Misty 

rör sig på scenen som en präst under ett väckelsemöte, hans stora gängliga gestalt dansar fram 

och tillbaka och flänger med armarna i takt med musiken.  

Misty beskrivs som en kvinnokarl, suput och en pretentiös idiot.3 Men han 

levererar också bra musik, och får mycket mer uppmärksamhet än J. Tillman. Dessutom, 

förklarar Tillman själv, berättar Misty om Josh Tillmans liv såsom J. Tillman aldrig kunde 

göra.4 Hans uppträdanden har väckt frågan hos flera lyssnare – var går gränsen mellan Tillman 

och Misty?5  

Jon Helt Haarder skriver i artikeln ”Ingen fiktion. Bara reduktion. Performativ 

biografism som konstnärlig strömning kring millenieskiftet” att performativ biografism är en 

del av ett antal allmänna kulturella och sociologiska fenomen, synliga i vardagslivet. Som 

exempel ger han rapmusik, sms och blogginlägg. Enligt Helt Haarder äger biografiska 

                                                           
1 Laura Studarus, ”Father John Misty – Reinvention”, Under The Radar Magazine 14/8 2012, 
http://www.undertheradarmag.com/interviews/father_john_misty/ (2019-03-19) 
2 Studarus 2012. 
3 Darren Levin, ”The Night I Almost Killed Josh Tillman”, LNWY oktober 2017, https://lnwy.co/read/night-
almost-killed-josh-tillman/ (2019-03-19) 
4 Studarus 2012. 
5 Charles R. Cross, ”Is Josh Tillman really Father John Misty? You decide”, The Seattle Times 1/4 2016, 
https://www.seattletimes.com/entertainment/music/is-josh-tillman-really-father-john-misty-you-decide/ 
(2019-03-19) 

http://www.undertheradarmag.com/interviews/father_john_misty/
https://lnwy.co/read/night-almost-killed-josh-tillman/
https://lnwy.co/read/night-almost-killed-josh-tillman/
https://www.seattletimes.com/entertainment/music/is-josh-tillman-really-father-john-misty-you-decide/
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kommunikationshandlingar rum i många olika kontexter, och han nämner bland annat 

konstnärliga och marknadsmässiga kontexter.6  

Musik är en konstform som allt mer kräver ett kommersiellt perspektiv för att 

lyckas. Genom videos, framträdande, scenkläder och attityd bygger musiker och artister en 

persona som antingen kan hatas eller älskas – men som oavsett väcker uppmärksamhet. Genom 

att titta på några av dagens största artister, Lady Gaga, Cardi B, Beyoncé och Drake, ser vi att 

de utmärker sig på något sätt för att de byggt ett personligt varumärke ofta centrerat kring ett 

valt artistnamn.  

Utifrån Helt Haarders teoribygge om performativ biografism som ett estetiskt 

verkningsmedel väcks frågan om det går att knyta Joshua Tillmans text och musik till den 

litterära strömning som Helt Haarder menar har präglat stor del av konsten kring 

millennieskiftet. 

 

1.2 Syfte, tes och frågeställningar:  

Joshua Tillman lyckades nå en större publik och utmärka sig som artist på ett nytt sätt genom 

att performativt bli en annan person – ”Father John Misty”. Tillman gjorde flera förändringar 

av sitt utseende och hans scenframträdanden förändrades, när han ”blev” Father John Misty. 

Han gjorde även flera stora förändringar av hur han skrev musik och om sig själv. Min tes är 

att denna förändring, och skapandet av personan Father John Misty, gör att Tillmans musik kan 

knytas till den litterära strömningen performativ biografism.  

En röd tråd genom det som skrivits och sagts om Misty är frågan om var gränsen 

går mellan Tillman och hans alterego Misty. I och med detta uppstår en fundering om hur 

framställningen av denna alternativa persona har för effekt på lyssnarens förståelse av konsten. 

Därmed vill jag utreda hur Tillman använder sig av performativ biografism som ett estetiskt 

verkningsmedel och hur Mistys persona påverkar lyssnarens uppfattning om den riktiga 

personen Tillman. Mina frågeställningar blir därmed:  

Vilka spelregler upprättar Joshua Tillman i form av språkliga biografismer på sina 

fyra album: Fear Fun (2012), I Love You, Honeybear (2015), Pure Comedy (2017) och God’s 

Favorite Customer (2018), och genom sina mediala framträdanden? 

Vilken effekt får Father John Mistys persona på lyssnarens uppfattning om Joshua 

Tillman?  

                                                           
6 Jon Helt Haarder, ”Ingen fiktion. Bara reduktion. Performativ biografism som litteraturvetenskaplig strömning 
kring millenieskiftet”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 37, 2007:4, s. 80. 
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1.3 Teori & metod:  

1.3.1 Jon Helt Haarder: Performativ biografism 

Jag tänker utgå från Jon Helt Haarders teoribygge om performativ biografism och fokusera på 

aspekten som handlar om språkliga biografismer. Men hjälp av dessa upprättar performativt 

biografiska verk så kallade spelregler som författarens performance måste ”spela efter” som 

sen i sin tur sätter igång processer i det offentliga. Detta blir då ett så kallat feedback-kretslopp 

i vilken performancet (artisten och verket) behandlas. Det är i dessa processer som man kan 

skönja hur mottagaren, läsaren eller i detta fall lyssnaren, påverkas.7   

1.3.1.1 Biografiska språkhandlingar och remediering 

Helt Haarder beskriver begreppet biografiska språkhandlingar som följande: ”En biografisk 

sproghandling består i at ytre et sagsforhold om en faktisk eksisterende person.”8 Samtidigt 

menar Helt Haarder att det finns en dubbelhet hos språkhandlingar, de fungerar inte bara som 

statiska bekräftelser utan de är även performativa – de gör något med läsaren. Men för att detta 

ska kunna ske måste de biografiska referenserna framstå som och uppfattas som sanna, och 

därmed kommer jag välja ut språkhandlingar i Mistys texter som på ett eller ett annat sätt kan 

bekräftas som ”sanna”, antingen genom hans egen bekräftelse i intervjuer och artiklar eller 

genom andra trovärdiga källor. Dock så behöver dessa referenser inte nödvändigtvis vara sanna, 

utan det viktiga är att de framställs som och uppfattas som sanna – för att de ska ha en 

performativ kraft.9 

Biografisk remediering är ett begrepp i Helt Haarders teoribygge som är av 

betydelse för den analys jag ska göra. Han menar att performativ biografism innebär ett spel 

mellan muntlighet och skriftlighet och beskriver begreppet remediering såhär: ”Remediering 

betecknar det förhållande att ett medium tillägnar sig ett annat, det vill säga dels citerar det, dels 

så att säga demonstrerar sin egen överlägsenhet i förhållande till det citerade vad gäller 

förmågan till oförmedlad verklighetsåtergivning”.10 Biografisk remediering sker genom att i 

journalistiska intervjuer med och artiklar om Misty bekräftar de biografiska referenser som 

förekommer i Mistys texter och genom att dessa artiklar och intervjuer i sig själva diskuterar 

Misty och hans verk. De bekräftar hans existens och legitimerar den och ger därmed upphov 

                                                           
7 Helt Haarder, ”Ingen fiktion. Bara reduktion”, s. 85. 
8 Jon Helt Haarder, ”Lugtede der hjemme hos Villy Sørensen? Om biografiske sproghandlinger og retten till det 
private”, Selvskreven. Om litterær selvframstilling, Stefan Kjerkegaard, Henrik Skov Nielsen och Kristin 
Ørjasæter (red.), Århus, 2006, s. 115. 
9 Helt Haarder, ”Lugtede hjemme hos Villy Sørensen?”, s. 116. 
10 Helt Haarder, ”Ingen fiktion. Bara reduktion”, s. 83. 
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till det så kallade feedback-kretsloppet. Enligt Helt Haarder finns en självmedvetenhet hos det 

andra mediet i sin behandling av det första mediet.11 

 

1.3.1.2 Processen och feedback-kretsloppet 

Feedback-kretsloppet kan narratologiskt ses som att alternativa berättelser görs som inlägg i 

ännu icke färdigberättade narrativ, skriver Helt Haarder. Exempelvis debatter om litterära verk, 

såsom Carina Rydbergs Den högsta kasten och Mikael Niemis Populärmusik från Vittula. Ofta 

är de centrala frågorna vad som är sant eller inte i berättelserna, om det är korrekt återgivet, och 

i botten finns en föreställning om en objektiv och subjektiv sanning och att den första skulle 

kunna verifieras.12  

Alltså är en tvetydighet om ett verk består av sanning eller lögn centralt för 

feedback-kretsloppet. Låttexter placerar sig därmed i en intressant position då det inte finns 

någon exakt tradition för hur texterna ska förhålla sig till sanningen. Det finns ingen etablerad 

uppdelning likt den som existerar mellan romaner och biografier.13 Men vad som blir uppenbart 

när man börjar studera mottagandet av låttexter är att mottagaren tenderar att läsa in sanning, 

något som ofta bekräftas av textens författare. Detta märks när man exempelvis läser 

recensioner av musikalbum eller intervjuer med låtskrivare, då de i båda forum diskuteras vad 

artisten sjunger om – som om det vore en sanning. Särskilt i recensioner av Father John Misty 

exemplifieras detta – i en av hans senaste skriva, God’s Favorite Customer (2018), benämns 

hans låttexter som ”autofiktiva”.14  

Denna uppfattning av Mistys låttexter gör honom till ett självklart subjekt för det 

som Helt Haarder kallar feedback-kretsloppet. Sökandet efter sanningen i låttexterna 

tillsammans med artisters behov att hålla sig någorlunda relevanta genom medial 

uppmärksamhet lägger grunden för en pågående publik diskussion om sant och falskt.  

 

                                                           
11 Helt Haarder, ”Ingen fiktion. Bara reduktion”, s. 83. 
12 Helt Haarder, ”Ingen fiktion. Bara reduktion”, s. 89. 
13 Det är dock värt att notera att den traditionella genreuppdelningen mellan romaner och självbiografiska 
böcker har satts ur spel med till exempel 60-talets dokumentärromaner – ett välkänt exempel är Med kallt blod 
av Truman Capote. Detta är något som har fortsatt i takt med den performativa biografismens utveckling men 
den traditionella uppdelningen mellan fiktion och icke-fiktion – roman och biografi, har generellt sett inneburit 
ett antagande hos många läsare om sanningshalten hos verket de har i handen, baserat på genren. 
14 Jeremy D. Larson, ”Father John Misty – God’s Favorite Customer”, Pitchfork 1/6 2018, 
https://pitchfork.com/reviews/albums/father-john-misty-gods-favorite-customer/ (2019-05-02) 

https://pitchfork.com/reviews/albums/father-john-misty-gods-favorite-customer/
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1.3.2 Kristin Langellier: Performing narrative 

Kristin Langellier undersöker i Storytelling in Daily Life: Performing Narrative berättandet 

som en del av det dagliga livet. Att genom att berätta en berättelse etableras ett kommunikativt 

förhållande mellan berättaren och lyssnaren, och att det då blir vad man kan kalla 

performance.15  

Något intressant sker när performativitet och performance kombineras. Langellier 

tar stöd i Elin Diamonds riskbedömning: ”as soon as performativity comes to rest on 

performance, questions of embodiment, of social relations, of ideological interpellations, of 

emotional and political effects, all becomes discussable”. Langellier fortsätter: ”Performing 

narrative focuses on doing things with words and asking what difference(s) it makes to do it.16 

Denna fråga, ”asking what difference(s) it makes to do it”, är central för min 

analys. Enligt Langellier är att berätta en berättelse en process som överför en erfarenhet från 

en individ till en annan. Med musiken som medium har artisten möjlighet att utöva denna 

process på flera personer i en mycket större skala än en ”vanlig” individ kan i sitt dagliga liv. 

Artisten har möjlighet att berätta sin berättelse närhelst någon lyssnar på hens musik, och 

artisten behöver inte själv aktivt berätta (om det inte gäller en livekonsert). Precis som att 

romanen kan läsas närhelst läsaren vill, utan att behöva vänta på att författaren aktivt ska berätta 

sin berättelse. Därmed finns det stort utrymme för artisten av genom sin musik aktivt föra ett 

performance och ”do things with words” och frågan om vad detta innebär för publiken är 

intresssant.17 

Langellier tar stöd i filosofen Walter Benjamin när hon argumenterar att det måste 

etableras ett förhållande mellan berättare och åhörare för att det ska bli ett performativt narrativ. 

Detta stödjer tesen om att en artist har möjlighet att påverka publiken – har man etablerat ett 

förhållande har man också skapat förankring för sitt budskap. För Father John Misty innebär 

detta att en fanbase försäkrar hans karriärs framgång, som så många andra artister är musiker 

beroende av en engagerad skara av fans som köper deras musik, konsertbiljetter, merchendise 

och interagerar med varandra på sociala plattformer. 

När Langellier refererar till Benjamin diskuterar hon hans argument om adaption, 

om hur berättaren kan förändra sitt sätt att berätta utifrån feedback eller respons från publiken. 

Beroende på förutsättningarna har berättaren olika möjligheter att förändra – adaptera – sin 

                                                           
15 Kristen Langellier, Eric E. Peterson, Storytelling in Daily Life: Performing Narrative, Philadelphia: Temple 
University Press 2004, s. 2. 
16 Langellier, Peterson, 2004, s. 3. 
17 Langellier, Peterson, 2004, s. 4. 
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berättelse. I sällskap av sin publik kan berättaren göra förändringar till sitt performance under 

berättelsens gång, exempelvis en skådespelare som får kommentarer från regissören efter varje 

tagning och därmed direkt kan genomföra förändringar i sitt framträdande. Samma gäller inte 

för en författare då de måste vänta tills det textuella verket publicerats för att kunna få feedback 

eller respons. Det innebär fortfarande dock att de kan engagera sig i adaptiv storytelling, bara 

under andra förutsättningar. Det betyder att det bara är storytelling om det finns en mottagare – 

en publik. Storytelling är en process som är beroende av tvåvägskommunikation och 

feedback.18  

Langellier fortsätter med att diskutera teknologin som en förlängning av 

berättarens kropp, att exempelvis skriva blogginlägg är inte att koppla ifrån kroppen och föra 

ett endast virtuellt samtal, utan bloggar kan ses som ”techniques of the body”, som Langellier 

kallar det. På samma sätt kan man se utvecklingen av digitala streamingtjänster som Spotify, 

Tidal och Apple Music som förlängningar av artistens kropp. YouTube och andra 

videoplattformar har tagit TV kanaler som ZTV och MTV:s plats och är ytterligare en plattform 

för artisten att föra ett samtal, att använda som en slags ”digital lem”. Dessa förlängningar 

fördelar ansvaret för kommunikationen på inte bara artisten utan även publiken. De måste också 

engagera sig. 19  

Detta kan också knytas till Helt Haarders feedback-kretslopp, i hur det blir en 

pågående process som uppmuntrar kommunikation från båda sidor. 

 

1.3.3 Komparativ närläsning: 

Genom en komparativ närläsning som metod tänker jag analysera Father John Mistys fyra 

album, Fear Fun (2012), I Love You, Honeybear (2015), Pure Comedy (2017), God’s Favorite 

Customer (2018) och titta på hur performativ biografism används för att etablera alteregot 

Father John Misty.  

Sedan kommer jag att analysera recensioner av, artiklar om, och intervjuer med 

Joshua Tillman/Father John Misty, för att se hur mottagaren uppfattar Tillman och avståndet 

mellan honom och Father John Misty.  

 

                                                           
18 Langellier, Peterson, 2004, s.164. 
19 Langellier, Peterson, 2004, s. 163. 



 

8 
 

1.4 Tidigare forskning:  

Forskningen kring musik är ofta fokuserad på hur själva musiken neurologiskt påverkar 

människan. När man försöker reda ut frågan varför människan uppskattar musik, och genom 

generationer har fört traditionen att sjunga, spela och lyssna, har man lagt mindre vikt vid 

texten. Detta tydliggörs i artiklar som ”Will we ever… understand why music makes us feel 

good?”.20 

Men Per-Erik Brolinson och Holger Larsen är två svenska forskare som även 

studerat låttexterna. I sin bok …And roll: aspekter på text och vokal gestaltning (1984) 

undersöker de språkbruket i rockmusik och menar att musiken har en tendens att tvinga fram 

ett visst språkbruk. De diskuterar bland annat nonsensord, såsom ”do do do yeah” vilka bidrar 

till melodisk gestaltning, hellre än utgör den text som är menad att ge låten sitt budskap. De 

menar att vi alla är olika och kan uppfatta textlåtar på olika sätt. Detta innebär inte heller att 

låttexter bör uppfattas som betydelselösa bara för att en viss del av publiken ser dem som mindre 

viktiga än musiken.21 

Performativ biografism har sedan det introducerades som en litterär strömning av 

Helt Haarder använts för att, på kandidatnivå, analysera ett flertal litterära verk, bland annat 

Fräls oss från kärleken (Brögger 1974), Pennskaftet (Wägner 1910), Bitterfittan (Sveland 

2007),22 och Myggor och tigrar (Lundberg 2007).23 

Gällande forskning om Father John Misty och Joshua Tillman finns det en uppsjö 

av artiklar och artistporträtt som skrivits under hans karriär men inget längre forskningsverk.  

 

1.5 Material:  

1.5.1 Material skapat av artisten själv 

Utöver intervjuer med och skrivna porträtt av Joshua Tillman kommer jag studera de fyra album 

som släppts under namnet Father John Misty. Texterna från respektive album hämtar jag från 

hemsidan Genius.com. Upplägget på Genius är att hemsidans medlemmar får bidra med inte 

                                                           
20 Philip Ball, ”Will we ever… understand why music makes us feel good?”, BBC 19/4 2013, 
http://www.bbc.com/future/story/20130418-why-does-music-make-us-feel-good (2019-04-15) 
21 Per-Erik Brolinson, Holger Larsen, … And roll: aspekter på text och vokal gestaltning, Stockholm: Esselte 

Studium 1984. 
22 Elin Grelsson, Performativ biografism som feministisk strategi. Om erfarenhetsbaserad argumentation i 
romanform. Slutuppsats framlagd vid Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, Göteborgs universitet 
2008.   
23 Matilda Gustavsson, Performativ biografism – Maja Lundgren Myggor och Tigrar som kulturell händelse och 
feministisk strategi. C-uppsats framlagd vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet 2010.  

http://www.bbc.com/future/story/20130418-why-does-music-make-us-feel-good
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bara låttexter utan även kommentarer med fakta om låtar och musiker. Redaktionen på Genius 

granskar allt innan det publiceras och med hjälp av ett samarbete med en stor mängd musiker 

verifierar de texter, låtfakta och kommentarerna. 

 

1.5.2 Material skapat av mottagaren 

Intervjuer, artiklar och recensioner samlar jag in via Google-sökningar. Jag kommer även 

använda mig av två podcastavsnitt, ett från journalisten Jan Gradvalls podcast Gradvall, och ett 

från journalisten Fredrik Strages podcast Hemma hos Strage. Detta för att få en uppskattning 

om dessa journalisters uppfattning om förhållandet mellan Tillman och Misty. 

 

1.5.3 Om låttexter som material 

Samtalet om låttexter har ofta förts utifrån perspektivet att låttexter alltid har ett budskap.24 

Låttexternas position i relation till litteratur är också omdiskuterat men och även om man som 

litteraturvetare inte velat dra likhetstecken mellan poesi och låttexter så är det få som förnekar 

att låttexter är en del av litteraturen.25 Men när det kommer till en diskussion om vad som är 

sant och falskt i låttexter finns det, som tidigare nämnt, ingen klar praxis eller standard för hur 

låttexter ska uppfattas. 

Men meningen med denna uppsats är inte heller att reda ut vad som är sant och 

falskt i det som Father John Misty/Josh Tillman skriver. Avsikten är att titta på vad som sker 

när vi väljer att uppfatta låttexter som om de innefattar någon slags sanning, eller säger något 

om artisten. Father John Misty har berättat i intervjuer att han skriver om sig själv, om perioder 

i sitt liv, och som lyssnare kan man välja att tro på det eller inte.26 Därmed är mottagaren redan 

från början förberedd på att materialet ska vara självbiografiskt eller ”sant”. Dessutom, som 

tidigare nämnt, finns det en tendens att uppfatta musiktexter som sanningsenliga. 

Ett exempel på denna tendens är studien Kendrick Lamar, street poet of mental 

illness. I den skriver Akeem Sule och Becky Inkster om att hur psykisk ohälsa porträtteras i 

rapparen Kendrick Lamars låttexter. De menar att hans texter öppnar upp för ett samtal om det 

stigmatiserade ämnet, att de kan bidra till att psykologer får större förståelse för en viss 

                                                           
24 Edwan Ali Firdus, Textual Meaning in Song Lyrics, Indonesia University of Education, 2013. 
25 Marjorie Perloff, ”The Difference Between Poetry and Song Lyrics”, The Boston Review 6/12 2012, 
http://bostonreview.net/forum/poetry-brink/difference-between-poetry-and-song-lyrics (2019-04-15) 
26 Studarus 2012. 

http://bostonreview.net/forum/poetry-brink/difference-between-poetry-and-song-lyrics
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patientgrupp och även att hans låttexter kan utgöra stöd för de som lider av psykisk sjukdom.27 

I denna situation tolkas låttexterna som en sanningsenlig reflektion av hur unga män påverkas 

av psykisk ohälsa, grupptryck, rasism och drog- och alkoholmissbruk. Låttexterna tolkas som 

sanningsenliga så till den grad att de har möjlighet att förflytta sig från underhållningens ”fält” 

till medicinska.   

Samma uppfattning av låttexter som sanningsenliga har öppnat upp för att de har 

börjat användas som bevisning i mordfall. 2014 rapporterade New York Times att under en två 

års period hade låttexter använts som bevismaterial i ett 30-tal rättegångar i USA. Framförallt 

är det hip hop-låtar som används, och låtarna har båda innefattat faktiska beskrivningar av mord 

i texterna eller våldsglorifierande textrader som misstänkliggjort den åtalade.28 Med dessa två 

exempel i bagaget kan man se att samhällsinstitutioner (vården och rättsväsendet) har valt att 

identifiera låttexter som sanningsbärande nog att de kan vara av nytta för institutionen.  

Vad man även kan se i personers tolkningar av sanningshalt i låttexter är att den 

kan bero på vilken status i samhället som musiken eller artisten har. På samma sätt som det 

finns en uppdelning mellan ”fin-” och ”fulkultur” inom skönlitteraturen, exempelvis i en 

jämförelse mellan Camilla Läckberg och Marcel Proust, finns det en liknande uppdelning inom 

musiken. Artister som gör musik av någon ”djupare” anledning, som vill uttrycka något 

personligt och meningsfullt för de själva och som därmed faller i den konstnärliga fåran 

tillsammans med Proust. Sen finns det de ”fabriksproducerade” popfenomenen, ex. Britney 

Spears, Spice Girls, och One Direction. Grupper eller artister som med hjälp av ett team av 

låtskrivare tagit fram det som kommer sälja bäst, de som är garanterade att bli ”sommarplågor” 

eller långlivade hits på dansgolvet. Detta är något som sträcker sig över genrer, som ställer den 

gångbara mot det svårmodiga. Camilla Läckberg mot Lars Norén, Britney Spears mot Bob 

Dylan.  

När den dåvarande ständige sekreteraren för Svenska Akademien, Sara Danius, 

intervjuades efter hon meddelat att Bob Dylan var 2016 års vinnare av Nobelpriset i litteratur 

motiverade hon ståndpunkten om Dylan som en del av den litterära traditionen genom att 

referera till Homeros och Sapfo, två antika författare som skrev text menad att läsas högt och 

med en viss rytm. ”They wrote poetic texts that were meant to be listened to, to be performed” 

                                                           
27 Akeem Sule, Becky Inkster, ”Kendrick Lamar, street poet of mental health” The Lancet, 2, 2015:6. 
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366%2815%2900216-3/fulltext (2019-04-05) 
28 TT, ”Låttexter blir bevis i mordfall”, Svenska Dagbladet 28/4 2014,  https://www.svd.se/lattexter-blir-bevis-i-
mordfall (2019-04-05) 

https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366%2815%2900216-3/fulltext
https://www.svd.se/lattexter-blir-bevis-i-mordfall
https://www.svd.se/lattexter-blir-bevis-i-mordfall
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sa hon.29 Dylan, med sina rötter i den amerikanska folkmusiken och medborgarrättsrörelsen, 

kan sedermera klassas som en ”finkulturell” textförfattare och har också uppfattats och tolkats 

som en sanningsförmedlande sådan.30 

Styrkan i artisters låttexter kan också tolkas olika beroende på hur mycket sanning 

man uppfattar i dem. Nyligen rapporterades det om att en varningslista på artister som i sin 

katalog har låtar som kan uppfattas som stötande eller rent av hatiska, lagts fram av en minister 

i Singapore. På listan fanns båda Nine Inch Nails, Hozier och popfenomenen Lady Gaga och 

Ariana Grande.31 Liknande bannlysningar har skett i Sverige, två exempel är låtarna ”Doin The 

Omoralisk Schlagerfestival” (Ulf ”Sillstryparn” Dageby 197532) och ”Knulla barn” (Mr. Cool 

2015). 33  

Med detta i bagaget, tycker jag att det är rimligt att anta att låttexter kan och har 

uppfattats av lyssnare som att de förmedlar ett budskap som är sant, eller storytelling som 

uttrycker ett sant faktum. I denna uppsats kommer utgångspunkten därmed vara att låttexter 

uppfattas som något som kan innehålla sanning, särskilt då det bekräftas av upphovspersonen. 

  

1.5.4 Avgränsning:  

Meningen med denna uppsats är inte att ge en exakt bild av vem Father John Misty är och hur 

han skiljer sig från Joshua Tillman. Istället vill jag med hjälp av mitt material undersöka vilka 

strategier som Tillman använder sig av för att konstruera Misty, och dennes effekt på lyssnaren. 

Därmed har jag avgränsat mitt material på följande sätt:  

                                                           
29 ”Announcement of the Nobel Prize in Literature 2016” (2016) 
https://www.youtube.com/watch?v=RZDPKYuI6DQ (2019-04-05) 
30 Till exempel handlar en av Dylans mest kända låtar, ”Hurricane”, om Rubin Carter, en afroamerikansk boxare 
som dömdes för ett brott som han senare frikändes från då man slog fast att bakom domen låg ett motiv 
baserat på Carters ras. Dylan skrev låten med utgångspunkt i Carters oskuld vilket då senare fastställdes i 
domstol. (Ben Corbett, ”Bob Dylan’s ’Hurricane:’ The Story Behind The Song”, ThoughtCo. 6/3 2019, 
https://www.thoughtco.com/the-story-behind-bob-dylans-hurricane-1321615 (2019-04-15)) 
31 TT, ”Singapore varnar för Gaga och Grande”, Dagens Nyheter 2/4 2019, https://www.dn.se/kultur-
noje/singapore-varnar-for-gaga-och-grande/ (2019-04-05) 
32 Ulf ”Sillstryparn” Dagebys låt var en motreaktion mot Sveriges deltagande i Eurovision Song Contest och fick 

hård kritik för dess aggressiva attack mot Stickan Andersson. (Jan Gradvall, Björn Nordström, Ulf Nordström, 

Annina Rabe, Tusen svenska klassiker – Böcker, filmer, skivor, TV-program från 1956 till i dag, Stockholm: 

Norstedts 2009, s. 428.) 
33 2018 blossade det upp en stor debatt om låten ”Knulla barn”, som släppts tre år tidigare av komikern Mr. 
Cool/Anton Magnusson, för att den sades uppmuntra till pedofili. ”Knulla barn” togs bort från 
streamingtjänsten Spotify efter debatten och artisten hotades med åtal om uppvigling. Upphovsmännen 
menade själva att låten var ett försök till att vara roliga medan kritikerna påstod att texten var en sanningsenlig 
uppmuntran till att sexuellt utnyttja barn. (Arash Mokhtari, ”Artisten Simon Gärdefors bryter tystnaden kring 
låten ’Knulla barn’”, SVT 1/7 2018, https://www.svt.se/kultur/musik/artisten-bryter-tystnaden-kring-laten-
knulla-barn (2019-05-02)) 

https://www.youtube.com/watch?v=RZDPKYuI6DQ
https://www.thoughtco.com/the-story-behind-bob-dylans-hurricane-1321615
https://www.dn.se/kultur-noje/singapore-varnar-for-gaga-och-grande/
https://www.dn.se/kultur-noje/singapore-varnar-for-gaga-och-grande/
https://www.svt.se/kultur/musik/artisten-bryter-tystnaden-kring-laten-knulla-barn
https://www.svt.se/kultur/musik/artisten-bryter-tystnaden-kring-laten-knulla-barn
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Artikelurvalet har gjorts på så vis att jag valt ut artiklar ur både stora och små 

musikpublikationer, och även tidningar och hemsidor som inte specialiserar sig på musik. Jag 

har även valt ur ett stort tidsspann, artiklar publicerade mellan 2012 (när Father John Misty 

först introducerades i musikvärlden i samband md att hans första skiva släpptes) och 2018 (när 

Mistys senaste album släpptes och därmed väckte uppmärksamhet kring honom). Detta för att 

jag vill få en bredd i min studie och en möjlighet att se om det sker någon förändring i 

uppfattningen av Misty och Tillman i takt med att fler intervjuer görs, och att han släpper fler 

skivor och gör fler framträdanden. 

Låturvalet gör jag utifrån alla Mistys fyra skivor och alla låtar kommer studeras 

och jag kommer välja ut de textrader och stycken som är relevanta för undersökning av 

användandet av språkliga biografismer eller biografiska referenser. Detta för att kunna få en 

övergripande blick över hur Tillman under sin karriär använt sig av biografiska referenser.  

Dessutom har jag valt att använda mig av ett podcastavsnitt var från två svenska 

journalisters podcasts - Hemma hos Strage och Gradvall. Tillsammans med ett urval av tweets 

och andra virala kommentarer från interaktiva fans skapar detta ett perspektiv på hur Misty 

mottas av både professionella och ”vanliga” lyssnare. Tweets och virtuella kommentarer 

(kommentarer som kan återfinnas under Youtube-videos, och artiklar) kommer användas för 

ett översiktligt perspektiv och eftersom de finns i en ofantlig mängd blir det ett relativt litet 

urval.  

2. Analys 

2.1 Etablerandet av spelregler 

2.1.1 Etablering av den nya personan ”Father John Misty” 

På första albumet Fear Fun (2012) etableras Misty som en vild och galen karaktär, med tunga 

drogvanor och ett oberäkneligt temperament. Berättaren röker på, tar sinnesförhöjande 

substanser och förför ett antal kvinnor.34 Detta är en stor skillnad från den person som J. Tillman 

framstått som. Med en självbild rotad i sin djupt religiösa bakgrund är hans person lågmäld, 

enkelt klädd i flanellskjortor och långt tovigt skägg. J. Tillman är framförallt fokuserad på 

musiken och på det avskalade och naturliga. Den religiösa uppväxten innebär modererat 

drickande, en tro på gott leverne och en ödmjukhet. På scen sitter J. Tillman oftast ner med 

                                                           
34 Genius, ”Hollywood Forever Cemetary Sings”, https://genius.com/Father-john-misty-hollywood-forever-
cemetery-sings-lyrics (2019-04-17) 

https://genius.com/Father-john-misty-hollywood-forever-cemetery-sings-lyrics
https://genius.com/Father-john-misty-hollywood-forever-cemetery-sings-lyrics
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gitarren i hand och undviker ögonkontakt med publiken. Det är en persona som inte kräver så 

mycket utrymme, jämfört med Misty. I Mistys låtar finns det liv och tempo, det används en 

större variation av instrument i musiken – allt från orgel, elgitarr, piano, tamburin och stråkar. 

Detta är en stor förändring om man jämför den nya musiken med, exempelvis J. Tillmans mest 

kända låt ”No Love Less Worthy”, som endast består av en akustisk gitarr och Tillmans röst. 

 Misty för sig väldigt annorlunda på scen. Han får hjälp av ett turnéband som spelar 

instrumenten så han själv kan dansa runt på scen och interagera med publiken. Han har själv 

beskrivit hur han rör sig på scen som liknande de sätt pastorer predikar under väckelsemöten.35 

Hans sätt att sjunga skiljer sig även mycket från J. Tillman. På Fear Fun tar han ifrån tårna och 

även om han är lika tekniskt talangfull som J. Tillman var så finns det mer styrka och kraft i 

rösten. Han varierar sin sång med att lägga in körslingor i falsett. 

Det är på denna skiva som bilden av Misty presenteras och hans roll som berättare 

framträder. Det blir tydligt att Father John Misty är redo att ge lyssnarna något helt annat än J. 

Tillman, att det har etablerats en ny persona. Flanellskjortan är utbytt mot kostym, det långa 

håret är klippt till en glänsande kalufs och Misty har solglasögon på sig även när han framträder 

inomhus, sent på kvällen. Runt halsen hänger guldkedjor som blottas av de långt uppknäppta 

skjortorna. Tillmans enkla klädsel och uppseende (flanellskjorta, sneakers, långt tovigt hår och 

en akustisk gitarr i famnen) har bytts mot en ny uniform som får Misty att framstå som en 

individ som lägger vikt vid, och tid på att ta hand om, sitt utseende, till skillnad från J. Tillman. 

Men samtidigt som Fear Fun sätter tonen för vem Misty är smyger textförfattaren 

in biografiska referenser till Tillmans liv som han sedan bekräftar i intervjuer om albumet. Det 

blir tydligt att Misty berättar om Tillman, eller åtminstone vill få lyssnaren att tro så.  

 

2.1.2 Användandet av biografiska referenser/språkliga biografismer 

Som exempel på den performativa biografismen är texterna och bruket av språkliga 

biografismer talande. Spelreglerna som upprättas är att Misty blir ett namn under vilket Tillman 

kan blotta sig själv och tydligt skriva ut sina egna upplevelser i text. För Mistys existens innebär 

detta att han får leva vidare så länge Tillman behöver något att skydda sig bakom, ett namn som 

gör det lättare att skriva ärligt. Spelreglerna som etableras får funktionen att de ger Tillman: 1. 

En förlängning av sig själv som storyteller genom namnet Father John Misty. Det är alltså inte 

bara Tillman själv som kan anses vara trovärdig källa för hans upplevelser, utan även Misty. 2. 

                                                           
35 Hemma hos Strage, ”Father John Misty Hemma hos Strage”, Lejon Media 23/3 2017. 
 



 

14 
 

En trovärdighet som låtskrivare. Misty etablerar en scen i media där Tillmans upplevelser och 

åsikter får komma fram, eftersom det finns en publik som vill nå Misty. Det skapas ett intresse 

som inte bara bidrar till att hans musik säljer utan även att media vill veta mer om personen 

som står bakom den musikern Father John Misty. Detta i sin tur skapar förutsättningar för det 

Helt Haarder kallar ett feedback-kretslopp, alternativa berättelser om berättaren kan få ta del i 

skapandet av personan.  

På Fear Funs första spår sjunger Misty upprepade gånger ”Look out Hollywood, 

here I come” 36 vilket refererar till Tillmans flytt från Seattle till Kalifornien, som ett avslut på 

hans karriär som J. Tillman och början på Mistys liv.37 ”I’m writing a novel” 38 sjunger han och 

belyser att Tillman flyttar till Los Angeles för att skriva en roman, ett projekt som leder honom 

till den röst som ska bli Mistys. 39. På skivans sista spår sjunger han ”I never liked the name 

Joshua”40 som en referens till sitt forna jag, och en påminnelse om att det skett en förändring – 

Tillman är inte längre Joshua Tillman – han är numera Father John Misty.  

De biografiska språkhandlingarna på första skivan cementerar Tillmans övergång 

till Father John Misty, och gör det klart för lyssnaren att han inte är samma person som tidigare. 

Denna tolkning ställer sig i kontrast med tanken att Tillman skulle fortsätta skriva om Tillman 

eller ”sig själv” i denna övergång i sin karriär. Men samtidigt är denna övergång och 

tydliggörande av en ny berättarröst vitalt för att Misty ska få det ethos som krävs för att 

lyssnaren ska uppfatta honom som en trovärdig berättare. Detta anas sen ställa till det för 

lyssnaren, i sin position som uttolkare av vad som fortfarande är Tillman och vad som är Misty.  

Detta är något som blir centralt för analysen också i och med att det uppstår en 

problematik då, som kommer tydliggöras av senare språkhandlingar, Misty fortsätter att berätta 

om Tillman – till och med namnger honom – men med utgång i första skivan där förändring 

markeras. Hur ska läsaren tolka Tillman när hans alterego Misty för talan? På första skivan 

etableras en gränsdragning där Misty står på ena sidan och Tillman på den andra och genom att 

Misty efter Fear Fun fortsätter att berätta om specifik Tillman börjar denna gräns upplösas. 

På I Love You, Honeybear har ytterligare en individ kommit in i Tillman/Mistys 

universum – Emma – Tillmans nyblivna fru. Fortfarande är alla låtar skrivna ur ett jag-

                                                           
36 Genius, ”Funtimes in Babylon”, https://genius.com/Father-john-misty-funtimes-in-babylon-lyrics (2019-04-
17) 
37 Nick Paumgarten, ”Father John Misty’s Quest to Explain Himself”, The New Yorker 19/6 2017, 
https://www.newyorker.com/magazine/2017/06/26/father-john-mistys-quest-to-explain-himself (2019-04-17) 
38 Genius, ”I’m Writing A Novel”, https://genius.com/Father-john-misty-im-writing-a-novel-lyrics (2019-04-17) 
39 Paumgarten 2017. 
40 Genius, ”Every Man Needs A Companion”, https://genius.com/Father-john-misty-every-man-needs-a-
companion-lyrics (2019-04-17) 

https://genius.com/Father-john-misty-funtimes-in-babylon-lyrics
https://www.newyorker.com/magazine/2017/06/26/father-john-mistys-quest-to-explain-himself
https://genius.com/Father-john-misty-im-writing-a-novel-lyrics
https://genius.com/Father-john-misty-every-man-needs-a-companion-lyrics
https://genius.com/Father-john-misty-every-man-needs-a-companion-lyrics
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perspektiv och temat för albumet blir kärlek, på ett nytt och mer intensivt sätt än tidigare. På 

denna skiva använder sig Misty inte bara av biografiska referenser till sig själv utan även 

referenser som sätter hans texter i ett tidsmässigt perspektiv.  

På första spåret som delar namn md albumet sjunger Misty ”I’ve brought my 

mother’s depression”41 – Tillman har berättat att han växte upp i ett hem där psykisk sjukdom 

var en del av familjen. I ”Chateau Lobby #4 (in C for Two Virgins)” namnes hans nya kärlek, 

hustrun Emma. 42 Han sjunger ”Emma eats bred and butter” och ”You took off early to go cheat 

your way through film school”43 – Emma är fotograf, och har gått utbildning för filmskapande.44 

Men det är inte bara Emma som nämns vid namn. I titeln till låten ”The Night Josh Tillman 

Came to Our Apt.”45 förekommer Tillmans egna namn och detta försätter lyssnaren i en position 

där de måste ta hänsyn till Tillmans förhållande till texten. För den lyssnare som antagit att 

Tillman blivit Misty i övergången på Fear Fun uppstår här förvirring. Vem är subjektet för 

låtarna, vem är gift med Emma? Är det Misty eller Tillman? Var går gränsen mellan dem? 

I ”The Ideal Husband” sjunger Misty ”Julian, he’s gonna take my files”46 

upprepade gånger. Något som är en referens till Julian Assange, grundare av WikiLeaks, 

organisationens som läckt stora mängder dokument om regeringar runt om i världen.47 Detta 

sätter låttexterna i ett tidsmässigt kontextuellt sammanhang. Samma gäller låten ”Bored in the 

USA” – ”They gave me a useless education, and a subprime loan on a craftsman home” – en 

referens till Tillmans bakgrund då han hoppade av college och kan även vara en pik till de 

kristna skolor han studerat vid under hela sitt liv.48 Dessutom sätter detta också in texten i ett 

tidsmässigt perspektiv då subprime loans var en av de bidragande orsakerna till finanskrisen 

2008.49 Dessa tidsmarkörer sätter berättaren för låtarna i modern tid och bidrar till att sätta vår 

uppfattning av berättaren i en tidsmässig kontext, det cementerar uppfattningen av honom som 

                                                           
41 Genius, ”I Love You, Honeybear”, https://genius.com/Father-john-misty-i-love-you-honeybear-lyrics (2019-
04-17) 
42 Emily Gosling, ”Father John Misty’s Honeybear wife presents a decade’s worth of autobiographical work”, 
Creative Boom 25/7 2017, https://www.creativeboom.com/inspiration/emma-elizabeth-tillman/ (2019-04-17) 
43 Genius, ”Chateau Lobby #4 (In C for Two Virgins)”, https://genius.com/Father-john-misty-chateau-lobby-4-in-
c-for-two-virgins-lyrics (2019-04-17) 
44 LinkedIn, ”Emma Elizabeth Tillman”, https://www.linkedin.com/in/emma-elizabeth-tillman-94481412a 
(2019-04-17) 
45 Genius, ”The Night Josh Tillman Came To Our Apt”, https://genius.com/Father-john-misty-the-night-josh-
tillman-came-to-our-apt-lyrics (2019-04-17) 
46 Genius, ”The Ideal Husband”, https://genius.com/Father-john-misty-the-ideal-husband-lyrics (2019-04-17) 
47 Genius, ”The Ideal Husband”. 
48 Aaron Frank, ”Father John Misty Just Quit Fleet Foxes: We Get High in His Van”, LA Weekly 2/5 2012, 
https://www.laweekly.com/music/father-john-misty-just-quit-fleet-foxes-we-get-high-in-his-van-2405501 
(2019-04-17) 
49 Michael Lewis, The Big Short – Inside The Doomsday Machine, New York: W.W. Norton & Company Inc. 2011. 

https://genius.com/Father-john-misty-i-love-you-honeybear-lyrics
https://www.creativeboom.com/inspiration/emma-elizabeth-tillman/
https://genius.com/Father-john-misty-chateau-lobby-4-in-c-for-two-virgins-lyrics
https://genius.com/Father-john-misty-chateau-lobby-4-in-c-for-two-virgins-lyrics
https://www.linkedin.com/in/emma-elizabeth-tillman-94481412a
https://genius.com/Father-john-misty-the-night-josh-tillman-came-to-our-apt-lyrics
https://genius.com/Father-john-misty-the-night-josh-tillman-came-to-our-apt-lyrics
https://genius.com/Father-john-misty-the-ideal-husband-lyrics
https://www.laweekly.com/music/father-john-misty-just-quit-fleet-foxes-we-get-high-in-his-van-2405501
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nutida amerikan. Dessutom är titeln till låten ”Bored in the USA” en intertextuell referens till 

Bruce Springsteens ”Born In The USA” vilket är intressant. Detta därför att låtens text har 

kallats en av musikhistoriens mest missuppfattade.50 Denna intertextuella referens kan vara en 

blinkning både till Springsteens ursprungliga budskap – kritiken mot landets regering – men 

också något som pekar på hur låtar kan missförstås och hyllas av fel anledning. Kanske är det 

Misty/Tillmans sätt att ge läsaren en fingervisning om hur noga det kan krävas att man läser 

texten för att nå fram till dess ”sanna” kärna. 

Sista låten på skivan heter ”I Went to the Store One Day” och Misty öppnar låten 

med raden ”We met in a parking lot”51 en referens till hur Emma och Tillman först träffades på 

en parkeringsplats utanför en matbutik Laurel Canyon.52 

På Pure Comedy tar sig låttexterna ett annat perspektiv än tidigare. Istället för att 

blicka bakåt så riktas blicken nu framåt, och berättaren målar upp scenarion om vad som 

kommer ske med planeten efter människan äntligen lyckats bryta ner moder jord. Jag-

perspektivet är fortfarande välanvänt men på ett annat sätt än tidigare och inte lika ofta, istället 

för en röst från ett jag så blir det nästan profetiskt, en kollektiv ton som talar för mänskligheten. 

Det finns även en satirisk humor över vad som blivit av mänskligheten, och berättarens cynism 

får här lysa igenom starkt. Men fortfarande finns det referenser till Tillmans liv. På ”Leaving 

L.A.” sjunger han: 

 

I was living on the hill, by the water tower and hiking trails. […] So reads the pull quote from my 

last cover piece, entitled ”The Oldest Man in Folk Rock Speaks” […] Still I dreamt of garnering 

all rave reviews […] Nonetheless, I’ve been practicing my whole life, washing dishes, playing 

drums and getting by53  

 

Här finns biografiska referenser som kan förankras i verkligheten. Tillman bor fortfarande i 

Laurel Canyon, ”a hill”, där många njuter av naturen genom att vandra för de turiststigar som 

                                                           
50 Bland annat kallade Reagan låten för ”hoppfull” vilket går direkt emot dess USA-kritiska budskap, som 
belyser hur illa veteraner från Vietnam behandlades av den amerikanska regeringen. En bidragande faktor till 
hur den missuppfattats är dess peppiga och starka refräng, något som kan få den ouppmärksamma lyssnaren 
att tro att det är en hyllningslåt till att vara ”born in the USA”. Hateful Kate, ”Born In The USA: The Most 
Misunderstood Americana Song Ever”, Tattoodo 30/6 2017 https://www.tattoodo.com/a/2017/06/born-in-
the-usa-the-most-misunderstood-americana-song-ever/ (2019-05-10) 
51 Genius, ”I Went To The Store One Day”, https://genius.com/Father-john-misty-i-went-to-the-store-one-day-
lyrics (2019-04-18) 
52 Genius, ”I Went To The Store One Day – Annotation”, https://genius.com/4864652 (2019-04-17) 
53 Genius, ”Leaving L.A.”, https://genius.com/Father-john-misty-leaving-la-lyrics (2019-04-18) 

https://www.tattoodo.com/a/2017/06/born-in-the-usa-the-most-misunderstood-americana-song-ever/
https://www.tattoodo.com/a/2017/06/born-in-the-usa-the-most-misunderstood-americana-song-ever/
https://genius.com/Father-john-misty-i-went-to-the-store-one-day-lyrics
https://genius.com/Father-john-misty-i-went-to-the-store-one-day-lyrics
https://genius.com/4864652
https://genius.com/Father-john-misty-leaving-la-lyrics
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finns där.54 I maj 2017 publicerades en intervju med Misty i magasinet GQ där raden ”The 

Oldest Man in Folk Rock Speaks” används som rubrik.55 Tillmans roll som musikartist och 

därmed beroende av kritikers goda omdöme omnämns, och även att han tidigare i sin karriär 

spelat trummor för att försörja sig, då han var en medlem i bandet Fleet Foxes.56 Referensen till 

GQ-artikeln är också ett exempel på biografisk remediering, låten bekräftar att artisten själv 

behandlas i ett annat medium.   

Misty sjunger även om en traumatisk händelse i barndomen som etsat sig fast i 

Tillmans minne: 

  

My first memory of music’s from 

The time at JCPenney’s with my mom 

Watermelon candy I was choking on 

Barbara screaming, ”Someone help my son!”  

I relive it most times the radio’s on 

That ”tell me lies, sweet little white lies” song57 

 

I en intervju bekräftar Tillman att detta hände honom som barn, och att hans mor 

faktiskt heter Barbara, att ”Sweet Little Lies” (1987) av Fleetwood Mac spelade i bakgrunden, 

och att denna upplevelse starkt färgat honom.58 Eftersom han, i en intervju i vilken han senare 

refererar till sig själv som Josh Tillman, bekräftar denna händelse som sann blir det för 

lyssnaren uppenbart att Misty nu sjunger om Tillmans liv. Men detta ur ett jag-perspektiv som 

ytterligare suddar gränserna mellan de två. Vidare sjunger han i låten om när han och Emma 

lämnar Los Angeles: 

 

So we leave town in total silence 

New Year’s Day, it’s 6 o’clock AM 

I’ve never seen Sunset this abandoned 

Reminds me predictably of the world’s end 

It’ll be good to get more space 

God knows what all these suckers paid 

                                                           
54 The Hiker’s Way, ”Summary for Laurel Canyon Loop Trail Hike”, https://www.thehikersway.com/hiking-by-
area/laguna-coast-wilderness-park/laurel-canyon-loop-trail/ (2019-04-18) 
55 Kevin EG Perry, ”The Oldest Man In Folk Rock Speaks” (6/4 2017), The Collected Works of Kevin EG Perry,  
https://kevinegperry.com/2017/04/06/father-john-misty-the-oldest-man-in-folk-rock-speaks/ (2019-04-18) 
56 Frank 2012. 
57 Genius, ”Leaving L.A.”. 
58 Hemma hos Strage 2017. 

https://www.thehikersway.com/hiking-by-area/laguna-coast-wilderness-park/laurel-canyon-loop-trail/
https://www.thehikersway.com/hiking-by-area/laguna-coast-wilderness-park/laurel-canyon-loop-trail/
https://kevinegperry.com/2017/04/06/father-john-misty-the-oldest-man-in-folk-rock-speaks/
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I can stop drinking and you can write your script59 

 

Åter igen så bekräftar Misty i intervjuer att denna resa gjorts på riktigt och att 

anledningen var för att paret skulle kunna arbeta. 

2018 släpps Father John Mistys senaste album God’s Favorite Customer. Innan 

det släpps berättar Misty för pressen i en intervju att det handlar om en period i hans liv då allt 

slogs i spillror för honom, och att hjärtesorg präglar albumet.60 Detta ger Mistys fans en 

föraning om hur de ska tolka låttexterna och bidrar till tanken om att det är explicit sanning.  

Albumets första singel heter ”Mr. Tillman” och namnet upprepas flera gånger i låten, som 

berättas av en utomstående röst som talar till Mr. Tillman och förklarar hans beteende för 

lyssnaren.61 Även så nämns musikern Jason Isbell, som själv efteråt har bekräftat att det är en 

referens till honom, då han mötte Josh Tillman under denna traumatiska period.62 

På ”Please don’t die” sjunger Misty ”I’m feeling older than my thirty-five years”63 

vilket stämmer överens med Tillmans ålder.64 

I låten ”The Palace” berättar Misty om veckorna han bodde i ett hotellrum och 

skrev albumet,65 och i ”The Songwriter” sjunger han ”What would it sound like if you were the 

songwriter and you made your living off of me?” vilket precis som en av textraderna i ”Leaving 

L.A.” etablerar berättaren som en låtskrivare.66  

Alla dessa biografiska referenser går att bekräfta genom antingen intervjuer med 

artisten själv eller genom andra trovärdiga källor. De bidrar till lyssnarens möjlighet att både 

dra likhetstecken mellan Misty och Tillman, samtidigt som de skapar två positioner för de två: 

objektet och subjektet, Misty som berättare av Tillmans livshistoria. Mistys Nick Carraway till 

Tillmans Jay Gatsby. Samtidigt öppnar det upp för tolkningsmöjligheterna av Misty som en 

realistisk, inte fiktiv, förlängning av Tillman.  

 

                                                           
59 Genius, ”Leaving L.A.”. 
60 Michael Bonner, ”Father John Misty reveals the secrets of his next album in the new issue of Uncut”, Uncut 
Magazine 16/11 2017, https://www.uncut.co.uk/news/father-john-misty-reveals-secrets-next-album-new-
issue-uncut-102403 (2019-04-17) 
61 Genius, ”Mr. Tillman”, https://genius.com/Father-john-misty-mr-tillman-lyrics (2019-04-17) 
62 ”The Grammy-winning Jason Isbell song that almost never was”, Double J 21/3 2018, 
https://www.abc.net.au/doublej/music-reads/features/the-grammy-winning-jason-isbell-song-that-almost-
never-was/10266164 (2019-04-17) 
63 Genius, ”Please Don’t Die”, https://genius.com/Father-john-misty-please-dont-die-lyrics (2019-04-17) 
64 Famous Birthdays, ”Father John Misty”, https://www.famousbirthdays.com/people/j.-tillman.html (2019-04-
18) 
65 Genius, ”The Palace”, https://genius.com/Father-john-misty-the-palace-lyrics (2019-04-17) 
66 Genius, ”The Songwriter”, https://genius.com/Father-john-misty-the-songwriter-lyrics (2019-04-18) 

https://www.uncut.co.uk/news/father-john-misty-reveals-secrets-next-album-new-issue-uncut-102403
https://www.uncut.co.uk/news/father-john-misty-reveals-secrets-next-album-new-issue-uncut-102403
https://genius.com/Father-john-misty-mr-tillman-lyrics
https://www.abc.net.au/doublej/music-reads/features/the-grammy-winning-jason-isbell-song-that-almost-never-was/10266164
https://www.abc.net.au/doublej/music-reads/features/the-grammy-winning-jason-isbell-song-that-almost-never-was/10266164
https://genius.com/Father-john-misty-please-dont-die-lyrics
https://www.famousbirthdays.com/people/j.-tillman.html
https://genius.com/Father-john-misty-the-palace-lyrics
https://genius.com/Father-john-misty-the-songwriter-lyrics
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2.1.2 Performance i media och biografisk remediering 

Som Langellier poängterar så har teknologiska framsteg förbättrat förutsättningarna för 

berättandet. Med omedelbar respons på sociala medier, fans kan direkt reagera med 

kommentarer på Twitter, Youtube, Instagram och Reddit, så fortsätts processen. Det finns ett 

stort antal digitala plattformer där musikjournalister kan publicera material om och med Misty 

vilket vidare skapar ett kretslopp av inlägg och respons. Förhållandet mellan berättare och 

åhörare solidifieras och dessa alternativa inlägg som Helt Haarder omnämner får bli en del av 

feedback-kretsloppet, både från ”vanliga” åhörare och ”professionella” – andra musiker eller 

journalister. Father John Misty tar detta tillfälle i akt när han i flera olika medier vädrar sina 

åsikter och därmed påbygger den persona han påbörjat i sitt låtskrivande. 

När Father John Misty släpper sin första skiva, Fear Fun (2012), får Tillman en 

hel del frågor om varför han beslutat sig att ta sig ett artistnamn. Samtidigt blir detta också 

början till den ständiga frågan om var gränsen går mellan Tillman och Misty. I en intervju 2012 

svarar han på frågan om hur mycket av skivan som är han själv med att säga: ”It is nothing but 

me! Seriously.”67 Samma påstående dyker upp i en intervju två månader senare samma år, då 

skribenten skriver ” Fear Fun is very much about Tillman himself, what he terms his “real time” 

experiences following his arbitrary move from Seattle to Los Angeles.” 68 I samma intervju 

beskrivs Tillman/Misty såhär:  

 

Handsome and a little bit mysterious, Tillman’s the sort of indie character you fall in love with in 

the hopes of uncovering a hidden depth of soul—the male equivalent of the manic pixie dream 

girl. When we ask him if he ever had an imaginary friend, Tillman slyly replies: “I did, for my 

whole childhood. His name was Jesus Christ. He was a really bad friend, he’d just take and take 

and take.” He’s an advocate of magic mushrooms as a tool for spiritual awakening, correcting us 

that “The thing with shrooms is that even the bad trips, they’re informative. It’s not a party drug; 

if you’re using it for that, you’re doing it wrong. It’s a drug for discovery. They’re like medicine, 

and sometimes medicine tastes bad.”69 

 

Stor del av den persona som förs fram i intervjuer med och artiklar om Tillman/Misty är han 

förkärlek för droger. I en tidig intervju, strax efter namnbytet, skrivs det såhär i en intervju: 

”Tillman soon tells me he'd prefer to leave the bar and smoke weed in his van during our 

                                                           
67 Studarus 2012. 
68 Emma Brown, ”Father John Misty: All Good Things Occur On The Floor”, Interview Magazine 23/10 2012, 
https://www.interviewmagazine.com/music/father-john-misty (2019-04-22) 
69 Brown 2012. 

https://www.interviewmagazine.com/music/father-john-misty
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interview.”70 Flera år senare, när han intervjuas av Rolling Stone Magazine, får läsaren veta att 

trots det är tidigt på en måndagsförmiddag har Father John Misty redan tagit LSD. Han förklarar 

för journalisten: ”It helps with my depression and anxiety. It’s just a thing that works for me.”71 

Detta avslappnade sätt att tala om droger och hans eget användande förekommer i ett flertal 

intervjuer, och samtidigt som det accepteras så får det inte större utrymme än benämning. Det 

blir det en del av artistens estetik – drogvanorna en del av hans performance. 

I fortsättning på Mistys estetik så konstateras det ofta att han klär sig på ett 

specifikt sätt, som skiljer sig mycket från hur J. Tillman klädde sig. Han är också villig att 

kritisera andra i branschen och påpeka hur han själv utmärker sig från andra. Det blir tydligt 

vilket ego Misty har.  

 

”The man refuses to dress in “Basic-ass dude clothes”, saying everyone dresses like they are a 

graphic designer and he doesn’t understand why. Misty claims that people are playing it safe in 

fashion and mirrors what is happening in the music industry. How would Father John change the 

current fashion trends? “I would like to see more of a Moroccan-slash-pajama vibe.”72 

 

Som komplement till kläderna kör han en särskild bil, värd för journalisten att notera. I ett 

längre personporträtt i The New Yorker skrivs det såhär: ”They took Tillman’s car, a black 

1999 Jaguar XJ8, which he’d bought for three thousand dollars. (Emma has one, too. It replaced 

an old Cadillac hearse. The Misty vehicles are part of the lore.)”73 Här noterar till och med 

journalisten vilken betydelse detta estetiska komplement har för karaktären Misty. 

Misty/Tillman är uppenbart medveten om hur han framstår estetiskt och lägger vikt vid det.  

I ett annat personporträtt på musikhemsida LNWY beskrivs journalistens möte 

med Misty så här:  

 

And yet when he sashays into the hotel room with a Paloma cocktail and lights up a cigarette in 

the non-smoking room I just put a $250 deposit on, I wonder where the line between Father John 

                                                           
70 Frank 2012. 
71 Andy Green, ”Father John Misty Was on LSD During This Interview”, The Rolling Stone 23/3 2017, 
https://www.rollingstone.com/music/music-features/father-john-misty-was-on-lsd-during-this-interview-
126367/ (2019-04-22) 
72 Brent Albrecht, ”Father John Misty Refuses To Dress In ”Basic-Ass Dude Clothes”, Indie88 11/4 2015, 
https://indie88.com/father-john-misty-refuses-to-dress-in-basic-ass-dude-clothes/ (2019-04-22) 
73 Paumgarten 2017. 

https://www.rollingstone.com/music/music-features/father-john-misty-was-on-lsd-during-this-interview-126367/
https://www.rollingstone.com/music/music-features/father-john-misty-was-on-lsd-during-this-interview-126367/
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Misty and Josh Tillman begins and ends. […] ”It’s ok”, he says, taking another puff from the 

American Spirit cigarette he just pulled from a fresh deck. ”I smoke in every hotel room.”74 

 

Misty/Tillman bryter igen regler och lagar, och rör sig i en värld det detta blir en 

del av hans image. Cigaretterna blir ytterligare en del av hans image, och ett medel för honom 

att etablera en slags dominans – han gör som han själv vill. ”I smoke in every hotel room” – 

”ingen har hittills stoppat mig”. 

Tillmans/Mistys självuppfattning framträder tydligt i intervjuerna. Han beskrivs 

som att han kan tala om sig själv långt och länge, och att han beskrivit sig själv som 

musikindustrins bästa låtskrivare.75 Det finns en uppfattning om att han är värd att lyssnas på, 

som grundas i hans talang och i hans hårda arbete. Han säger till Rolling Stone: ”What I’ve set 

out to do is more than to just entertain.76 Han är högst medveten om hur han ska framstå. I 

samma intervju berättar han om hur han tackade nej till en roll i en av Netflix mest populära 

TV-serier: ”I didn’t want that level of exposure. I don’t want to be TV famous.77 Misty/Tillman 

gör alltså vad som helst bara för att bli känd. Han är högst medveten om vilka strukturer som 

ryms inom kändisskapets ramar och vad hans beslut och handlingar kan få för betydelse för hur 

han uppfattas som celebritet. Här kan man dra slutsatser om att Tillman/Misty gör en 

särskiljning mellan fin- och fulkultur, och att artisten själv inte vill tvingas kompromissa med 

sin egen konst för att nå ett kändisskap grundat i åstadkommanden som kan räknas till det 

senare. 

Father John Misty har också använt sina konsertframträdanden för att uttrycka 

åsikter, exempelvis när han 2018 vann en Grammy Award för ”best recording package”. Han 

närvarade inte vid Grammy-galan, utan spelade vid tillfället en konsert i Sydney. När han, under 

sitt framträdande, blev meddelad om vinsten uttryckte han sig såhär:  

 

“Uh, well, thanks. I don’t have a whole lot of time,” Misty told the Sydney crowd, at one point 

miming holding a Grammy, in a mock speech captured by a YouTuber. “But, God, f—, I just want 

to say f— society. I want to say that this government is a criminal organization.” He stammered 

for his next thought. “FlatEarth.com, please go check that out! And, you know, when I was 

growing up everyone told me — whether it’s like mommy, daddy, the church, schoolteachers, 

                                                           
74 Levin 2017. 
75 ”Tillman once described himself to me, with an indeterminate degree of sincerity, as the best lyricist in the 

business.” Paumgarten 2017. 
76 Green 2017. 
77 Green 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=dtdT-ZHCBw0
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whoever — everybody was always saying that it’s what’s on the inside that matters, you know, 

and I think that this is really evidence of the fact that it’s what’s outside that matters.”78 

 

Med bitande satir över hur hans kollegor vanligtvis agerar i samma situation väljer Misty att ta 

tillfället i akt att håna och skämta om att få ett prestigefyllt pris. Det var inte första gången som 

Misty gjorde starka uttalanden under ett framträdande. Under en spelning på en Festival i 

Camden, New Jersey, gav han publiken en föreläsning om ondska, om hur ”idioti styr världen” 

för att underhållning är idioti.79 Efter monologen framförde han ett tio minuter långt 

improviserat stycke och en coverlåt innan han lämnade scenen. Misty räds alltså inte att vädra 

sina åsikter och göra som han själv vill. Att driva med och kritisera stora institutioner är inte 

främmande för Misty/Tillman, och humorn i hans uttalanden förutsätter han att mottagaren 

borde uppfatta. Detta blir vitalt för uppfattningen av Tillman/Misty, och för de spelregler som 

upprättas, att publiken har möjlighet att uppfatta när artisten är seriös och när han driver, eller 

”trollar”, som han beskrivits göra.80 Hemsidan FlatEarth.com existerade inte vid detta tillfälle 

och inte heller har Misty/Tillman i någon annan medial situation påstått att han tror att jorden 

faktiskt är platt.  

Denna humor, Tillman/Mistys sätt att balansera mellan att tidvis ta sig själv och 

sitt skapande seriöst, och ibland agera på ett sätt som har fått amerikanska journalister att kalla 

honom musikindustrins största troll, bidrar till att engagera mottagaren.81 Bland annat har han 

hånat den musiktjänsten Pandora genom att göra påhittade reklammeddelanden, varav ett löd: 

“It gets lonely out on the road, my Pandora mixtape helps me retain some semblance of an 

emotional existence as I sell myself piece by wretched piece, one t-shirt at a time,” – ett hugg 

mot både musikindustrins kapitalisering, musiktjänsten och hans egen roll som artist.  

Detta agerande gör att man kan skönja Langelliers resonemang om en aktiv publik 

som förutsättning för berättandet i en analys av Mistys publika persona. Det blir ett performance 

genom att Misty sätter ansvaret på mottagaren att själva kunna uppfatta vad som är seriöst och 

sant och vad som är satiriskt och falskt. I sin tur gör detta att hans persona byggs på i och med 

                                                           
78 Chris Willman, ”Father John Misty Belatedly Accept Grammy With Hilarious Speech: ’F– Society’”, Variety 2/2 
2018, https://variety.com/2018/music/news/father-john-misty-grammy-hilarious-speech-1202685895/ (2019-
04-22) 
79 Evan Minsker, ”Father John Misty Cuts Festival Set Short After Lecture About ”Evil”: Watch”, Pitchfork 23/7 
2016, https://pitchfork.com/news/67014-father-john-misty-cuts-festival-set-short-after-lecture-about-evil-
watch/ (2019-04-22) 
80 Willman 2018. 
81 Greg Moskovitch, ”5 Times Father John Misty Was The Funniest Person In Music”, Tone Deaf 14/4 2016, 
https://tonedeaf.thebrag.com/5-times-father-john-misty-was-the-funniest-person-in-music/ (2019-04-23) 
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kommentarerna och feedbacken från hans publik, vare sig det är journalister eller ”vanliga” 

musikfans.  

Att kontinuerligt diskutera sina låtar, sina texter, är att remediera dem i ett annat 

medium. Som tidigare nämnt har de språkliga biografismerna öppnat upp för ett intresse för var 

gränsen går mellan Misty och Tillman, om det alls finns någon annan skillnad än de två namnen.  

 

2.2 Hur uppfattas förhållandet mellan Misty och Tillman av journalister 

och fans? 

2.2.1 Journalister  

Journalisternas förhållningssätt till förhållandet mellan Father John Misty och Joshua Tillman 

uppfattas som tydligast i hur de väljer att benämna honom i sina artiklar. I ett flertal artiklar 

används namnet Father John Misty som ett lockbete i rubrikerna, för att etablera för läsarna 

vem som är fokus i artikeln och därmed få dem att läsa vidare. Men längre ner i artiklarna 

använder man namnet Josh eller Joshua Tillman antingen i journalistens tilltal till artisten eller 

som ett klargörande. Att artisten som intervjuas kallar sig Father John Misty men han heter 

egentligen Joshua Tillman. Därmed framstår det som att intervjun görs med Tillman, och att 

namnet Misty helt enkelt bara är ett artistnamn, en front för den ”riktiga” individen bakom 

musiken.  

I en tidig intervju, en av de första efter att Fear Fun (2012) släppts skriver 

journalisten i början av artikeln om hur Josh Tillman, efter att ha lämnat bandet Fleet Foxes, 

gör sin återkomst till musikindustrin som en soloartist ”playfully dubbed” Father John Misty. 

Artikeln fortsätter att benämna honom som Josh Tillman, och trots att frågorna handlar om hans 

nya musik och artisteri skriver journalisten ”Josh Tillman” som svarande på frågorna.82 Det 

reds aldrig ut vem Father John Misty är, och i och med att den intervjuade påstår att de nya 

låtarna handlar till fullo om honom själv blir slutsatsen för läsande att Father John Misty bara 

är ett namn. 

 I en annan artikel som publicerades några månader efter tidigare nämnda intervju, 

sker samma sak. Rubriken lyder ”Father John Misty: All good things occur on the floor” men 

genomgående refereras intervjuobjektet till som Josh Tillman. I artikelns första mening skriver 

journalisten ”Father John Misty is the sort of musician who infiltrates his listeners’ dreams” 

vilket etablerar Misty som en individ – en musiker – men som sedan avslöjas som en front 

                                                           
82 Studarus 2012. 
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genom att det några rader senare förklaras att Mistys riktiga namn är Josh Tillman. Vid tolv 

tillfällen i den relativt korta artikeln anges artikelns objekt som Tillman. Performativt innebär 

detta att i artikeln etableras Misty som ett namn och inte mer än så. Det bekräftas av Tillman 

själv som förklarar för journalisten att ”Father John is not, […] a character”. ”Tillman ’just 

liked the idea of naming myself something so ridiculus’”.83 Han hjälper här själv till att etablera 

Misty som en något så trivialt som ett roligt namn.  

Dessa initiala intervjuer i början av Mistys karriär måste fått konsekvenser för hur 

relationen mellan Misty och Tillman uppfattas av journalister. För det löper som en röd tråd 

genom alla de intervjuer som görs med Misty/Tillman efter Fear Fun släpps, som jag läst. Det 

är Josh Tillman som intervjuas, för den musik han släpper under namnet Father John Misty. 

Intervjuerna inkluderar regelmässigt klargöranden av att Mistys ”riktiga” namn är Tillman.84 

Och om inte personens som intervjuat Misty/Tillman anger denna fakta, gör artisten det själv. 

I podcasten ”Hemma hos Strage” intervjuar journalisten Fredrik Strage Father 

John Misty i ett avsnitt. Strage själv talar till sin gäst genom att vid två tillfällen under det 

timmeslånga avsnittet tilltala honom som ”Father John”. Men artisten själv talar vid två 

tillfällen om sig själv i tredje person och med namnet Josh Tillman. Första gången i en 

diskussion om hur kändisskap kan bidra till att människor beter sig på sätt som de kanske inte 

skulle om de inte var kända, och Tillman/Misty använder sig av Tom Cruise som ett exempel 

på detta. Han avslutar sitt resonemang med att säga ”Tom Cruise, this was you, before Josh 

Tillman wiped your brain”. Vid det andra tillfället tar Strage upp någon som Tillman/Misty sagt 

på scen under ett framträdande (som Father John Misty) och Tillman/Misty skrattar. Han säger: 

”Oh, how delightfully arch! God, that Josh Tillman – he is just incorrigible”. 85   

Intervjun som Strage gör med Father John Misty är också den enda som jag har 

hittat där han inte benämns av journalisten vid sitt födelsenamn. Men det faktum att han själv 

omnämner sig själv med det namnet blir en del av hans performativitet, det cementerar Josh 

Tillman som den aktiva artisten som använder sig av namnet ”Father John Misty” för att släppa 

musik. Det går inte att säga att han gömmer sig bakom en artistisk mask för det gör han inte när 

han både använder sig av sitt födelsenamn och aktivt påpeka att det han skriver, under 

artistnamnet, är sant för personen som heter Josh Tillman. Med detta bemötande från artisten 

själv vaggas journalisterna in i en tro om att det är Joshua Tillman som är artisten och personen 

                                                           
83 Brown 2012. 
84 Se exempelvis: Brown 2012, Studarus 2012, Levin 2017, Cross 2016, Paumgarten 2017. 
85 Fredrik Strage säger: ”It’s been a true pleasure having you here Father John” och ”Father John, here’s a 

song”. Hemma hos Strage 2017. 
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som de intervjuar. De för vidare denna idé till läsaren som i sin tur läsaren en intervju med 

personen Josh Tillman, och ingen annan.  

När journalisten Jan Gradvall har Father John Misty som gäst i sin podcast 

Gradvall får artisten själv introducera sig med orden ”This is Father John Misty and you’re 

listening to Gradvall”. Lite senare under avsnittet förklarar Gradvall på svenska att Father John 

Misty är ”artistnamn för den trettiofemårige amerikanen Josh Tillman”. Han fortsätter sedan:  

”Det längsta spåret på Father John Mistys nya album heter ”Leaving L.A.” och är en slags 

bokslut över hans liv.” Gradvall beskriver hur den nästa sista versen i låten handlar om det 

traumatiska barndomsminne Tillman upplevde när han först hörde ”Sweet Little Lies” och med 

detta framställs låttexten som en sann berättelse.86 I den tidigare intervjun med Fredrik Strage 

diskuterar de också detta minne, och Misty/Tillman talar om det som en självupplevd händelse. 

Detta alltså i samma intervju som han refererar till sig själv med sitt födelsenamn och därmed 

gör att lyssnaren får uppfattningen att han då också talar om Josh Tillmans liv, inte Father John 

Mistys.87 När Gradvall då säger att låten som innehåller denna berättelse av detta minne (och 

även en beskrivelse av hur artisten och hans fru Emma lämnar Los Angeles som också i en 

annan intervju bekräftats som sant) är ett slags bokslut över hans liv, och i samma mening kallar 

honom för Father John Misty, drar journalisten likhetstecken mellan Misty och Tillman. 88  

I podcastavsnittet berättar Gradvall för lyssnarna att: ”Joshua Tillman, som han 

egentligen heter, gav under många år ut musik under sitt eget namn. När han började kalla sig 

själv för Father John Misty antog de flesta att det bara var en cool pseudonym. I själva verket 

är religion något som har präglat hela hans liv, och som fortfarande gör det.”89 Här går Gradvall 

emot det som tidigare skrivits om Tillmans val av artistnamn. I en av de första intervjuerna från 

2012 skriver Interview Magazine, som tidigare nämnt, att Tillman ”just liked the idea of naming 

myself something so ridiculus”.90  Ändå har Gradvall fått uppfattningen att Tillmans 

upplevelser i livet och hans relation till religion har varit bärande för namnvalet. Gradvall tar 

sig friheten att läsa in biografiska referenser trots att det står i motsats till artistens egna ord.  

Med utgångspunkt i Langelliers resonemang om digitala källor som förlängningar 

av artistens möjlighet för storytelling blir det tydligt att tillsammans med sociala medier så utgör 

intervjuerna med Misty/Tillman en bastant plattform för artisten att etablera den trovärdighet 

som uppstår när han själv påstår att det han säger är sant. I intervjun med Gradvall blir det 

                                                           
86 Gradvall, ”Father John Misty; en biktstund med en briljant pessimist”, Sveriges Radio 7/4 2017. 
87 Hemma hos Strage 2017. 
88 Gradvall 2017. 
89 Gradvall 2017. 
90 Brown 2012. 
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tydligt att Tillmans bekräftelse av ”sanningsenliga” låttexter påverkar Gradvalls syn på 

relationen mellan Misty och Tillman. För honom är personen som han intervjuar en 

trettiofemårig amerikan vars riktiga namn är Josh Tillman, men som kallar sig Father John 

Misty på grund av personliga upplevelser. Hans intervjuobjekt är inte en karaktär vid namn 

Father John Misty, Gradvall försöker inte bena ut vart gränsen går mellan de två – för honom 

är artistnamnet en estetisk detalj rotad i Tillmans person. 

En artikel i Paste Magazine publiceras den 7:e januari 2019 och är en av de 

senaste artiklarna som skrivits om Father John Misty. Rubriken lyder: ”Father John Misty 

Finally Shut Up In 2018. We Need Him Back”. Artikeln diskuterar Mistys roll som en av de 

mest omskrivna personerna i amerikansk musikjournalistik under åren som leder upp till 2018 

och hur han under denna tid nyttjat det utrymme som hans uttalanden kunnat få i media. 

Journalisten bakom artikeln skriver också om Mistys senaste album God’s Favorite Customer 

och påpekar hur berättaren på hans fyra album förändrats, från Fear Fun till nu det senaste. 

  

Everything changed with God’s Favorite Customer. Gone was the ayahuasca-tripping Misty 

from Fear Fun’s “I’m Writing a Novel,” the ultra-sarcastic “white Jesus”-loving ideologue with 

the canned laughter, and the cultural critic wondering what will happen once he’s dead and can’t 

rate and analyze the problematic artists of the world. Tillman’s 2018 effort is chock full of “I Went 

to the Store”-esque sincerity and for a change, none of the humor (well, with the exception of 

his “poem zone”) that dotted his past three releases. The old Misty is dead, leaving behind a 

wounded and morbid Josh Tillman.91 

 

Genom en tolkning av texterna ser journalisten Misty som försvunnen, som om han främst 

existerat i texten. Detta knyter Misty extremt nära med musiken och hur han betett sig 

framförallt som musiker, och att humorn och de starka åsikter som uttalats i låttexterna fungerat 

som en mask för Josh Tillman som nu tvingats exponera sig. Men sen fortsätter journalisten 

med följande stycke:  

 

By shutting up, Tillman is pushing us to read through the lyric sheet for the Jonathan Rado-

produced God’s Favorite Customer even more closely than usual. He’s refusing to explain 

himself, declining to expand upon the collection of 10 tracks and tell the stories behind him, and 

                                                           
91 Steven Edelstone, ”Father John Misty Finally Shut Up in 2018. We Need Him Back.”, Paste Magazine 7/1 
2019, https://www.pastemagazine.com/articles/2019/01/father-john-misty-finally-shut-up-in-2018-we-
need.html (2019-04-25) 

https://www.pastemagazine.com/articles/2019/01/father-john-misty-finally-shut-up-in-2018-we-need.html
https://www.pastemagazine.com/articles/2019/01/father-john-misty-finally-shut-up-in-2018-we-need.html
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in doing so, he’s forcing his listeners to delve deeper into the source material, letting the music 

speak for itself for the first time in his career under the name Father John Misty.92 

 

Journalisten menar här att Mistys låttexter läses som trovärdigt material och referenser till 

Tillmans liv, och att när Misty inte längre ger sina förklaringar till vad låtarna betyder tvingas 

fansen att djupdyka i texten, där sanningen finns. Därmed framstår Misty också bara som en 

färgglad förlängning av Tillman.  

Vad som blir tydligt av att läsa dessa artiklar är att distansen mellan Tillman och 

Father John Misty i journalisternas ögon är i princip obefintlig. Istället är Misty förlängningen 

som skapar intresse för Josh Tillmans konst. Som ett estetiskt verkningsmedel har den 

performativa biografismen lyckats, Misty är ett estetiskt verktyg som Tillman använt för att 

dels kunna skapa intresse för musiken dels skapa förtroende för honom som storyteller. Både 

Tillman och journalisterna tjänar på detta, hans projekt blir ett ömsesidigt samarbete. 

Tillsammans skapar de och göder feedback-kretsloppet, journalisternas material blir för läsarna 

mer intressant ju mer intrig de kan ge. Genom att klargöra att det finns ett riktigt namn bakom 

Father John Misty klargör de för läsaren att deras intervjuobjekt är intressant och spännande att 

läsa om. Det blir en ingång i deras artikel som lyfter den ytterligare då frågan om vart gränsen 

mellan Tillman och Misty går uppmärksammas genom etableringen av en tvetydighet – en man 

med två namn.  

  

2.2.2 Fans 

Efter fyra album och nästan ett årtionde i offentligheten kan man argumentera att artisten har 

har haft möjlighet att bygga upp en intim relation med sina fans, och att deras förhållningssätt 

till honom kommer skilja sig åt från de tidiga skivorna och idag. Men genom att titta på det 

mönster som är gemensamt för de virituella kommentarerna från fans online har gränsen mellan 

Tillman och Misty alltid varit suddig.  

Framförallt överöses Father John Misty med värme och uppskattning från fans 

online. Under YouTube-videon för hans album God’s Favorite Customer skriver besökarna 

framförallt hur bra de tycker att albumet är, eller hur exalterade de är inför att se honom spela 

live. Eftersom videon ligger uppe på artistens egen kanal skriver många direkt till honom, och 

väljer då framförallt att inte använda hans artistnamn. En användare skriver: ”On the second 

listen through, Palace ripped my heart out. Great stuff, Josh”. En annan använder samma 

                                                           
92 Edelstone 2019. 
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personliga tilltal: ”this is that ’stare out the window while drinking and crying but feeling good 

about it’ music. brilliant work as always Joshy”. En användare som kallar sig Malena P. skriver 

under videon: ”I wish I was an angel to my boyfriend someday as Emma is to Josh in Please 

Don’t Die’s video”.93  

Frekvent används tilltalet Josh, J. Tillman, och Mr. Tillman. Fansen känner sig 

uppenbarligen att musiken är så intimt förknippad med personen Josh Tillman att de kan 

använda sig av artistens riktiga namn i tilltalet. Malena P. är så insatt i vem som står bakom 

Father John Misty att hon kan namnge både honom och hans fru, och hon tolkar inte deras 

handlingar i videon till ”Please Don’t Die” som skådespel, utan en spegling av dem själva. Som 

sagt är detta personliga tilltal inte utmärkande för hans senare verk utan det finns även flertalet 

tidiga kommentarer riktade till Josh eller Mr. Tillman under videon till albumet I Love You, 

Honeybear (2015)94 och Fear Fun (2012)95 vilket talar för att redan i början av sin karriär var 

fans redo att koppla ihop Mistys musik med personen Tillman. 

När användare väljer att inte syfta på Father John Misty, blir det oftast en variation 

på namnet som används. Bland annat kallar olika användare honom för ”papa john pepsi”, 

”Elton John Smithy”, ”Feather Jean Becky”, ”Father Elton John Misty”, ”Papa Jim Swifty”, 

”Papa John’s Misty”, ”papa john crispy”, ”Padre Misty”, ”popper jiminy’s”, ”Papa John 

Murphy”, ”Padre Juan Piss-tea”, ”papa johns frito”, ”papi john”, ”Daddy Jean Morty”, ”papa 

mohn jisty”.96 Artistnamnet är något de kan driva med, precis som Misty själv gjort. När inte 

ens artisten själv refererar till sig själv vid artistnamnet förlorar det betydelse, och de fans som 

vill känna en närmare koppling till honom kallar honom hellre Josh eller något mer intimt än 

det officiella och opersonliga ”Father John Misty”.  

På samma sätt som journalisterna så ser fansen Father John Misty som ett ”coolt” 

namn, eller en front för artisten Josh Tillman.   

                                                           
93 ”Father John Misty – ”God’s Favorite Customer” [Full Album]” (2018) 
https://www.youtube.com/watch?v=t1Cp4djuo3Y (2019-04-25) 
94 ”Father John Misty – I Love You, Honeybear [Full Album Stream]” (2015) 
https://www.youtube.com/watch?v=caMfvhKIgBo (2019-05-03) 
95 ”Father John Misty – Fear Fun [FULL ALBUM STREAM] (2012) https://www.youtube.com/watch?v=b-
XraF8tZM4 (2019-05-03) 
96 ”Father John Misty – ”God’s Favorite Customer” [Full Album]” (2018). 

https://www.youtube.com/watch?v=t1Cp4djuo3Y
https://www.youtube.com/watch?v=caMfvhKIgBo
https://www.youtube.com/watch?v=b-XraF8tZM4
https://www.youtube.com/watch?v=b-XraF8tZM4
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3. Sammanfattning och slutsats 

3.1 Frågeställning #1 – Vilka spelregler upprättas? 

Spelreglerna som upprättas genom de språkliga biografismerna i Father John Mistys låttexter 

fokuseras framförallt kring att berätta personligt och ärligt. Genom att konsekvent ange 

referenser till sitt eget liv i låtarna, och sedan bekräfta dem i intervjuer bygger han upp en idé 

hos mottagaren om en artist som trovärdigt berättar om sina personliga upplevelser. För artisten 

innebär detta att spelreglerna binder hans performance till hans verk. 

I sin tur använder dessa spelregler artistens olika utrymmen i media för att 

genomföra performance eller storytelling. Misty intervjuas konsekvent under sina år som aktiv 

och väljer att ta det utrymme som erbjuds honom för att inte bara bekräfta sanningen i hans 

låttexter, utan att dessutom gjuta sin persona med färgglada uttalanden, humor och 

intresseväckande beteende. Om lyssnaren får uppfattningen om berättaren i låttexterna som en 

droganvändare, en suput, en romantiker och en man med ett krossat hjärta så bekräftar Misty 

detta genom att berätta i intervjuer om hur han tagit LSD, hur han druckit konstant i ett 

decennium, hur viktig Emma är för honom och hur hela hans liv föll samman när deras 

äktenskap erfor ett missöde. Är lyssnaren intresserad av vad som är ”sant” i hans låttexter och 

villig att tro på det artisten själv säger, så blir de lovligt byte för Father John Misty – the 

storyteller. Detta blir tydligt i svaret på nästa frågeställning. 

 

3.2 Frågeställning #2 – Vilken effekt får Father John Mistys persona på 

lyssnarens uppfattning om Joshua Tillman?  

Personan Misty har bidragit till Tillmans framgång som låtskrivare, vilket tydliggörs av den 

uppmärksamhet som de fyra album som släppts under namnet Father John Misty fått, jämfört 

med den som J. Tillmans sju skivor fick. Men när fans och journalister diskuterar Tillman och 

Misty framgår en uppfattning om de två som samma person, eller hellre, den ena en front för 

den andra. Att man i varje intervju väljer att klargöra eller omnämna artisten vid sitt riktiga 

namn påvisar en uppfattning om intervjuobjektet som Tillman, oavsett vilket namn kan väljer 

att gå under. Till och med han själv väljer att i sådana sammanhang, benämna sig som Josh 

Tillman vilket lägger grunden till en uppfattning om äkthet, eller avsaknad av möjligt 

skådespeleri.  

 Men hur har då personan påverkat lyssnarens uppfattning om Tillman? Eftersom 

gränsen suddas ut mellan de två och Tillman själv adresserar sig som just Tillman, framstår det 
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som att personan bidragit till att färglägga vem Joshua Tillman är. Tillman som suput, som 

hjärtekrossare och hjärtekrossad, som cyniker och provokatör. Den bidrar till en uppfattning 

om att det är Tillman som vi möter i låttexterna och intervjuerna. Det gör att det finns inget för 

Tillman att gömma sig bakom längre. Ingen Jekyll and Hyde-situation där han kan påstå att det 

han säger och skriver är en produkt av Father John Misty. Risken för Tillman är att mottagaren 

kommer hålla honom, Josh Tillman, som ansvarig.  

Men uppenbarligen har frågan ställts om och om igen – Var går gränsen? Är Josh 

Tillman Father John Misty eller inte? Identiteten för artisten Father John Misty och personen 

Josh Tillman svajar från varsitt håll i och med det performativa. Det har uppenbarligen krävts 

arbete för Tillman att skapa Misty – en estetisk förändring med klädbyten, förändring i sättet 

han rör på sig på scen, personlighetsmässigt gällandet framträdandet i media och framförallt 

artistiskt i hur han skriver låtar. Det krävs mer arbete att leverera en Father John Misty-låt då 

de består av fler instrument, en mer avancerad produktionsteknik och ibland att fler musiker än 

artisten själv är inblandade. Det blir svårt att säga att Misty bara är Tillman under ett annat 

namn när det har det bevisligen krävts rent och skärt arbete för att utmärka honom. Att frågan 

om gränsen mellan de två identiteterna väckts flertalet gånger blir bevismaterial för att Tillman 

inte fullföljt transformationen till Father John Misty och att det därmed blir en uppdelning av 

dem två som separata identiteter beroende av varandra. I sin roll som ett performance är Misty 

en produkt som både är och inte är Tillman. Men eftersom Misty fötts som en idé eller produkt 

av Tillman förklarar det delvis varför fansen och journalisterna vill se Tillman som ”överjaget” 

och den styrande. Misty kan ses som ett projekt skapat av Tillman och därmed som en egen 

entitet – och Tillman i sin roll som skapare kan ses som att både vara och icke var Misty. Detta 

i och med hur journalister och fans väljer att påpeka att hans riktiga namn är Josh Tillman men 

också helt accepterar Misty som musiker. 

Det blir tydligt att som estetiskt verkningsmedel har den performativa 

biografismen varit lyckad för Father John Misty. Den har väckt intresse för hans musik och gett 

hans karriär en rejäl skjuts. Ur ett marknadsföringsmässigt perspektiv har Father John Misty 

uppenbart etablerats som inte bara en talangfull musiker utan även en intressant figur som 

erbjuds medialt utrymme, och som strategi för detta har den performativa biografismen fungerat 

väl. Samtidigt har han lyckats bygga upp en relation med sin publik som fortsatt köper honom 

utrymme för ett feedback-kretslopp som uppehåller ett intresse för honom, inte bara som artist 

utan även som person.   
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