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Abstract
Victor Kvarnhall (2015): Pojkars musik, reproduktionens tystnad. En
explanatorisk studie av pojkars reproducerande förhållningssätt till
populärmusik och populärmusicerande. Örebro Studies in Musicology 2,
362 pp.
Popular music life is permeated by both male dominance and gender
segregation – the latter most notably concerns musical instrument
choice. The pervasiveness of these phenomena is suggested by both music research on gender and statistics. In this study, the overarching ambition is to explain boys’ reproductive approaches to popular music/making. In order to successfully carry out a study with such an explanatory ambition, a theory of causality in social life is necessary. In
this thesis the notion of causality is taken from a critical realist tradition.
However, explanation and causal analysis is most often rejected
among music researchers who deal with questions of gender. Nonetheless, I would argue that explanatory ambitions are tacit starting points in
this kind of research, and the field would stand to gain from making
them explicit. Therefore I have formulated two aims, which my study
addresses. The first one is to explain boys’ reproductive approaches to
popular music/making, in regard to male dominance and gender segregation. The second one is more theoretically oriented: to apply critical
realism within music research on gender.
The aims has been fulfilled by, first, identifying the boys’ adoption of
and distancing from different approaches to popular music/musicians
and musical instruments. Second, the boys’ approaches are explained by
reconstructing the social, cultural and psychological conditions that has
enabled them. Altogether, this demonstrates why and how the boys’
reproductive approaches arise, which (potentially) lead to a reproduction
of the male dominance and gender segregation within the popular music
field.
Keywords: popular music, male dominance, gender segregation, reproduction, boys, explanation, critical realism.
Victor Kvarnhall, School of Music, Theatre and Art
Örebro University, SE-701 82 Örebro, Sweden, victor.kvarnhall@oru.se
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Förord
Den 3 juli 2007, strax efter klockan 13, satt jag i ett provisoriskt kontorsbås uppställt i en före detta tandläkarklinik, belägen i det saktfärdiga området Olofsdal i Umeå. Inom ramen för en arbetsmarknadsåtgärd arbetade
jag på Folkrörelsearkivet i Västerbotten. Jag hade som daglig rutin att
lyssna på P1:s Sommar i min mp3-spelare; just denna dag skulle en, för
mig då okänd, teolog vid namn Lina Sjöberg vara sommarpratare. Föga
visste jag vad som var att vänta. Under sin en och en halv timme i etern
lyckades hon få mig att återuppliva den forskardröm jag i det närmsta
begravt, där jag satt och plockade i papper. Hon väckte helt enkelt en
slumrande längtan och en vilande identitet hos mig. Så, ett allra första
tack måste gå till Lina – för ditt oförglömliga sommarprat och för ditt
varma svar på mitt sentimentala beundrarbrev.
Det naturliga härefter är givetvis att tacka de som på ett särskilt vis är
huvudpersoner i den här boken, nämligen de åtta pojkar jag intervjuat.
Med er har jag inte bara pratat, utan också lyssnat på musik, skrattat och
fikat. Tack för allt ni lärt mig om att vara pojke idag. Mitt allra djupaste
tack går också till era föräldrar, som med den största vänlighet och generositet släppte in mig i sina hem för att tala med er.
Mina handledare förtjänar förstås alla ett tack. Eva Georgii-Hemming,
min huvudhandledare, har gett mig den ovärderliga friheten att få utforska
och fördjupa mig i områden bortom de givna för musikvetenskap och
humaniora. Utöver det, har du ständigt påpekat vad jag i dessa tankemässiga utflykter behövt klargöra och förfina. Alf Arvidsson, en av mina biträdande handledare, träffade jag första gången som student i musiketnologi
vid Umeå universitet, åren runt millennieskiftet. Jag vill tacka dig för hur
du alltid lyckats förstå vad jag har menat, även när jag inte själv förstått
det – och hur du i enlighet med just den förmågan fick mig att tro att jag
kanske kunde äntra akademins värld. Sangeeta Bagga-Gupta har fungerat
som ytterligare en biträdande handledare tillika initiativtagare och föreståndare för forskarskolan LIMCUL, vilken jag varit en del av. På gott och
ont hade avhandlingen inte blivit vad den blev, vore det inte för LIMCUL.
Men jag vill framför allt tacka dig för att du trott på mig, även i de stunder då vi inte varit överens. Slutligen ett tack till Christer Bouij, som en
kortare tid var formell handledare. Din nyfikenhet, ditt engagemang och
din förmåga att hitta nålarna i den intellektuella höstacken har ständigt
fungerat som en inspirationskälla.

VICTOR KVARNHALL	
 Pojkars

musik, reproduktionens tystnad

11

Vidare vill jag tacka alla doktorander och seniora forskare som under
olika perioder av min forskarutbildning utgjort det kollegium jag varit en
del av på Musikhögskolan vid Örebro universitet. Karl Asp, Rebecca Billström, Annika Danielsson, Sam de Boise, Anna Ehrlin, Martin Edin,
Samuel Karlsson, Eva Kjellander, Christina Larsson, Susanna Leijonhufvud, Jonathan Lilliedahl, Teresa Mateiro, Christian Rolle, Gunnar
Ternhag, Ingela Tägil, Alexandra Ullsten, Øivind Varkøy, Ulrik Volgsten,
Maria Westvall, Sverker Zadig, Jonas Ålander och Johanna Österling
Brunström – tack för kritik, frågor och gemenskapande stunder. Ett alldeles särskilt tack till Johanna, Martin, Rebecca och Susanna för att ni inte
bara varit goda kollegor, utan även mina vänner. Ytterligare ett speciellt
tack till Annika, som under de första åren utgjorde en väsentlig del av min
arbetsvardag, med allt vad det innebär. Många tack också till Sam, för att
du tog dig tid mitt i sommaren och språkgranskade min engelska sammanfattning. Utöver musikhögskolan har jag som nämnts också varit del av en
forskarskola, LIMCUL. Jag vill tacka alla inblandande i den, och den som
helhet – för att jag tvingades in i det okända.
Sven Landh, som var prefekt under större delen av min forskarutbildning, vill jag ge ett speciellt tack – inte minst för hur gott du hanterade det
faktum att mina krafter tog slut. Forskningsadministratör Helena Eriksson
tackar jag för allt arbete hon utfört som underlättat så mycket i det som
varit min vardag. Och ett stort tack till Fakultetsnämnden för humaniora
och socialvetenskap, som beslutade att delfinansiera en förlängning av min
tjänst, vilket möjliggjorde att avhandlingen faktiskt kunde bli klar. Ett
varmt tack utan namngivna mottagare vill jag dessutom rikta till alla de
jag mött inom universitets- och högskolevärlden som haft klokheten att
bekräfta mig som människa, och inte enkom för mina vetenskapliga förehavanden. Många fler borde göra som ni. Slutligen ett tack till alla mina
studenter, dåtida och kommande, för hur mötet med er alltid utvecklar
mig, min lärarpraktik och mitt förhållningssätt till vetenskap.
Jag vill vidare tacka de två kommentatorer som vid halvtids- respektive
slutseminarium granskade mitt arbete i två väldigt olika faser. Cecilia
Björck agerade kommentator på mitt halvtidsseminarium, och jag vill
tacka dig för att du sökte begripa och diskutera mitt avhandlingsprojekt
utifrån dess egna premisser. På slutseminariet var Sofia Persson kommentator: stort tack för ditt insisterande på särskilda teoretiska frågor, vilket
gjorde att mitt projekt framträdde i nytt ljus och medförde en betydligt
större klarhet.
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Nå, även om det är en osviklig truism att ett avhandlingsprojekt fullföljs med hjälp av så många fler personer än bara författaren, vore det
självbedrägeri att förneka det ensamma i detta arbete. Det är en utomordentligt vedervärdig form av ensamhet. Jag vill därför avslutningsvis tacka
alla de som kretsar i ett omlopp närmst mitt hjärta, ty det är ni som utgjort något annat än min akademiska ensamhet; det där som är viktigt på
riktigt.
Min mamma, min pappa och deras respektive livskamrater – tack för
att ni accepterat vad jag måst göra. Tack till min storasyster, för att du
tidigt i mitt liv fick mig att börja se världen utifrån feministiska och djurrättsliga perspektiv. Hans-Olof, som under mina tonår var min styvpappa
och som dog bara några månader innan avhandlingen färdigställdes: tack
för allt. Inte minst för att du fick mig att inse både det lustfyllda och viktiga med att utveckla sitt tänkande, samt övertygade mig om att börja
studera på universitet.
Tack till Alex, Daniel, Josefine och Pär – för att ni alltid, alltid påminner mig om vem jag är (även i er frånvaro). Tack också till Lena Gunnarsson, för alla samtal om vetenskap, feminism, kärlek, liv och död. Lisa
Jonsson, min kärlekspartner, förtjänar ett alldeles speciellt tack. För
många saker, men kanske mest för att du får mig att skratta. Jag hoppas
att jag ger dig tillbaka minst lika mycket som jag får av dig. Och till alla
de älskade djur jag umgåtts med de här åren, Louis, Solveig, Snufkin, Ida,
Isak, Linus, Bella, Koreyna och Viktor: tack för att ni lärt mig så mycket
om livets alla små hemligheter.
En annan som visste en hel del om hemligheterna med att leva var min
morfar, som jag också tillägnar avhandlingen. Ditt liv var så långt, ändå
fanns du i mitt alldeles för kort stund. Men jag bär med mig det du fick
mig att förstå. Att man har ett ansvar att ta hand om det liv som skänkts
en, särskilt om man åtnjuter privilegier. Och i relation till dig är jag privilegierad på ett specifikt sätt. Dina drömmar om utbildning är bara en av
alla de små och stora saker jag så tydligt minns av dig. Och inte bara har
jag haft möjligheten att bedriva högre studier, jag har utbildat mig på
nivåer dit inte ens dina drömmar sträckte sig.
Så, allt det här är för dig: dröm detta.
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KAPITEL 1

Introduktion
2010 var Timo Räisänen, gitarrist i Håkan Hellströms kompband och
numera soloartist, programledare för P3 Guld-galan. 6 kvinnor och 29
män var nominerade till priser. I kölvattnet av bl.a. dessa siffror 1 uppstod
en offentlig feministisk kritik, och i en intervju i Göteborgs-Posten fick
Räisänen möjlighet att ge respons på denna.
Jag tycker inte att feministfrågan hör hemma i musiken över huvud taget. I
alla yrken är det ojämställt. Det beror på att kvinnor och män har olika
förutsättningar – men just inom konsten har de ju inte det. (Fredriksson
2010, 22 jan)

Det finns inga skäl att gå djupare in i vad Räisänen egentligen menar, och
för att vara rättvis mot honom är han åtminstone inte en fullkomlig antifeminist. Det intressanta, och vad jag vill dröja mig kvar vid, är emellertid
det allra sista han säger: att det inte går att påstå att kvinnor och män
(eller flickor och pojkar) har olika förutsättningar att (populär)musicera.
Han har på ett vis rätt i det. Att peka på någonting som klart och tydligt
eller formellt fungerar möjliggörande för män/pojkar respektive begränsande för flickor/kvinnor låter sig knappast göras. Men det samma gäller
för flickor/kvinnor och pojkar/män i västerländska samhällen överlag,
ändå är dessa onekligen fortfarande djupt präglade av ojämställdhet. Och
vad gäller populärmusikområdet är det de facto både mansdominerat och
könssegregerat. Eller som Lucy Green uttrycker det: ”For all its ’progressiveness’, rock music has been one of the most extreme examples of musical
patriarchy ever” (Green 1997: 75, fotnot 21). Någonting verkar onekligen
fungera just möjliggörande och begränsande här, med avseende på kön.
Vad som därför krävs är ett antagande om existensen av skilda villkor
för flickor/kvinnor respektive pojkar/män, vad gäller att populärmusicera.
1
Det bör framhållas att P3 Guld-galan 2015 uppvisade närmast det motsatta, med
avseende på både könsfördelning bland pristagare och nominerade, samt offentlig
respons. I 8 av 9 kategorier tilldelades en kvinna/kvinnor pris, och det antifeministiska eftermälet lät inte vänta på sig, t.ex. på så kallade sociala medier. Hur positivt
galans utfall än är, tror jag att man ska vara försiktig med att betrakta det hela
som ett givet tecken på att populärmusikområdet är mer jämställt (såväl kvantitativt som kvalitativt) nu än för fem år sedan. Inte minst då de musiker, artister och
band som prisas på officiella galor trots allt utgör en mycket liten del av populärmusiklivet.
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Dessa är inte möjliga att enkelt eller direkt observera, men deras existens
är nödvändig, givet den faktiska och fortgående mansdominansen och
könssegregeringen inom populärmusikområdet. Dessa villkor behöver
vidare begripas som något annat, eller åtminstone mer, än människors
autonoma vilja eller intresse. Om man inte gör det, blir man logiskt förbunden till en syn på människan och samhället där de som är underordnade, marginaliserade och utsatta har valt fel, vilket är kontraintuitivt.
Detta pekar, åtminstone till en början, mot att sociala och kulturella villkor inverkar på vilka val som över huvud taget är möjliga för olika kategorier av människor, t.ex. pojkar/män och flickor/kvinnor.

Avhandlingens utgångspunkter
Frågan om hur dessa sociala och kulturella villkor2 är beskaffade är vad
jag framför allt är intresserad av i den här avhandlingen, som inte behandlar vuxna manliga och/eller kvinnliga3 musiker, utan pojkar i åldern 11 till
13. I detta introducerande kapitel är dock ett viktigt syfte att visa att det
populärmusikaliska fältet är präglat av såväl en mansdominans som en
könssegregering vad gäller instrument (inkluderat sångrösten). Detta faktum är ytterligare ett avstamp för hela denna avhandling. Med Tony Lawson (1998) kan populärmusiklivets mansdominans och könssegregering
kallas för ”demiregulariteter” (demi-regularities), empiriska mönster som
är mycket starka och ihållande, men inte oundvikliga i den grad exv. jordens rotation kring sin egen axel kan sägas vara det. Hur som helst, po(Köns)psykologiska villkor kommer därtill utgöra ett eget fokus, men jag nämner
inte dem i den löpande texten här, då det skulle riskera att fungera fördunklande
snarare än klargörande. Det som ändock kort kan sägas är att de psykologiska
villkor jag är intresserad av, utvecklas i den tidiga barndomen som en konsekvens
av både sociala och kulturella villkor ens föräldrar agerar inom, och utefter. På det
viset är det inte helt vilseledande att utelämna de (köns)psykologiska villkoren. Jag
kommer att utveckla det hela mer utförligt i kapitel 4.

2

3
Jag kommer att använda termerna ”manlig” och ”kvinnlig” för att beteckna
(biologiskt) kön på personer, i analogi med de engelska termerna ”male” och
”female”. Detta för att slippa de emellanåt språkligt klumpiga uttrycken ”musiker
som är män/kvinnor”, och liknande. Dock konnoterar ”kvinnlig”/”manlig” mer
än enbart en deskription av någons (biologiska) kön, vilket inte är fallet med engelskans ”female”/”male”. Jag är medveten om det; språkliga konnotationer är
dessvärre svåra att undkomma. Jag ser inte att jag kan göra mer än att här understryka att min användning av ”manlig”/”kvinnlig” enkom refererar till könskategorier, inte egenskaper, beteenden, preferenser etc. som på olika vis är kopplade
till dessa, t.ex. i form av könsnormer.
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ängen är att demiregulariteter tarvar en förklaring: ”where demi-regs are
observed there is evidence of relatively enduring and identifiable [mechanisms] in play” (Lawson 1998: 149). Min förklarande ansats ska jag snart
återkomma till, för att i kapitel 3 bli mer fullödigt klargjord. Men vad som
vidare kan sägas nu är att populärmusikområdets mansdominans och
könssegregering utgör en del av den situation pojkarna i studien befinner
sig i; strängt taget kan man påstå att deras handlingar och idéer kan bidra
antingen till en reproduktion eller en transformation av detta mönster.
Utan att gå handlingen i förväg, kan det ändock sägas att pojkarnas
förhållningssätt (inkluderat både handlingar och idéer) till populärmusik
och -musicerande snarare fungerar reproducerande än transformerande.
Det är också detta som avhandlingstiteln låter antyda: konsekvensen av att
populärmusikområdets könsmässiga sammansättning reproduceras, är att
det är pojkars (och mäns) musik som blir hörd (eller blir till). Och hur
uppenbart än detta är, är den process som möjliggör denna reproduktion
inte på långa vägar lika uppenbar; den är ”tyst”. Min avsikt är därför att
finna förklaringar till pojkar(na)s reproducerande förhållningssätt: varför
gör och tänker pojkar(na) på ett sätt som gör att populärmusikområdets
mansdominans och könssegregering reproduceras? För att återigen tala
med Lawson (1998: 151 ff) handlar det om att förklara en särskild typ av
kontrastiva demiregulariteter, dvs. att identifiera de (dolda) villkor som är
specifika för just pojkar, vars utfall är att de i högre grad än flickor börjar
spela populärmusik, samt då tenderar att spela instrument som gitarr,
elbas och trummor. Med andra ord är jag upptagen av att begripa och
identifiera orsakerna till populärmusikområdets könsmässiga reproduktion, med inriktning mot pojkar.
Vid ett tillfälle under arbetet med denna avhandling fick jag på en konferens frågan om varför jag inte studerar pojkar som t.ex. spelar tvärflöjt –
ett instrument som trakteras av främst flickor/kvinnor och kan sägas vara
”feminint”. Svaret är att i fokus här står just reproducerande förhållningssätt, inte de som kan sägas vara något annat, t.ex. ovanliga eller t.o.m.
förändrande. Detta betyder förstås inte att jag misskänner existensen av
motstånd eller förändringsvilja – hos pojkar i allmänhet, eller de jag specifikt studerar. Det betyder bara att jag avgränsar mig till reproduktion,
vilket är en alltigenom genomsyrande avgränsning; reproduktion är trots
allt ett annat fenomen än transformation. Följdfrågan, som också implicerades av den undrande konferensdeltagaren, är då varför detta är så viktigt. Varför studerar jag inte (också) förändring? Skälen är flera.
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Reproduktionen av populärmusikområdets mansdominans och könssegregering är alltjämt ihållande, och vad gäller det förra är musikområdet
mer mansdominerat än andra konstnärliga områden i Sverige (Flisbäck
2010; se också Lorentzen 2002). Detta är vidare tecken på att det råder
oklarhet om vad det är som får denna reproduktion att fortgå; när man
tydligare kan identifiera reproduktionens orsaker kan man också mer
effektivt motverka den. Därtill är de forskare som undersöker populärmusikområdet ur ett genusperspektiv mycket sällan explicit intresserade av
just orsakerna till den fortsatta mansdominansen och könssegregeringen.
Senare i detta kapitel, och i avhandlingen, kommer sådana frågor att ånyo
dyka upp.
Men hur ser egentligen kopplingen ut mellan att studera pojkar å ena
sidan, och att å andra sidan ha ett slutligt kunskapsmål som berör orsaker
till reproduktionen av mansdominans och könssegregering på populärmusikfältet – mestadels befolkat av vuxna? Ja, studieobjektet i denna avhandling är inte populärmusikfältet och vad som därinom fungerar upprätthållande av mansdominans och könssegregering. Men av allt att döma inleds
emellertid populärmusicerande i unga år och lägger då potentiellt grunden
för ett aktivt deltagande också i vuxenlivet. Michael Messner gör en liknande poäng vad gäller pojkar/män och idrott: ”It is in boyhood that we
can discover the roots of [men’s] commitment to athletic careers” (2011:
138). Det är med andra ord detta inledande, rotslående skede jag studerar,
och studien kan på så vis åtminstone ge ledtrådar till varför populärmusikområdets mansdominans och könssegregering överlag reproduceras. Jag kommer att diskutera denna fråga mer i mina avslutande
diskussioner i kapitel 9, inte minst i termer av generalisering. Därtill
kommer jag i kapitel 5, vilket är avhandlingens metodkapitel, att diskutera
andra problem som har att göra med att jag valt att studera just pojkar.
Jag vill också gärna här förtydliga vad jag menar med ”förhållningssätt”, och varför jag använder mig av det som en central term. Det är,
först och främst, det enda ord jag funnit som uppvisar den bredd jag eftersökt. Som nyss nämndes innefattar det både handlingar och idéer, och ska
alltså inte ses som enbart refererandes till ett slags attityder eller ställningstaganden. ”Förhållningssätt” medför en flexibel vaghet som kan fungera
väl i detta sammanhang. Att förhålla sig är inte bara en mental eller emotionell akt; det inbegriper också sätt att agera i relation till något/någon.
För att förekomma en teoretiker i kapitel 4 (Jónasdóttir 2003a), kan man
dra en parallell till kärleksbegreppet: ”kärlek” refererar inte bara till en
känsla, utan också till en praktik, att göra något mot/med någon annan.
18
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Mitt användande av termen ”förhållningssätt” är, på gott och ont, ett sätt
att försöka fånga in flera olika fenomen i ett och samma ord. Jag kommer
därför vid behov specificera vad som avses i olika sammanhang, även om
samlingsnamnet ”förhållningssätt” kvarstår.
En liten blänkare angående studiet av förhållningssätt och dess orsaker
kan därtill föras in. De förhållningssätt pojkarna intar, och som jag i senare kapitel ska såväl demonstrera som förklara, kan betraktas som förklaringar i sig själva – med anslutning till idén om ”reasons as causes” (se
t.ex. Bhaskar 1979/1998). Det är en filosofisk diskussion jag inte kommer
att fördjupa mig i. För klarhetens skull är det förmodligen ändå viktigt att
klargöra att jag inte förnekar att förhållningssätt kan betraktas som orsaker, något som emellertid inte utesluter att förhållningssätt (eller skäl) i sig
också är orsakade (Fleetwood 2008b). Det hela har att göra med att orsaksbegreppet kan referera till sådant som är mer eller mindre, och på
olika sätt, närvarande i t.ex. en handling.4 De förhållningssätt pojkarna i
studien intagit kan visserligen sägas få vissa särskilda saker att ske, de har
”a productive power that plays its part in causing the persons to act as
they do” emedan dessa likväl är ”developed within a socio-cultural
framework” (Ekström 1992: 116). Med andra ord är förhållningssätten i
sig villkorade av något till synes inte lika närvarande, i termer av sociala
och kulturella förutsättningar för dem (Groff 2004: kap. 5; Fleetwood
2008b). Och det är identifieringen av dessa senare villkorande förutsättningar jag betraktar som denna studies slutmål.
För att fortsätta diskussionen om det faktum att jag söker efter förklaringar, kan man fråga sig hur jag över huvud taget motiverar en sådan
ansats. För egen del upplever jag det som något märkligt att behöva argu-

Det hela har också att göra med att orsaker står att finna på många olika nivåer:
att jag skriver den här texten är till del orsakat av t.ex. den motoriska funktionen
hos mina fingrar, samtidigt som också en mängd andra samhälleliga, sociala och
personliga förutsättningar är nödvändiga. Diskussionen handlar här, om än underförstått, om relevanta orsaker till en särskild handling.

4
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mentera för det, men faktum är att musikforskning med genusperspektiv 5
lagt sitt krut på många andra frågeställningar än just varför mansdominans och könssegregering inom (populär)musikområdet reproduceras. För
att göra bara ett litet, men tämligen representativt, axplock har forskare
t.ex. studerat hur musikaliska strukturer konstruerar genus och sexualitet
(McClary 1991/2002); hur kvinnliga rockmusiker upplever och hanterar
utanförskap och diskriminering (Groce & Cooper 1990; Bayton 1998;
Fournet 2010); hur kvinnliga musiker och kompositörer är frånvarande i
musikhistorieskrivningen (Arvidsson 1997; se också Selander 2012); hur
musikteknik genusifieras i ”musikklassrummet” (Armstrong 2011); hur
arrangörer av och deltagare i jämställdhetssatsningar inom populärmusik
talar om uttrycket ”att ta plats” (Björck 2011); hur kvinnliga och manliga
artister framställs i talangprogram på TV (Ganetz 2009); hur manliga
rappare i sina texter ”förhandlar” om könsnormer (Berggren 2012).
Dessa analytiska ansträngningar är förvisso inte oviktiga eller irrelevanta, och jag kommer sannerligen att bygga mycket av mina förklaringar
på den redan existerande kunskapen som bl.a. ovan författare producerat
– även i de fall då jag inte är helt enig i vare sig deras (meta)teoretiska
fundament eller slutsatser. Ett stort problem i musikforskning med genusperspektiv är att centrala frågor som reproduktionen av pojkars/mäns
dominans och könssegregering vad gäller instrument, ligger helt eller delvis i skugga. I bästa fall fungerar de som givna bakgrundsresonemang. Inte
sällan snärjer man in sig i teoretiska resonemang där den enkla och raka
frågan om varför det t.ex. främst är män som är verksamma inom populärmusiklivet görs omöjlig. Se t.ex. hur Kalle Berggren skisserar sin analys:
”In this article I make use of queer theory’s general focus on the instability
of gender and sexual identities as well as the notion of triangles of desire
and the attempts to heterosexualize relations between men, in making
sense of Swedish rap lyrics” (Berggren 2012: 53). Detta ensidiga fokus på
en diskursiv sfär, i Berggrens fall låttexter i hip hop, gör att det vetenskapDetta är det uttryck jag kommer att använda för att referera till den forskning
som på olika vis studerar musik och kön/genus, oavsett disciplin. ”Genusperspektiv” är vidare här att förstå som en paraplyterm som syftar på ett teoretiskt perspektiv där främst flickors/kvinnors och pojkars/mäns skilda livsvillkor, samt
relationer till varandra fokuseras. Senare i avhandlingen ska det emellertid bli
synligt att själva genusbegreppet enkom utgör en del av mitt eget begreppsliga
förråd. ”Genusperspektiv” använder jag dock på detta breda vis, i likhet med t.ex.
”genusforskning” eller ”genusvetenskap” – som kan inbegripa forskning där genusbegreppet över huvud taget inte brukas.

5
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liga intresset oftast stannar vid sådant som de befintliga (diskursiva) konstruktionerna av genus. De konstruktionistiska ansatserna kan därför
mycket sällan säga mer än vad som de facto sker, om än med hjälp av en
teoretisk begreppsapparat. Varför det sker blir mer eller mindre höljt i
dunkel. Liknande teoretiska inriktningar dominerar på flera vis musikforskning med genusperspektiv (för tydliga exempel se McClary
1991/2002; Coates 1997; Armstrong 2011; Björck 2011; Borgström Källén 2014). Det är emellertid min övertygelse att ett så viktigt och konkret
problem som berör en social skillnad mellan pojkar/män och flickor/kvinnor, förtjänar och kräver en tydligare inriktning mot en social verklighet och dess sätt att fungera.
Det föreliggande projektet karaktäriseras därför – mycket övergripande
uttryckt – av ett intresse för den sociala verklighetens villkorande funktion
i människors liv, och därmed en explanatorisk ansats. För att lyckosamt
kunna genomföra något sådant krävs en teori om kausalitet i det sociala
livet; om vad det är som gör att vissa saker (och inte andra) sker. I den här
avhandlingen begrips kausalitet på ett särskilt vis, hämtat från en kritiskt
realistisk tradition. Kort sagt innefattar en realistisk position idén att verkligheten (inkluderat kausalitet) existerar oberoende av vad någon tänker,
tror eller känner till om den. Detta gör också att kunskap, t.ex. om kausala samband, kan vara mer eller mindre adekvat, eller sann. Kritisk realism kombinerar så en ontologisk realism med en särskild form av epistemologisk relativism – kunskapsanspråk, visserligen socialt producerade,
handlar om en oberoende verklighet och är i den meningen bedömningsbara. Innan man formulerar orsaker till särskilda skeenden, behöver man
således också stödja sig på grundläggande, och genomarbetade, ontologiska antaganden. En genomgripande tanke bland kritiska realister vad
gäller kausalitet i det sociala livet, är att orsaker inte på ett enkelt vis kan
avläsas på en empirisk nivå, utan kräver ontologiskt informerade tankeoperationer, inte minst vad gäller de olika egenskaper som sociala strukturer,
kultur och agens besitter (se t.ex. Archer 1995). Otvivelaktigt är det mer
invecklat än såhär, och jag kommer att utveckla dessa metateoretiska resonemang i kapitel 3, även om jag i fortsättningen av detta kapitel kommer att på olika sätt diskutera utifrån denna hållning. Vad det handlar om
nu är att formulera en bakgrundsbild till mäns och pojkars position och
förehavanden inom, och i relation till, populärmusik. Innan dess kan det
dock vara på sin plats att klargöra vad jag menar med ”populärmusik”.
Populärmusik är notoriskt svårt att ringa in, vilket inte minst visar sig i
de definitionsdiskussioner vissa populärmusikforskare ägnat sig åt (se t.ex.
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Middleton 1990; Fornäs 1995; Frith 1996b; Moore 2001). Syftar det
”populära” på kvantiteten av de som lyssnar på musiken? På dess kommersialisering? Eller är det en särskild sorts (”enkel”) musik, tilltalandes
populasen? Jag vill göra detta så enkelt som möjligt, mest beroende på hur
mitt material de facto är karaktäriserat, samt utifrån mina mål. ”Populärmusik” refererar här, för det första, till västerländsk, anglosaxisk populärmusik som djupast har afrikansk-amerikanska rötter. Olika former av
populärmusik är också, i mycket högre grad än t.ex. konstmusik, knutet
till olika – i brist på bättre ord – subkulturer, med sina mer eller mindre
särskilda ideologier, klädstilar och sätt att leva. I dagens 2010-tal innebär
detta en myriad av genrer, allt från esoterisk metal, varianter av R&B och
hip hop, till akustisk folkpop (”singer/songwriter”) och visuellt bombastisk, påkostad discopop.
Icke desto mindre är populärmusikaliska praktiker, så som jag definierar dem, fortfarande oftast centrerade kring ett antal instrument: (el)gitarr,
(el)bas, trumset och sång (eventuellt också någon form av klaviatur). Även
om man skulle kunna inkludera datorer som ett slags musikinstrument,
eller verktyg för att musicera, verkar populärmusicerande likväl oftast
inbegripa vad som kan sägas vara de mer traditionella instrumenten (se
Ungdomsstyrelsen 2011: 37). Exempel på artister/band, hämtade från de
deltagande pojkarnas musikvärldar, är Green Day, Sex Pistols, Michael
Jackson, Labyrint, Mötley Crüe och Red Hot Chili Peppers. Det musicerande som pojkarna själva utövar (eller vill utöva), är också inspirerat på
olika vis av bl.a. nämnda artister. Det musikaliska, och på andra sätt uttrycksmässiga, spann som dessa artister och band exemplifierar betraktar
jag som inrymmandes under paraplybegreppet ”populärmusik”.
För den som tycker att jag gör det lite väl enkelt för mig nu, kan jag
bara svara att jag inte anser en längre diskussion om populärmusikbegreppet vara fruktbar för den här avhandlingen. Det här är inte en studie
av musik per definition, därmed är mer precisa musikaliska definitioner
och diskussioner något överflödiga. Populärmusikområdet är ett vidsträckt fält, men jag ser likväl inga större problem med att påstå att det är
detta pojkarna närmar sig, och i vissa fall träder in på, när de t.ex. repar
med sitt rockband eller sparar pengar till ett digitalt trumset. Om det ändå
kvarstår oklarheter, t.ex. var gränserna ska dras mellan populärmusik och
andra musikformer, är min förhoppning att det framgår i den löpande
texten vad jag menar.
Slutligen, och ytterst viktigt, vill jag framhålla att när jag i fortsättningen skriver om ”populärmusikområdet”, ”populärmusiklivet” eller ”popu22
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lärmusikfältet” syftar det inte enbart på den (marginella) del av detta som
utgörs av professionella musiker. De allra flesta populärmusiker går vare
sig aldrig med någon (större) ekonomisk vinst, eller erhåller formellt stöd
av skivbolag och liknande (se t.ex. Finnegan 1989/2007). Vissa populärmusiker turnerar och släpper album på egen hand, och går nätt och jämnt
runt. Andra spelar bara lokalt, och ytterligare andra spelar sällan eller
aldrig sin musik utanför sovrummet eller repetitionslokalen. Givetvis
skulle man kunna dra olika sorts gränser här, t.ex. mellan privat och offentligt musicerande. Vad beträffar denna studie ser jag inte sådana gränsdragningar som nödvändiga, då jag som nämnts är intresserad av pojkarnas initiala väg in i populärmusicerande. Hur (och om) pojkarna kommer
att musicera som vuxna kommer att avgöras av ting som är till del bortom
denna studie. Det är hur som helst på detta breda vis termer som ”populärmusikområdet”, och ”populärmusicerande”, ska begripas i den här
avhandlingen.

Pojkar, män och populärmusicerande
Gitarr är förvisso det vanligast förekommande instrumentet bland både
tjejer och killar, men i långt högre grad bland killar: 50 % av killar i åldern 13–25 uppger gitarr som huvudinstrument, medan samma siffra för
tjejer är 28 % (Ungdomsstyrelsen 2011: 37). När det kommer till skillnader mellan val av akustisk eller elektrisk gitarr framträder detta än tydligare – elgitarr spelas av pojkar och akustisk gitarr i viss mån av flickor
(Brändström & Wiklund 1995 kap. 3; Hallam, Rogers & Creech 2008).
Vidare är den vanligaste studiecirkeln i åldersgruppen 13–25 vad Folkbildningsrådet kallar ”improvisatorisk musik” (rock, jazz etc.), med drygt
66 000 ungdomar registrerade i början av 2010-talet. Närmre 90 % av
dessa ungdomar är emellertid killar (Ungdomsstyrelsen 2011: 13; Folkbildningsrådet 2015). Den enda studiecirkel där musicerande ingår och
som domineras av flickor, är körsång.6 Deltagande i studieförbundens

Studiecirklar där dans är ämnet domineras också av flickor, men jag har uteslutit
dem här då dans inte innefattar produktion av musik, även om det givetvis har
med musik att göra.
6

VICTOR KVARNHALL	
 Pojkars

musik, reproduktionens tystnad

23

musikverksamheter överlag är också mansdominerat, då 80 % av dessa
deltagare är pojkar (Ungdomsstyrelsen 2011: 14).7
Detta kan verka stå i kontrast till att flickor är större i andel som elever
på svenska kulturskolor (jfr Brändström & Wiklund 1995; Ungdomsstyrelsen 2011). Enligt Sveriges musik- och kulturskoleråd (SMOK) var könsfördelningen bland eleverna under 2013 59 % flickor och 41 % pojkar8
(SMOK 2013). Det populäraste instrumentet på musik- och kulturskolorna i början av 2010-talet är gitarr, 25 % av alla elever deltog i slik
undervisning, följt av piano (19 %), fiol (10 %), samt sång (7,7 %)
(SMOK 2011). Könsfördelningen inom respektive instrumentgrupp går
dock inte att uppdaga.9 Följande diskussion är ett försök att ändå belägga
något av hur detta ser ut.
I Sture Brändström och Christers Wiklunds studie av den kommunala
musikskolan i Piteå, visade det sig att trots att det var populärmusik de
flesta elever var intresserade av och lyssnade på, spelade flickor inte populärmusikaliska instrument (elgitarr, elbas, trumset). Flickorna spelade
framför allt piano, stråkinstrument, flöjt, samt sjöng, medan pojkarna
spelade andra blåsinstrument än flöjt, samt elgitarr, och elbas (Brändström
& Wiklund 1995: 68 ff). Ungdomsstyrelsens siffror, något mer aktuella,
över ungdomars huvudinstrument kan bringa ytterligare reda i detta. I
deras undersökning var, som tidigare noterats, gitarr det instrument som
störst andel av pojkarna betraktade som sitt huvudinstrument, vilket
också gällde för flickor men inte i lika hög utsträckning. Men också basgitarr, trummor (eller percussion), samt dator uppgavs i mycket högre utJag har varit i kontakt med Folkbildningsrådet i syfte att erhålla senare, och fler,
siffror rörande könsfördelningen i studieförbundens musikverksamheter, utan
lycka. Det som finns till hands är en rapport till regeringen, om jämställdhet och
folkbildning. Däri nämns att mansdominansen inom studiecirklar inriktade mot
”improvisatorisk musik” uppgick till 87 % under 2014 (Folkbildningsrådet 2015:
22). På ett annat ställe nämns siffran 84 %. Några detaljerade tabeller återfinns ej
och registerdata förvaltas av SCB.
7

Man måste också ha klart för sig att detta inte är någon stark dominans. Det som
vanligen i officiella sammanhang avses med ”jämn könsfördelning” är en fördelning om 60/40 eller jämnare.

8

Jag har haft kontakt med SMOK om könsuppdelad statistik över instrument,
men någon aktuell sådan finns inte och inte heller finns några planer på att ta fram
det. Ungdomsstyrelsen (2011: 144) kritiserar detta faktum, och menar att åtminstone någon borde ha ett nationellt ansvar för köns- och åldersfördelad statistik vad gäller musik- och kulturskolornas verksamhet. Jag är beredd att instämma i den kritiken.
9
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sträckning som huvudinstrument av pojkar. Sång, klaviatur, och stråkinstrument uppgavs snarare av flickor som huvudinstrument. Det är därför
ett kvalificerat antagande att gitarrelever (och troligtvis också bas- och
trumelever) på svenska musik- och kulturskolor till störst andel är pojkar.
Könsfördelning inom högre musikutbildningar visar också på en mansdominans, och en könssegregering vad gäller huvudinstrument. På Högskolan för scen och musik, Göteborg, var de antagna studenterna på kandidatprogrammen med inriktning komposition respektive improvisation
2012 och tre år tillbaka, 75 respektive drygt 70 % män (Olofsson 2012).
På Musikhögskolan vid Örebro universitet var andelen manliga studenter
med inriktning mot populärmusik (eller ”afro” som det ofta kallas) under
läsåret 2011/2012, 78 %. På elgitarr och elbas var mansdominansen
hundraprocentig, på andra, t.ex. trumset, närapå hundraprocentig. Bara
bland vokalisterna fanns en majoritet kvinnor: 94 %. Det innebär att av
alla de kvinnliga studenterna med inriktning populärmusik, hade 71 %
sång som huvudinstrument.10 Och såhär ser könsfördelningen ut de flesta
år, och på Sveriges musikhögskolor generellt.11
En vidare viktig poäng är att man behöver betrakta detta i ljuset av statistik över det svenska officiella musiklivet överlag. Ty även om flickor är i
en svag majoritet bland kulturskolelever, visar Marita Flisbäcks utredning
å Konstnärsnämndens vägnar att 71 % av de verksamma musikerna i
Sverige är män (Flisbäck 2010).12 Bland de drygt 1000 medlemmarna i
Sveriges kompositörer och textförfattare, tidigare Svenska kompositörer

10

Stort tack till Urban Tholén som hjälpte mig att slutligen få fram rätt rådata.

Utöver förvärvandet av uppgifter från Musikhögskolan vid Örebro universitet,
där jag själv varit verksam sedan 2009, har jag korresponderat med de övriga fem
institutioner som är statligt finansierade musikhögskolor i Sverige (dvs. Högskolan
för scen och musik, Göteborgs universitet; Kungliga musikhögskolan, Stockholm;
Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet; Musikhögskolan Ingesund, Karlstads
universitet; Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet) angående könsfördelad statistik bland studenter med inriktning mot populärmusik. Två av dessa har
inte gett mig något svar, de andra har gett mig uppgifter som, även om de i vissa
avseenden skulle behöva kompletteras, visar på en likartad könsfördelning som jag
i brödtexten redovisar vad gäller Musikhögskolan vid Örebro universitet.
11

Det bör påpekas att dessa siffror är över det svenska musiklivet överlag, inte
bara populärmusik. Det finns anledning att anta att liknande statistik över det
populärmusikaliska fältet specifikt skulle se annorlunda ut. Vidare är Flisbäcks
undersökning baserad på professionella musiker, i betydelsen att deras musikaliska
verksamhet genererar hela eller en del av inkomsten.

12
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av populärmusik (SKAP), utgörs närmre 80 % av män.13 Så, deltagande i
studieförbundens eller kulturskolornas verksamhet eller ej: det är män som
intar merparten av de konstnärliga positionerna i svenskt (populär)musikliv. Anne Lorentzen (2002) påvisar medelst statistik att i stort
sett detsamma föreligger vad gäller det norska populärmusikområdet.
Det kan därtill tilläggas att populärmusikområdet på andra vis också är
mansdominerat. Enligt föreningen Jämställd festival var 73 % av de bokade akterna år 2014 dominerade av män (Jämställd festival 2014), och
av de som 2013 bokade artister var 88 % män (Jämställd festival 2013).
Populärmusikindustrins könsfördelning är också den överlag mansdominerad, och dessutom (vertikalt) könssegregerad. På mer maktfulla och
inflytelserika positioner som VD och A&R återfinns män, medan kvinnor
framför allt arbetar med marknadsföring (se t.ex. Portnoff 2007: 124–
125).
Även om könsfördelad statistik över en verksamhet som musicerande,
kanske särskilt populärmusicerande, är mycket svår att både få tag på och
tolka, har jag försökt redovisa sådant jag finner trovärdigt och som pekar
på de problem som denna avhandling fokuserar på. Sammanfattningsvis
kan könsfördelningen inom populärmusikområdets beskrivas som följer.
Women are in a definitive minority in all different positions of the popular
music field, from musicians to technicians, record agents, and festival organizers. The only exception is the position of vocalist. (Björck 2011: 84)

Hur kolossalt viktig könsfördelad statistik än är, kan jämställdhet till syvende og sidst aldrig vara en fråga enbart om procentuell könsfördelning.
Likhetstecken kan inte sättas mellan jämn könsfördelning och jämställdhet, då det senare handlar om lika villkor. Det här inrymmer tämligen
stora diskussionsfrågor, som jag ska lämna nu för att återvända till i mitt
avslutande nionde kapitel. Vad som emellertid behöver stå klart nu, är
vilken funktion statistiken fyller i detta sammanhang, dvs. i formuleringen
av studiens bevekelsegrunder.

SKAP:s
medlemsregister
finns
tillgängligt
via
deras
hemsida
(http://www.skap.se/medlemmar) och jag har på egen hand beräknat könsfördelningen. Även om jag försökt att avgöra (biologiskt) kön på medlemmarna – i de
fall det fanns skäl för ovisshet – både med hjälp av namn och uppsökande av exv.
bilder på kompositören/textförfattaren ifråga, räknar jag med att min uträkning
kan differera något. Mansdominansen bland SKAP:s medlemmar torde hur som
helst befinna sig någonstans mellan 75 och 80 %.
13
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Den åberopade statistiken avtäcker en mansdominans och en könssegregering inom populärmusikområdet. Denna situation, belyst genom
ovan hänvisade siffror, är vidare inte något som är speciellt just för det
arla 2000-talets Sverige, det är ett över tid relativt bestående mönster (se
t.ex. Martin, C. 1995). Detta är alltså inte ett fenomen som helt plötsligt
uppstått, utan ser ut att ha ärvts av efterföljande generationer av aspirerande populärmusiker; det har skett en reproduktion. En grundläggande,
om än övergripande, fråga i den här avhandlingen är alltså hur och varför
detta sker. Hur kommer det sig, och på vilka sätt möjliggörs, reproduktionen av pojkars/mäns respektive flickors/kvinnors olika deltagande i populärmusiklivet?
Reproduktionsbegreppet är, som Andrew Sayer uttrycker det, ”surrounded by traps for the unwary” (Sayer 1984/2010: 96). Reproduktion
sker inte för egen maskin, utan är beroende av att människor nyttjar sin
handlingskraft. Människor har därtill oftast helt andra intentioner med
sina handlingar än social reproduktion. Pojkar som börjar spela elgitarr,
elbas, eller trummor gör det för att de exv. utvecklat drömmar om att
uttrycka sig musikaliskt, inte för att de vill upprätthålla en mansdominans
och könssegregering inom populärmusikområdet. För att reproduktionsbegreppet hur som helst ska vara begripligt behöver det innebära att människor handlar i enlighet med hur människor tidsmässigt före dem handlat. Marion Leonard påpekar t.ex. att associationen mellan rockmusik och
män/maskulinitet inte är ett slags kvarleva från den tidiga rockmusikens
mansdominans som fortsättningsvis ”bara är där” – det hela är snarare ”a
process of […] continual enactment” (Leonard 2007: 181). Såtillvida man
inte betraktar människor som totalt determinerade av de sociala kontexter
de befinner sig i, måste de involverade människorna i någon mån själva
finna ett värde i att agera på ett sätt som, oavsiktligen, gör att denna association fortlever. Handlingar och anammade föreställningar är med andra
ord präglade av både strukturell/kulturell influens och mänsklig agens. 14 I
denna studie handlar det därför, som nämnts, om att begripa vad det är
som möjliggör att pojkar gör och tänker på ett sådant sätt att populärmusikområdets mansdominans och könssegregering reproduceras.

”Agens” är månne något av en anglicism, till skillnad från ”agentskap”. Jag har
(av språkliga skäl) valt att genomgående använda mig av det förra uttrycket, även
om jag betraktar de bägge som synonymer.
14
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Pojkar, män och privilegier
Själva problemet, mönstret om man så vill, är således enkelt att se: det
existerar en mansdominans tillika en könssegregering i populärmusiklivet.
Låt mig dröja kvar vid mansdominansen. Utifrån den situation jag hittills
försökt avtäcka, kan man dra den generella slutsatsen att något fungerar
främjande eller möjliggörande vad gäller pojkars/mäns deltagande, precis
som att något fungerar hindrande eller begränsande vad gäller flickors/kvinnors deltagande. Detta kan formuleras som att pojkar/män åtnjuter privilegier. Pojkarna i föreliggande studie, liksom andra pojkar, är
lokaliserade i ett samhälleligt sammanhang som på olika vis är präglat av
detta. Man kan förstås förneka det på olika sätt och tänka sig att populärmusicerande är något som är lika tillgängligt för precis alla människor,
som t.ex. Timo Räisänen verkar göra i den citerade intervjun ovan. Detta
är emellertid bara sant formellt sett, och problemet är att man då fortfarande saknar någon som helst plausibel förklaring till varför mansdominans (och könssegregation) reproduceras. Därför består utmaningen med
påståendet om mäns fördel i relation till populärmusiklivet, i att förklara
vad denna fördel utgörs av, och hur den specifikt påverkar och hanteras
av pojkar och män. Det är ytterligare ett sätt att beskriva vad jag ämnar
göra i denna studie.
Musikforskning med genusperspektiv har ofta inneburit ett fokus på
musiker som är kvinnor, inte sällan de hinder eller problem dessa kvinnor
erfar (jfr Clawson 1999; Björck 2011). En sökning i Google scholar bekräftar detta. Söker man på den exakta frasen ”women and music” får
man 2290 träffar, söker man på ”men and music” får man 403 träffar.15
Detta betyder förstås inte att det överlag skrivs mer om kvinnliga musiker
än om manliga. Det är snarare mer adekvat att påstå att manliga musiker
syns utan att vara karaktäriserade som just män, dvs. det faktum att de är
män och att det, troligtvis, främjat deras musikaliska gärningar tydliggörs
inte i någon nämnvärd utsträckning. Orsakerna till mansdominans inom
populärmusik och mäns privilegier som (aspirerande) populärmusiker
förblir därmed outredda. Det behövs således en djupare förståelse av de
privilegierades situation (Pease 2010) – varför och hur den upprätthålls. I
föreliggande studie motiveras detta kunskapsmål generellt utifrån att det
bidrar med en mer komplett kunskap om verkligheten. Eller, annorlunda
uttryckt: eftersom musikforskning med genusperspektiv oftare undersökt
kvinnors underordning, och (implicit) orsakerna till det, kan studiet av
15
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mäns överordning, och orsakerna till det, bidra med nödvändiga pusselbitar för att se mer av hela bilden.
Det finns också ett annat värde med att producera kunskap om de privilegierades villkor. Ty privilegier är till sin natur svåra att upptäcka för de
grupper som drar nytta av dem: ”Not being aware of privilege is an important aspect of privilege” (Pease 2010: 9). Det är t.ex. inte heterosexuella personer som ”kommer ut”, eller som på andra sätt tvingas bli medvetna om riktningen på sina begär och sin kärlek. De människor som tillhör underordnade grupper däremot, ”are continually reminded of how
their gender or their class or their race are sources of discrimination”
(Pease 2010: 10). Individer ur privilegierade kategorier kan vara (och är
ofta) medvetna om systematisk diskriminering av andra, men mer sällan
om sina egna privilegier. I diskussioner – och forskning – om genus och
musik kan detta framträda tydligt: det förutsätts handla om flickors/kvinnors hinder och problem, inte om pojkars/mäns fördelar.
Michael Kimmel (2003) har beskrivit det att vara privilegierad som att
springa i medvind. Vindens kraft märks inte när den trycker en framåt,
utan framför allt när den kommer mot en; är motvind. I sin studie av
mäns och kvinnors vägar in i rockmusicerande, talar Mary Ann Clawson
om en ”ease that characterised male respondents’ entrance into band
membership” (1999: 103). Michael Ramirez uttrycker det som att
”aspects of the life course […] enable men to more easily pursue [popular]
music during adolescence and adulthood” (Ramirez 2007: 114). Det är
vad som utgör denna ”ease”, dessa ”aspects of the life course” jag är intresserad av. Sådana möjliggörande villkor kan sägas existera också för de
pojkar som deltar i den här studien. I kraft av att vara och bli definierade
som just pojkar, upptar de en social position som är möjliggörande och
hjälpande vad gäller att agera i populärmusiklivet. Denna utsaga skulle
kunna vara slutmålet för min studie. Men i realiteten är den enbart startpunkten.
För vad händer om man vänder sig 180 grader? Vad känner man då?
Vad ser man då? Det är inte att identifiera medvindens existens som är av
vikt här, snarare är det att identifiera vad det är som får den att blåsa. Att
börja undersöka det är ett steg mot ansatsen att förklara varför dessa fenomen sker. Det är, för att ånyo prata med Kimmel (2008: kap. 1), att
göra män som män synliga, eller i detta fall: göra pojkar som pojkar synliga (se också Eduards 1998). Givetvis kan inte alla de orsaker som upprätthåller mäns dominans i populärmusiklivet identifieras i den här avhandlingen. De förklaringar jag kommer att identifiera rör ju framför allt
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pojkar – inte flickor, inte vuxna och inte heller orsaker på andra nivåer
(musiklivet som sådant, skivbolagsindustrin, olika former av medier etc.).
Men delvis rör detta problemet med generalisering, vilket jag som nämnts
ska diskutera mer i kapitel 9.
Som synes har jag flera gånger i de ovanstående avsnitten antytt avhandlingens syftesformulering. Den kommer att läggas i full dager först i
nästa kapitel, då den där följer på en diskussion av tidigare forskning
inom området. Så även om det hela kan framstå som något okonventionellt att vänta så pass med att framlägga syftet, är min förhoppning att
detta kompenseras av att jag härmed klargjort andemeningen vad gäller
avhandlingens mål och inriktning.

(Meta)teoretiska strömningar inom samtida musiksociologi
Utöver att vara en empirisk studie har jag också som en övergripande
ambition med avhandlingen att tillämpa kritiskt realistiskt tänkande inom
ramen för musikforskning med genusperspektiv. Mig veterligen finns det
inga sådana studier.16 Dock vill jag inte påstå att min strävan är att helt
formulera en kritiskt realistisk teori för musikforskare med genusperspektiv. Det nämnda målet är framför allt en konsekvens av att jag själv, för
att kunna genomföra studien, måst utveckla en särskild hållning (i enlighet
med kritisk realism), då musikforskning med genusperspektiv, som tidigare nämnts, är ett fält influerat i hög grad av en postmodern totalkonstruktionism. I nästa kapitel kommer jag att mer grundligt diskutera just
musikforskning med genusperspektiv, men jag vill här ta tillfället i akt att
kritiskt dryfta mer övergripande samtida musiksociologiska tankar, som
inte sällan musikforskare med genusperspektiv är influerade av.17

16
Inom musikpedagogisk forskning återfinns emellertid t.ex. Anna Linges musikpedagogisk avhandling om kreativ musikpedagogik (Linge 2013) samt Jonathan
Lilliedahls läroplansteoretiska avhandlingsstudie av musikämnet i gymnasieskolan
(Lilliedahl 2013); bland sociologiska musikforskare återfinns Jason Toynbee, bl.a.
med sin studie av Bob Marley (Toynbee 2007).

Tack till Ulrik Volgsten som med sina kommentarer på detta avsnitt hjälpte mig
att betydligt förbättra och klargöra det. Det kan också vara värt att nämna hans
texter om musik som emotionell kommunikation, medelst en mänsklig ”capacity
for affect attunement” (2012: 212; se också Volgsten 2006). Om än en förklarande
ansats rör den sig dock, som jag förstår det, på en allmänmänsklig nivå – till skillnad från de sociala och kulturella nivåer jag är intresserad av i detta avsnitt (och i
avhandlingen).
17
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Musiksociologi är ett brett fält med många inriktningar, men att människors musikaliska handlingar och förståelse av musik står i något slags
relation till den sociala och kulturella kontext de lever i betraktar jag som
en kärnfråga (se t.ex. Silbermann 1963/2002; Cerulo 1984; Leppert &
McClary 1987; Martin, P. 1995; Taylor 2001; Longhurst 2007). Att människor är präglade av sin sociala omvärld också vad gäller musik och musicerande, kan månne framstå som banalt och självklart. Men det är hur
man begriper denna relation som är viktigt, det är det man behöver finna
ett teoretiskt ramverk för att begripa och konceptualisera. I ett sådant ljus
är inte musiksociologiska frågeställningar skilda från de problem generella
sociologiska teorier brottas med. Inom sociologiskt influerad musikforskning verkar det emellertid ha blivit mer eller mindre vedertaget att åberopa
en (implicit eller explicit) voluntarism och antirealism som ett slags svar på
hur relationerna människa-musik-samhälle är beskaffade.
Voluntarism kan bredast beskrivas som ”the notion of unconstrained
will” (Hartwig 2007b: 355), dvs. idén att människors handlingar och tankar härrör enbart eller framför allt ur deras autonoma vilja. Vändningen
”från text till kontext” (se t.ex. Kirkegaard 2004) inom musikforskning
sedan mitten av förra decenniet har också medfört en vändning till människors tolkande processer vad gäller musikförståelse och -användning, och
understödjs därtill av en mer generell antirealism. Vad jag vill visa är att
det finns svagheter i de (meta)teoretiska perspektiven i vad man kanske
kan kalla den samtida musiksociologins mittfåra. Det hela utgör ett motiv
för att jag söker mig mot en alternativ förståelse av grundläggande ontologiska och epistemologiska hållningar, vilket också banar väg för ett annat begripliggörande av struktur, kultur och agens – i form av kritisk realism.
Frågan om musikalisk mening har upptagit ett flertal musiksociologiska
forskare (se t.ex. Wright 1975; Green 1988/2008; 1997; Martin, P. 1995:
64 ff; Frith 1996a; Moore 2001; Marshall 2011). Jag skulle till en början
vilja dröja mig kvar vid denna fråga, då den relativt tydligt avtäcker en
särskild form av såväl antirealism som voluntarism bland samtida framträdande musiksociologer. Dock vill jag påpeka att musikalisk mening
som fenomen, om än inte oviktigt, inte är centralt i min avhandling.
Funktionen med kommande diskussion är som sagt först och främst att
peka på vissa metateoretiska antaganden i samtida musiksociologiskt tänkande, vilka jag finner problematiska.
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Musikalisk mening, antirealism och voluntarism
En vanlig hållning bland musiksociologer är att musikalisk mening inte
kan bringas fram i ljuset genom studiet av de musikaliska objekten i sig (se
t.ex. Martin, P. 1995; 2000; DeNora 2000; 2004). Lars Lilliestam uttrycker det emblematiskt:
Musikens mening ligger inte i musiken själv, den är inte inneboende i musikens material. Musikens mening skapas genom att den används – och inte
minst genom att vi tänker och talar om den, tolkar den och tillskriver den
ett innehåll. (Lilliestam 2009: 144)

Som synes hamnar här lyssnaren, användandet, talet i centrum, och det
musikaliska objektet och musikskaparen(s intentioner) i periferin. I sådana
tankegångar kan man också höra ett eko av Roland Barthes kända text
om författarens död, till förmån för läsarens födelse (Barthes 1977; se
också Toynbee 2003). Tia DeNora påstår i en sådan anda att ”all discourses ’about’ the musical object help to constitute that object” (DeNora
2000: 30). Hon hävdar vidare att ”the work ’itself’ cannot be specified; it
is anything, everything, nothing” (DeNora 2000: 31). Liknande tankar
återfinns hos Ruth Finnegan, som menar att ”we would do well to abandon the fashionable concept of ’text’” (Finnegan 2003: 188–189). Detta
då hon anser att textbegreppet styr den musiksociologiska forskningen
bort från studiet av människors mångfaldiga och individuella musikaliska
erfarenheter. En annan variant av detta tänkande finns hos Johan Fornäs,
som menar att lyssnaren, och inte det man oftast menar med ”musikskaparen”, i själva verket är den som producerar musik ”[s]ince one can listen
to noises or natural sounds as if they were music, thus making them into
music” (Fornäs 2003: 45). Detta är voluntaristisk antirealism i sitt esse.
Bara för att något går att förnimma som musik, till exempel fåglars läten,
betyder inte att det är rimligt att påstå att det är musik. Det hela kanske
säger något om mänskligt sökande efter kommunikativa avsikter och
skönhet, men det omformar inte verkligheten: det hörda var fågelljud. Jag
finner det därtill mycket svårt att se att det inte gör någon skillnad om
upphovsmakaren till det hörda är en fågel eller en människa.
Överlag smälter ovan tänkande samman objekt med människors föreställningar, diskurser och kunskap om dessa – saker och ting konstitueras
av människors tolkningar och idéer. Men musikaliska objekt (liksom alla
objekt) är vad de är, som materiella (om än temporala) objekt, oavsett
människors diskurser, föreställningar eller kunskap om dem. Som Green
påpekar, mynnar ett totalt förnekande av musiks autonomi ut i en ontolo-
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gisk idealism och voluntarism: ”[f]or it presupposes that music […] could
be made out of any material whatsoever, organized in any way, and still
be counted as music” (Green 2005: 90). Och Simon Frith, som överlag
inte kan sägas vara en realist, påpekar följande vilket är i enlighet med en
ontologisk realism:
We hear things as music because their sounds obey a more or less familiar
cultural logic, and for most music listeners (who are not themselves music
makers) this logic is out of control. […] Somebody else has set up the conventions; they are clearly social and clearly apart from us. (Frith 1996a:
121)

Vad jag ovan kritiserat är perspektiv som i alltför hög grad fokuserar på
att falsifiera en idé om att musik i sig determinerar den lyssnande individens upplevelse och uppfattning. DeNora är speciellt upptagen av att visa
hur musik påverkar eller ”tar sig in” i mänsklig handling (DeNora 2000;
2002; 2003; 2004). För att göra detta nyttjar hon bl.a. begreppet affordances, dvs. att vissa musikaliska objekt erbjuder olika slags möjligheter
för särskilda tolkningar och användningar – en låt med högt tempo erbjuder t.ex. större möjligheter att konditionsträna till än en med långsamt
tempo.18 Hon reserverar sig dock genom att säga att ”affordances only
exist if they are real for some social actor(s)” (DeNora 2003: 170). Men är
inte detta att punktera detta begrepps innebörd? Givet att idén om affordances utgår från att objekt, i detta fall musikobjekt, har särskilda karaktäristika, måste dessa sägas existera och villkora bruket oavsett om någon är
medveten om dem eller ej. Annars handlar affordances om något annat än
musikobjekts egenskaper, t.ex. lyssnares eller diskursers egenskaper. Det
framstår överlag som att det finns en tendens till rädsla för att passivisera
lyssnaren (se också Martin 2006), vilket resulterar i en slagsida mot att
fokusera på det lyssnande subjektet, i form av voluntarism. I slutändan
gör det inte bara att objektiva egenskaper hos musikobjekt tonas ned, utan
också andra betydelsefulla (objektiva) aspekter, inte minst de musikaliska
konventioner respektive konnotationer som är en del av den sociala och
kulturella verklighet musiklyssnare föds in i (Georgii-Hemming & Kvarnhall 2014; 2015, i tryck). Dessa är inte lyssnande personers egna skapelser.
I detta läge är det nog lämpligt att börja utreda hur musikalisk mening
ska begripas. Vad jag finner mest rimligt är att göra en analytisk distinktBegreppet ”affordances” kommer från James Gibson (se vidare Clarke 2005).
Det är vidare svårt att finna en bra svensk översättning till detta begrepp, därför
använder jag det i dess ursprungliga engelska form.
18
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ion mellan inom- respektive utommusikalisk mening, något flera musikforskare föreslagit (och debatterat), även om jag hämtar mest tydligt inspiration från Green (1988/2008; 1997; 2005). Uppdelningen är alltså analytisk, dvs. den låter sig inte göras i den konkreta musikaliska erfarenheten
och är därmed en abstraktion. Greens teori om musikalisk mening är en
teori i den bemärkelsen att den inte enbart ”sorterar fakta”, utan försöker
säga något om objektets – den musikaliska erfarenhetens – natur (Sayer
1998). De olika formerna av musikalisk mening som abstraktioner fyller
så ett sådant syfte, även om de som sagt inte enkelt går att särskilja i den
faktiska erfarenheten.
Musikalisk mening handlar om relationer. Mellan (och inom) musikaliska objekt vad gäller inommusikalisk mening; mellan musikaliska objekt
och icke-musikaliska objekt vad gäller utommusikalisk mening. Dessa
relationer är verkliga, externa och inte beroende eller skapade av det lyssnande subjektet. Icke desto mindre är det i lyssnares medvetande, dvs. i
form av en musikalisk erfarenhet, musikalisk mening manifesterar sig.
Med Derrick Wrights ord: ”[a]lthough the meanings are the result of an
individual’s perception of the musical object the meanings themselves are
not purely subjective” (Wright 1975: 421).
Uppkomsten av respektive form av mening hos en lyssnande individ är
ett resultat av musikalisk socialisation. Skillnaden mellan inom- och utommusikalisk mening (eller ”inherent meaning” respektive ”delineated
meaning” som Green kallar dem) handlar om olika referenter:
[W]ith inherent meaning the ’signs’ and the ’referents’ all consist of musical
materials. A sound refers to another sound either in the same piece of music
or beyond it in another piece, or within the style in general terms. With
delineated meaning, the ’sign’ is made up of musical materials, that is,
sounds, but the ’referent’ is made up of non-musical constituents related to
the social context of the music’s production and reception. (Green 2005:
82)

Inommusikalisk mening handlar således om kopplingar mellan musikaliska material som på något vis relaterar till varandra. För att uttrycka det
enkelt betyder, eller implicerar, delar av ett musikobjekt t.ex. en särskild
fortsättning: ”Music features stylistic conventions. These determine that
some progressions are likely, others less so, and still others impossible”
(Koopman & Davies 2001: 262). Att förnimma sådana implicerade, troliga fortsättningar innebär att inommusikalisk mening uppstått i en lyssnares medvetande. Denna typ av musikalisk mening förutsätter så en förvär-

34

VICTOR KVARNHALL	
 Pojkars

musik, reproduktionens tystnad

vad (låt vara outtalad) kännedom om särskilda musikaliska konventioner.
För att parafrasera det tidigare citatet av Frith är det ”någon annan” som
har skapat dessa konventioner; de är resultatet av tidigare musikaliska
aktörers handlingar.
Utommusikalisk mening däremot, handlar om att olika slags musik associeras med, eller refererar till, olika icke-musikaliska fenomen och objekt. För Green handlar det om ”meanings which are loosely suggested or
metaphorically sketched by the music in relation to its social context”
(Green 2005: 80). Uppenbarligen kan sådana betydelser också vara av
personligt ursprung – alla har vi väl distinkta minnen från våra liv som
tränger sig på närhelst vi hör ett särskilt stycke musik. Den viktiga poängen hos Green är dock att ”[s]ome of these thoughts and beliefs will be
so closely connected to the music, and so readily accepted by all members
of society, that we can say the music has come to mean, or delineate, them
at a conventional level” (Green 1997: 7). Det är på så vis olika slags musik
kan sägas vara, eller bli, associerade med t.ex. kön/genus, hudfärg, nationalitet, etc. (se Lilliestam 2001). Precis som med inommusikalisk mening
kan konventionaliserad utommusikalisk mening sägas vara utfallet av
tidigare existerande människors handlingar och idéer.
Att, som DeNora (2004) och Martin (2006) menar, individer skapar
olika mening hos musik genom att den används på specifika vis och i vissa
situationer är förvisso en truism. Att musik är ”a resource for the production and self-production of emotional stances, styles, and states in daily
life, and for the remembering of emotional states” (DeNora 2004: 49), är
en insikt om musiks relevans i enskilda människors vardagliga, och mer
eller mindre privata, liv. Men underströmmen av voluntarism och antirealism i detta perspektiv (delat av t.ex. citerade Lilliestam, Finnegan och
Fornäs) gör inte bara att idén om mening som determinerat av musikaliska
objekts och kompositörers intentioner ifrågasätts och nyanseras. Den sållar också bort insikten om att musikalisk mening är en del av den sociala
och kulturella verklighet människor lever och har fötts in i, vilken villkorar (men inte determinerar) uppfattningen och upplevelsen av musik.

Förklaring, antirealism och voluntarism
Utöver ovan kritiska diskussioner om musikalisk mening, som blottade
voluntaristiska och antirealistiska drag, återfinns därtill i samtida musiksociologisk forskning liknande problem vad gäller förklaring, och särskilt
relationen mellan social struktur/kultur och mänsklig handling. Detta är så
temat för det följande.
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Alphons Silbermanns definition av musiksociologi och dess syfte baseras på en tydligt empiristisk hållning. Han poängterar särskilt att musiksociologer ska ägna sig åt observationer av fakta, generaliseringar samt
förklaringar av dessa. Vad anbelangar musiksociologisk forsknings mål
skriver han att det bör utgöras av ”the development of laws of prognosis
which will enable us to say that when this or that event occurs, this or that
event will naturally follow” (Silbermann 1963/2002: 65). Uppenbarligen
har man här att göra med en musiksociolog som tänker i termer av förklaringar, men det är ett perspektiv på kausalitet som är minst sagt tveksamt.
För det första är det orimligt att tänka i termer av prediktion när det
handlar om människors sociala liv, eftersom man då inte tar hänsyn till
föränderlig- och oförutsägbarhet i det sociala livet, inte minst vad gäller
människors förmåga att reflektera över och kreativt hantera sin situation
(Outhwaite 1987; Porpora 1987; Archer 1995). För det andra förväxlar
Silbermann empirisk regelbundenhet med kausalitet (se t.ex. Bhaskar
1979/1998: kap. 1; Fleetwood 2002). Att kunna konstatera att två empiriska fenomen samvarierar säger ingenting om varför de gör det.
Silbermann ger vidare tyngd åt sin utsaga om musiksociologins mål om
förutsägelser genom att påstå att detta är alla vetenskapers mål. Men det
kan argumenteras för att inte ens naturvetenskaperna sysslar med att upptäcka lagstyrda fenomen: ”[m]any causal laws in the natural sciences are
not invariant successions of events but express tendencies, the likelihood
of certain things occurring, given certain sorts of conditions” (Carter &
New 2004: 1–2; se också Bhaskar 1975/2008; 1979/1998: 44 ff). Att söka
förklaringar till något, att finna orsaker till händelser, är således något
annat än att identifiera hur olika händelser sker i en följd.
Den något mer samtida musiksociologen Peter Martin avfärdar Silbermann på basis just av hans empiristiska, eller positivistiska, vetenskapssyn
(Martin, P. 1995: vii). Men istället för att leverera en alternativ hållning
till kausalitet i musiksociologiskt teoretiserande är det kausalitet per se
som får stryka på foten. Han, liksom Andy Bennett (2008), uttrycker en
farhåga för determinism vad gäller att förklara människors handlingar och
föreställningar (som musiker eller som lyssnare), i termer av social struktur/kultur.
[T]he attempt to explain any social activity – such as the production of music – in terms of the general characteristics of society entails a further set of
difficulties concerning the nature of human action. […] In short the problem lies in the implication that human action is in some way determined
by social forces […]. (Martin, P. 1995: 80)
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Culture is considered as a constraint, something imposed from above which
manifest itself most readily through issues such as teenage boredom, racial
tension and sexual exploitation. The cultural response of those individuals
on the receiving end of such constrictive bonds is also read in an essentialist
determinist fashion. Broad structural categories such as class, gender and
race are portrayed as the – largely subconscious – motivation for reactionary tendencies among popular music audiences. (Bennett 2008: 421)

Det verkar av dessa citat att döma att det enda man som musiksociologisk
forskare har att göra när man inser problemet med struktur/kulturdeterministiskt tänkande är att inte bara förkasta det, utan att även
förkasta hela tanken på att strukturer/kultur på något vis influerar mänsklig handling. En sådan antingen/eller-hållning tror jag inte är ett konstruktivt sätt att utöva vetenskaplig kritik på. Det grundläggande felet hos Martin och Bennett är att kausalitet likställs med determinism. Konsekvensen
blir att sociala eller kulturella orsaker inte alls kan rymmas i förståelsen av
mänsklig handling.
Martin vidhåller att det är avgörande att inte betrakta samhälle eller
kultur som ”real entities” (Martin, P. 1995: 80). Han argumenterar, med
hjälp av Anthony Giddens, för att mänsklig handling (och meningsskapande) formas genom ”interactional processes and practices”, snarare än
att vara präglat av ”hypothetic structures” (Martin, P. 1995: 168). I själva
verket, påstår Martin, är strukturer inte någon orsak till mänsklig handling, de är dess utfall (Martin, P. 1995: 178). Dessa fundament i Martins
synsätt påminner om en metodologisk individualism, eller voluntarism,
vilket innebär att
[c]ausal primacy in explaining the social world goes to human beings and
social structures are seen as being derived from people’s thoughts (idealism,
various forms of interpretivism), or from their habits or conversations
(social constructionism, ethnomethodology). (Carter & New 2004: 4)

Martin vill, med rätta, undvika både determinism och reifikation av strukturer. Men för att nå ett sådant mål är det inte nödvändigt att anamma en
voluntarism. För det är visserligen sant att det bara är människor som har
handlingskraft, inte sociala strukturer eller kultur. Men ett problem med
voluntarism är att denna hållning tenderar att helt eller delvis tona ned de
sociala och kulturella förutsättningarna för dessa handlingar (Layder
1998; Carter & New 2004: 4 ff; Archer 1995: 34 ff; Bhaskar 1979/1998:
27 ff).
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Det är också anmärkningsvärt att Martin diskvalificerar Silbermann på
basis av den senares empirism. För Martins vägran att betrakta sociala
strukturer och kultur som verkliga entiteter, vilket banar vägen för hans
metodologiska individualism, bygger just på en empiristisk verklighetssyn.
Ty det är sant att social struktur och kultur inte är några empiriskt identifierbara fenomen, vilket dock (grupper av) individer och deras handlingar
kan sägas vara. Men det betyder inte att det är orimligt att tala om strukturers och kulturs existens: en ontologi kan inte byggas enbart utifrån det
empiriskt observerbara. Språklig grammatik, evolutionen och magnetfält
är t.ex. alla exempel på existerande objekt som inte i sig går att observera,
men som onekligen har (observerbara) effekter. Det finns därför ett underliggande empiristiskt antagande hos Martin som gör att han sätter likhetstecken mellan det som går att förnimma och det som finns, och därmed att
ytterst enkom (grupper av) individer existerar.
Bennetts förslag är att istället för att se musiksmak (och, får man anta,
musikförståelse) som något annat än en produkt av ”structurally determined social circumstances” bör det betraktas som ”one of the available
means which individuals are able to actively construct their identity, lifestyle and even sense of place in late modernity” (Bennett 2008: 427). Även
här har man att göra med en voluntarism, en idé om att ”individuals are
capable of somehow producing their own subjectivity via music” (Hesmondhalgh 2008: 341). Sådana resonemang får anses vara tämligen vanligt förekommande bland många sociologiskt inriktade musikforskare,
vilket jag i förra avsnittet visade. Man skulle med lite fog kunna påstå att
mittfåran av samtida musiksociologisk forskning, eller ”the dominant
conception” som David Hesmondhalgh (2008) kallar den, på flera sätt
bygger på voluntaristisk grund.
Återigen är detta ett olyckligt utslag av ett antingen/eller-tänkande vars
resultat är att studiet av människors musikaliska handlingar och förståelse
stannar vid deras särskilda subjektiviteter och egna tolkningar. Givetvis är
det orimligt att tala om sociala strukturer eller kultur som mekaniskt och
deterministiskt opererar i människors handlingar. Men att hävda exv.
sociala strukturer som orsakande behöver inte alls innebära determinism, i
själva verket bör det inte innebära determinism. Av skäl som kommer att
utvecklas senare ska sociala strukturer eller kultur aldrig begripas som
några slags icke-mänskliga krafter som tvingar sig på passiva individer.
Men att bortse från det högst verkliga med strukturers/kulturs begränsningar och möjligheter är att bortse från något grundläggande med människors sociala liv.
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Det finns andra teoretiska vägar att ta än att helt avfärda tanken på
strukturers/kulturs prägling på mänsklig handling, utan att hamna i deterministiskt trångmål. En metateoretisk grundval i den här avhandlingen
utgörs av en hållning där hänsyn tas till människors reflekterande förmågor, deras självmedvetenhet och andra unika mänskliga krafter, utan
att därmed förlora tanken på existensen av en social och kulturell verklighet som likväl både begränsar och möjliggör.

Avhandlingens utformning
Avhandlingen består av nio kapitel och börjar med att jag i kapitel 1 redogör för den situation av mansdominans och könssegregation som råder
inom populärmusikfältet, samt drar upp riktlinjerna för avhandlingen. Jag
diskuterar också här en del samtida musiksociologiskt tankegods, i syfte
att identifiera och problematisera särskilda underförstådda, metateoretiska
antaganden.
Kapitel 2 ägnas åt att kritiskt granska de olika förklaringar till den i
kapitel 1 tecknade situationen, och återskapandet av den, som jag spårat i
tidigare forskning. I kapitlet formuleras också det vetenskapliga problem
som jag i avhandlingen adresserar, vilket mynnar ut i två syftesformuleringar och tre därpå följande frågeställningar.
Kapitel 3 är avhandlingens första av två teoretiska kapitel. I detta lägger
jag fram avhandlingens metateoretiska ramverk, dess ontologiska och
epistemologiska utgångspunkter. Det medför att jag ansluter mig till en
kritiskt realistisk syn på verklighet, kunskap, kausalitet, social struktur,
kultur och agens. Kapitlets kärna utgörs av att begreppsliggöra grunderna
till varför vissa saker sker i det sociala livet och inte andra.
En empirisk studie är emellertid också i behov av något mer substantiellt än ett metateoretiskt ramverk, varför jag i kapitel 4 behandlar
kön/genus som villkor för mänsklig handling mot bakgrund av de grundläggande riktlinjerna uppdragna i kapitel 3. Huvudsakligen diskuteras tre
nivåer där olika slags villkorande äger rum beträffande människor som
sociala könsvarelser: den sociala könsstrukturen, kulturella könsregler
samt könspsykologiska strukturer.
Kapitel 5 utgör avhandlingens metodkapitel, där jag främst redogör för
produktionen och analysen av studiens empiriska material. Även om en
stor del av kapitlet består av att deskriptivt redogöra för mina praktiska
förfaranden, ligger tonvikt också på att klargöra vad det inneburit att ha
en kritiskt realistisk förklarande ansats i såväl produktionen som analysen
av det empiriska materialet.
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Kapitel 6 är det första av tre analyskapitel i avhandlingen. I det första
av dessa söker jag karaktärisera pojkarnas förhållningssätt till populärmusik och -musiker. Kapitlet rör sig så på en förhållandevis empirinära nivå,
även om slutsatserna är frukten av ett abduktivt tolkningsarbete. Detta
resulterar i formuleringen av två olika förhållningssätt till populärmusik/musiker: ett identifikatoriskt respektive ett intimiserat. Det förra intas av
pojkarna, det senare tar de avstånd från.
Kapitel 7 liknar det föregående i det att jag söker formulera en fördjupad insikt om pojkarnas förhållningssätt till musikinstrument, inkluderat
sångrösten. I huvudsak formulerar jag här att pojkarna intar ett engagerat
förhållningssätt till populärmusikinstrument, och att de tar avstånd från
ett sådant fullödigt engagemang vad gäller att sjunga.
Kapitel 8 skiljer sig sedan från det föregående två, då det är här jag förklarar pojkarnas tidigare beskrivna förhållningssätt. Detta sker i form av
en identifiering av kausala mekanismer, vad jag kallar en rekonstruktion
av sociala, kulturella och psykologiska villkor som producerar pojkarnas
förhållningssätt till populärmusik och -musiker samt musikinstrument.
Kapitel 9 består av avslutande diskussioner, beträffande olika aspekter
av avhandlingen som helhet. Diskussionerna rör främst syftesuppfyllande
och svar på frågeställningar, studiens meriter och tillkortakommanden
samt den önskvärda framtid som impliceras av analyserna.
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KAPITEL 2

Tidigare forskning: tidigare förklaringar
I det här kapitlet är avsikten att tematiskt presentera hur andra forskare
förklarat de fenomen som är av intresse för den här avhandlingen, dvs.
reproduktionen av populärmusikområdets mansdominans och könssegregering. Även om det finns en ambivalens inom musikforskning med genusperspektiv inför förklarande och kausala analyser – vilket också gäller
genusforskning överlag (New 2005) – kan man argumentera för att det
ofta finns en mer eller mindre outtalad ambition till just detta. Hillevi
Ganetz essä ”Varför finns det så få kvinnliga rockmusiker?” (Ganetz
1994) tillkännager redan i titeln en explanatorisk agenda.19 All slik forskning är dock inte lika tydlig med detta. Men oavsett om de förklarande
ambitionerna är uttalade eller ej, läser jag den tidigare forskningen på
området just genom en sådan lins, vilket är en läsning jag inte finner särdeles långsökt.
Syftet med att göra detta utgår primärt från min egen ambition att ha
en förklarande ansats till varför pojkarna i min studie förhåller sig till
populärmusik och -musicerande som de gör. Med andra ord vilka kausala
mekanismer20 som kan sägas orsaka deras förhållningssätt. Den tidigare
forskningen är därmed en (potentiell) vägledande källa till tänkbara sådana mekanismer. De granskade studiernas svagheter är emellertid också
viktiga att dra lärdom av, en poäng jag kommer att klargöra i min summerande diskussion av dem samt i formuleringen av min studies problemområde, syften och frågeställningar.
Övergripande sett har jag betraktat det som fruktbart att granska
undersökningar som, implicit eller explicit, identifierar orsaker till mansdominansen och/eller könssegregeringen inom populärmusikområdet.
Detta gör onekligen att den forskning jag behandlar är av något disparat
art. Till att börja med rör det sig i många fall om studier av vuxna musiker. Det är dock mitt antagande att denna forskning i hög grad är relevant
19
Även om Ganetz visst har en form av explanatoriska strävanden i sin text,
kommer jag inte att ta upp den för granskning. Skälet till detta är främst att hon
till största del ägnar sig åt att redogöra för och diskutera vad andra forskare sagt
om frågan som utgör essäns titel.

”Kausala mekanismer” är ett uttryck som kommer förklaras närmre i kapitel 3,
men för nu kan det sägas beteckna de dolda processer som producerar, dvs. orsakar, empiriskt identifierbara händelser (inkluderat handlingar och tankar).
20
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för studiet av unga och barn också, då den (åtminstone delvis) tillför generell kunskap om de strukturer och mekanismer som är relevanta i barns
och ungas liv, även om det självfallet är så att också andra strukturer och
mekanismer verkar i dessas liv.
Vad gäller just studier av unga personer, är merparten av denna forskning utförd i diverse utbildningsmiljöer. Utbildningsinstitutioner har förstås sina egna specifika sätt att fungera på, som i sig kan villkora flickors
och pojkars handlingar och tankar. Eftersom jag i min avhandling är intresserad av mer generella aspekter av de deltagande pojkarnas liv än det
som sker i skolan, har jag valt att utesluta en del (men inte all) sådan
forskning.
Vidare innebär det ett problem att musikforskning med genusperspektiv
ofta har fokuserat på musiker som är kvinnor, vilket tidigare påpekats.
Det finns förstås goda skäl till detta. Kunskap om kvinnors, allmänt sett,
svårigheter i populärmusiklivet är möjligt att betrakta som det primära att
veta något om i eftersökandet av förändring. Därtill kan själva synliggörandet av kvinnliga musiker ha ett egenvärde. Men vad man vidare kan
påstå är att de hinder kvinnor erfar implicerar mäns (och pojkars) privilegier. Icke desto mindre har det implicerade däri sällan uttryckligen klargjorts. För att kunna göra det kan man åtminstone ta avstamp i de forskningsresultat som berör kvinnors begränsande relation till populärmusicerande.
Innan genomgången och diskussionen av tidigare forskning tar vid, vill
jag säga något om hur jag gått tillväga för att finna denna. Så vitt jag kan
se, är skälet till detta främst att göra forskningsprocessen transparent, och
därmed borga för möjlighet till utvärdering. Det är emellertid omöjligt att
göra reda för exakt hur jag funnit alla texter jag här refererar till, varför
jag främst kan redovisa den sökprocess som varit mer eller mindre systematisk. Mycket av den forskning jag redovisar och diskuterar är i bokform, såväl kapitel i antologier som hela monografier. Men utöver läsning
av denna litteratur, gjorde jag också ett flertal databassökningar för att på
så vis uppdaga mer forskning på området (i artikelform). I projektets inledande fas skedde detta tämligen ostrukturerat, för att gradvis bli mer
systematiskt.
De utvalda databaserna var avsedda att täcka in ett så brett sökfält som
möjligt, om än med fokus på humaniora och samhällsvetenskap. De utgjordes av följande: Academic Search Elite, ERIC, JSTOR, MUSE, SAGE
Journals Online, Science Direct samt Wiley Online. Sökorden bestod av
”popular music” eller bara ”music”, i kombination med något av följ42

VICTOR KVARNHALL	
 Pojkars

musik, reproduktionens tystnad

ande: ”men”, ”male”, ”boys”, ”masculinity”, ”masculine”, respektive
”women”, ”female”, ”girls”, ”femininity”, ”feminine”. Sökningarna gjordes oftast på titel, men ibland på ämne, då vissa sökträffar blev för vida.
Relevanta artiklar valdes sedan ut i flera steg. Först behövde jag klargöra huruvida texterna de facto berörde kön/genus, något som oftast
kunde avgöras genom att granska titlarna. Bland återstoden läste jag initialt artiklarnas abstrakt, i syfte att utreda om de på något vis berörde förklaringar till populärmusikområdets mansdominans och könssegregering.
I vissa fall krävdes dock mer läsning än enkom abstrakt för att komma
fram till artiklarnas relevans.
Det bör påpekas att en ansenlig mängd texter jag kommit i kontakt med
inte syns i nedan diskussion. En del föll bort i ett sent skede, när jag redan
läst och börjat skriva om dem men insåg att de egentligen inte sa något om
just reproduktion av mansdominans och könssegregering (t.ex. artiklar om
musikpress och musikreception). Många andra föll givetvis bort under
själva sökprocessen, då de inte alls kan betraktas som förklarande. Och
detta är, som redan nämnts, signifikant för fältet. På ett sätt kan man påstå att detta är en av de viktigaste insikterna med min granskning av musikforskning med genusperspektiv. Jag återvänder till den frågan i slutet av
kapitlet.

Kvinnors/flickors respektive mäns/pojkars generella livsvillkor
En del musikforskare har hävdat att kvinnors respektive mäns olika deltagande i populärmusik kan härledas till dessas skilda övergripande livsvillkor. Tanken är alltså huvudsakligen att begränsningar och möjligheter
som präglar flickors/kvinnors respektive pojkars/mäns liv överlag, också
skapar olika förutsättningar för populärmusicerande.
Sara Cohen (1997) har med sin studie av (indie)rockmusiker i Liverpool
som ambition ”to understand and explain how and why rock is actively
’produced’ as male” (Cohen 1997: 17). Vad gäller både musiker, publik
och stadens musikbransch var detta musikliv mansdominerat. Majoriteten
av de få kvinnliga musikerna var vokalister. Cohen fastslår att Liverpools
rockscen utgjordes av relationer mellan ”predominantly male groups,
cliques or networks”, vilka, ”regularly circulate and exchange information, advice and gossip; instruments, technical support and additional services; music recordings, music journals and other products” (Cohen 1997:
20). Detta faktum enkom, säger Cohen, fungerade exkluderande för kvinnor.
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Kvinnors deltagande kringskars vidare av kvinnors respektive mäns generella livsvillkor, t.ex. att viktiga mötesplatser för rockmusiker och andra
deltagare i musiklivet var belägna på platser i stadsrummet som, speciellt
kvälls- och nattetid, är hotfulla för kvinnor att vistas på. Därtill, fortsätter
Cohen, gör kvinnors större ansvar för barn och hem att ”the touring, travelling and late night activities involved can pose problems” (Cohen 1997:
21). Kvinnors deltagande i musiklivet, föreslår hon, var därför snarast av
indirekt art. Utöver att möjliggöra mäns frikoppling från hushållssysslor
och barnomsorg, agerade kvinnorna ofta stöd för sina manliga musicerande partners: ”[i]nvolvement of men with the scene’s bands and business
frequently depends upon financial and other support received from friends, relatives and partners, many of whom are women” (Cohen 1997:
21). Den minoritet kvinnor som ändock var musiker vittnade därtill om
nedvärderande attityder och en brist på seriöst bemötande av männen i det
lokala musiklivet. Enligt Cohen beror dessa fenomen på att de flesta deltagarna i Liverpools rockmusikliv var av arbetarklassbakgrund där en ”traditionell” arbetsfördelning mellan könen sällan tummas på, vilket också
medför en intolerans mot de som överträder gränserna. Cohen spårar
därtill mansdominansen inom detta lokala musikliv till vidare sammanhang: den nationella och internationella musikindustrins respektive ”rockvärldens” arbetsfördelning mellan könen (Cohen 1997: 24).
Vidare argumenterar hon för att det fanns en ideologisk produktion,
påverkad av ”a more general rock ideology” (Cohen 1997: 30), och som
kan betraktas som ytterligare en förklaring. Inom ramen för denna ideologi är rockmusik associerad till ”gatan” och offentligheten, i motsats till
hemmet och det privata. Sådana idéformationer är också knutna, enligt
Cohen, till motsatspar som aktiv/passiv, autentisk/fabricerad och
rock/pop. Dessa dikotomier är i sin tur analoga med man/kvinna. Hon
exemplifierar detta med att kvinnor som befann sig i replokaler eller i
inspelningsstudior, riskerade att få höra ”jokes about groupies’, the assumption being that they are there primarily for sexual reasons” (Cohen
1997: 31).
Det finns en otydlighet hos Cohen vad gäller både vad förklaring är och
hur de faktorer hon pekar på opererar i människors liv. För det första
verkar hon emellanåt smälta samman orsak med effekt på ett tautologiskt
vis: populärmusiklivet förblir mansdominerat och könssegregerat för att
det redan är det. För det andra, den rockideologi hon talar om – hur, mer
exakt, fungerar dess påverkan på konkreta personers handlingar och förhållningssätt? Hur förmedlas dessa idéer? För att hennes resonemang ska
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fungera som en förklaring måste hon med nödvändighet mena att denna
ideologi utövar en effekt på människor. Kanske är det sant att det är så,
men eftersom det saknas en teoretisk konceptualisering av hur sådana
kausala processer ser ut, förblir hennes resonemang fristående påståenden
som saknar ett förtydligande av hur det hela hänger ihop.
I sin bok Frock Rock från 1998 analyserar Mavis Bayton kvinnors erfarenheter av att vara rockmusiker, framför allt utifrån ett digert intervjumaterial. Två av hennes huvudfrågor har en explicit explanatorisk klangbotten. För det första: varför är det så få kvinnor som är instrumentalister
i rockband?21 Och för det andra: vad är det som är speciellt med de som är
det?22 Den första frågan besvarar hon genom att hänvisa till vad hon kallar materiella respektive ideologiska hinder. De ideologiska hindren, tillika
Baytons svar på hennes andra forskningsfråga, diskuteras mer under nästkommande rubrik. För nu handlar det främst om vad hon kallar kvinnors
materiella hinder för deltagande.
Att kvinnor tjänar mindre pengar än män gör att det blir svårt att ha
råd med den nödvändiga och kostsamma utrustning som krävs för att
spela rock-/populärmusik. Vad gäller tillgång till relevanta rumsliga sfärer
pekar hon, i likhet med Cohen, på hur signifikanta offentliga ytor domineras av män. Musikaffärer t.ex., där det i princip uteslutande arbetar män,
utgör ett ”manligt reservat” enligt Bayton. Nästan alla hennes informanter
uttryckte att de kände sig hämmade och osäkra i denna miljö, och vissa av
dem blev utsatta för både ignorerande och förnedrande bemötanden. Att
ta sig till och från spelningar sent på kvällen, fortsätter hon, begränsar
också flickor och kvinnor, då det finns en rädsla för att bli utsatt för sexualiserat våld av män. Viktiga platser och arenor för blivande populärmusiker undviks så.
De obekväma arbetstider som rockmusikerskapet fordrar, i kombination med att det oftast är kvinnor som bär den största delen av ansvaret för
barn, gör det svårt att kombinera föräldraskap med rockmusicerande.
Därtill utför kvinnor mer av det obetalda arbetet i hemmet överlag, vilket
också detta utgör en bromskloss. Bayton menar därtill att såväl föräldrar
som kärlekspartners skapar begränsningar för flickors och kvinnors rockmusicerande. Flickor avkrävs i högre grad än pojkar att befinna sig i
21
Enligt Bayton är mindre än 15 % av alla instrumentalister i rockband kvinnor
(Bayton 1998: 23).

Hennes tredje huvudfråga rör kvinnornas erfarenheter av att spela i rockband
och deras karriärer.
22
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hemmet, särskilt på kvällstid och inte minst om det gäller att besöka rockkonserter. Manliga kärlekspartners kan på samma vis vara ifrågasättande
till att deras flickvän eller fru spelar rockmusik, av olika skäl – svartsjuka,
avund, eller känslan av att ens partner sysslar med något som inte är feminint nog. Men också mer samhälleliga normer för äktenskap, där kvinnor
förväntas befinna sig i hemmet så länge de inte är på sitt arbete, spelar in,
säger Bayton.23
Bayton är en av de populärmusikforskare med genusperspektiv som
analyserat kvinnors frånvaro i populär/-rockmusik (och indirekt mäns
dominans) på det kanske mest nyanserade och breda sätt. Ett problem är
dock att det emellanåt blir för brett. Är t.ex. alla hinder hon identifierar
lika viktiga för att begripa kvinnors och mäns villkor inom populärmusikområdet? Och hur samverkar de, egentligen? Sådant blir aldrig specificerat. Om hennes analys verkligen ska ha explanatorisk kraft, skulle den till
att börja med behövt ringa in villkor som var viktigare än andra, inte alla
tänkbara hinder för kvinnor. Likväl är hennes insisterande på vad hon
kallar materiella villkor för kvinnor respektive män en viktig, och i denna
forskning ofta bortglömd, poäng.
Mary Ann Clawsons studie av ”early musical histories of women and
men rock musicians” (Clawson 1999: 100) baseras på en kartläggning av,
och intervjuer med, deltagare i WBCN Rumble, en årlig musiktävling i
Boston, USA. Majoriteten av de intervjuade var manliga musiker, vilka
samtliga var instrumentalister. Deras musikaliska livshistorier skilde sig på
markanta sätt från kvinnornas. Trots ett passionerat intresse och starka
drivkrafter hos de kvinnliga musikerna, även i unga år, var deras erfarenheter präglade av motstånd och hinder. Männens berättelser om deras
Baytons diskussion underbyggs av statistiska uppgifter, vilka gäller det brittiska
samhället, men de är icke desto mindre sanna också för samtidens Sverige. I SCB:s
På tal om kvinnor och män, som utkommer vartannat år, finns åtskillig sådan
statistik sammanförd som pekar på liknande villkor för kvinnor respektive män
som Bayton diskuterar. I Medlingsinstitutets årliga rapport gällande 2011 uppgår
kvinnors löner inom samtliga sektorer till 94,1 % av mäns (85,7 % innan standardvägning) (Medlingsinstitutet 2012: 158). Kvinnors rädsla för att bli utsatta för
våld är också markant högre än mäns och således något som troligtvis influerar
kvinnors val och förehavanden i större utsträckning än mäns (se SCB 2014; Wendt
Höjer 2002). Både kvinnor och flickor ägnar också mer tid åt hemarbete än män
och pojkar. Under en vecka ägnar kvinnor i snitt 26 timmar åt obetalt hemarbete
medan män ägnar 21 timmar – en skillnad som dessutom ökar om det rör sig om
samboende par med barn (SCB 2014: 38–39). Bland unga personer är det flickor
som i högre grad än pojkar utför hemarbete (SCB 2005: 70–73).
23
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inträde i rockvärlden karaktäriserades däremot av en frånvaro av problem, en lätthet. För att förklara detta tar Clawson först avstamp i massmediala representationer av vad ett rockband är och hur det fungerar.
Mediala representationer förser aspirerande populär-/rockmusiker med
vissa tumregler för vad ett band ska vara. T.ex. riktlinjer för vilka instrument som trakteras, bandmedlemmars utseende och beteende, att bandmedlemmar är kamrater i samma åldersgrupp, och att de är män. Men
detta är som sagt bara tumregler: ”[t]he most striking characteristic of the
process of rock-music training is the extent to which the learning process
is a peer-based experience in which adults have little or no direct, interactional input” (Clawson 1999: 104). Denna autonomi vis-à-vis vuxna är
ett initialt villkor för aspirerande unga rockmusiker och band bildas därför via existerande sociala kamratnätverk.
Medelåldern för när de manliga deltagarna i studien hade börjat spela
ett instrument respektive i ett band var 12,9 respektive 15,6 år. För kvinnorna var motsvarande siffror 18 respektive 21,3 år (Clawson 1999: 105).
Enligt Clawson måste man därför analysera bandet som organisatorisk
form ur ett genusperspektiv, om man ska begripa dessa uppenbart olika
villkor för unga män respektive kvinnor.
Givet att rockband skapas tillsammans med kamrater och att könssegregation präglar barns och ungas sociala liv, är möjligheten att skapa
band bestående av både pojkar och flickor liten. Detta utgör så ett hinder
för flickor som strävar efter att bli musiker (och ett möjliggörande för
pojkar), då pojkar tidigare börjar spela och bildar band, efter en medialt
förmedlad uppmuntran. Flickor måste antingen träda över den gräns som
utgörs av ett könssegregerat socialt liv eller bilda band tillsammans med
andra (icke-musicerande) flickor. Man skulle kunna uttrycka det som att
Clawson här identifierar hur populärmusikområdets könssammansättning
(via medialt representerade tumregler) och en grundläggande aspekt av det
sociala livet (könssegregering) i samverkan formar specifika villkor för
flickor/kvinnor respektive pojkar/män. Clawson ser också detta som förklaringen till att kvinnorna i studien bildade band i högre åldrar; könssegregering var då inte lika genomträngande, vilket följaktligen ledde till
att kvinnorna började spela ett antal år senare än männen (i könsblandade
band). Centralt i Clawsons analys är emellertid att flickors möjlighet att
spela i ett band kraftigt kringskärs av ovan processer, samt framför allt
genom att (rock)bandet är en ”maskulin institution” – det senare ska jag
återkomma till. Denna exkludering är avgörande eftersom bandet utgör
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”the locus of early skill acquisition and artistic development” (Clawson
1999: 106).
Clawson påpekar det viktiga med att analysera sociala relationer, och
inte enbart mediala representationer, men säger mycket lite om det
(köns)relationella, eller den kausala kraften hos ojämlika relationer (se
t.ex. Porpora 1987; 1998; 2007; Archer 1995). Tonvikt hamnar likväl på
en mer beskrivande nivå av hur pojkar/män i rockband kan uttrycka och
stärka sin maskulina identitet, t.ex. i form av ”band names [that] articulate male-coded themes of aggression and domination” (Clawson 1999:
112). Men frågan är om detta är en orsak eller en effekt. Clawson tänker
sig uppenbarligen att det är det förra, men det vilar på ett problematiskt
antagande: att pojkars huvudsakliga motivation till att börja spela i rockband består i möjligheten att ge uttryck för en identitet som man. Det
hindrar en mer nyanserad kausal analys i kraft av att det skymmer de mer
grundläggande förutsättningarna för populärmusicerande – vars möjlighet
till uppfyllande kan skilja sig mellan pojkar och flickor.
I ovan diskuterad forskning förklaras framför allt mansdominans inom
populärmusiklivet med de generella livsvillkor som kvinnor/flickor respektive män/pojkar lever under, vilket genererar olika möjligheter för deltagande. Även om de refererade forskarna är något viktigt och åsidosatt på
spåren, ser jag också problem med deras angreppssätt. Först och främst
återfinns en vaghet vad gäller uppfattningen av kausalitet, vilket resulterar
i oklara framställningar av de postulerade (om än implicita) kausala processerna. Dessutom framstår det överlag som att vad dessa författare
främst diskuterar är de olika villkor pojkar/män respektive flickor/kvinnor
möter som musiker, inte vad som villkorar att icke-musiker, som pojkar/män respektive som flickor/kvinnor, kommer att betrakta populärmusicerande som uppnåeligt eller ej.

Populär-/rockmusik som maskulint
Att t.ex. rockmusik som klingande fenomen är maskulint, vilket vissa
hävdar, är en utsaga som onekligen handlar om musikalisk mening, utommusikalisk mening. Det är en idé som framförts och diskuterats på
många olika vis, med en spännvidd över det musikaliskt ljudande, textuella och visuella aspekter (låttexter, musikvideor) samt mer generella populärmusikaliska praktiker (se vidare t.ex. Walser 1993; Green 1997;
Kruse 1999). I nedan diskussion kommer jag att beröra forskning som på
olika vis fokuserar på samtliga dessa aspekter.
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I Susan McClarys både välciterade och omdebatterade essäsamling Feminine endings (1991/2002) uppehåller hon sig framför allt vid västerländsk konstmusik, men analyserar också en del populärmusik. En grundläggande tanke i McClarys feministiskt informerade syn på musik är att
inte bara diskurser om musik vilar på genusifierade och sexualiserade
metaforer, utan också musiken själv. Hon menar därför att det man kan,
och bör, söka efter är de mekanismer varigenom ”certain stimulations of
sexual desire and release are constituted within the musical medium”
(McClary 1991/2002: 13). Musik fungerar därför, enligt McClary,
(köns)socialiserande. Detta då den – likt andra diskurser – medverkar till
att konstruera genus och sexualitet, och att konstituera den sociala verkligheten som sådan. Av uppenbara skäl finns inte utrymme att granska
eller diskutera detta närmre. Men det finns stora problem med McClarys
analyser, som jag finner har att göra med hennes grundläggande metateoretiska utgångspunkter. En totalkonstruktivistisk, diskurscentrerad hållning gör henne exv. ovillig att göra viktiga distinktioner, t.ex. mellan det
musikaliska och det sociala. Därtill uppvisar hon en ovilja att ta (formalistiska) musikfilosofer på allvar, och en oklar hantering av semiotik. Detta
är några av de generella problem som återfinns i Feminine endings, vilket
därmed också är ett problem med det specifika, och begränsade, hon säger
som är relevant i detta sammanhang.24
McClary menar alltså att även musikaliska konventioner ofta bygger på
patriarkala narrativ och agendor. ”The options available to a woman
musician in rock music”, fortsätter hon, ”are especially constrictive, for
this musical discourse is typically characterized by its phallic backbeat”
(McClary 1991/2002: 154). Hon förklarar inte vad hon avser med ”falliskt”, men jag antar att det är rimligt att betrakta det som en symbol för
maskulinitet i allmänhet och mäns sexualitet i synnerhet. Rockens – och
överlag, populärmusikens – typiska baktakt, som för McClary är en musikalisk representation av detta, skulle då alltså i sig fungera bekräftande för
En del av McClarys postmoderna tankegods är också självvederläggande. Hon
hävdar på ett ställe att det viktiga med postmodern dekonstruktion är insikten att
kunskap inte är baserad på sanning, utan på ”social ideology and privilege”
(McClary 1991/2002: 144). Av allt att döma förkastar hon sanningsanspråk överlag. Och sålunda: om det nu är så att all kunskap bottnar i ideologi, då finns väl
ingen anledning att lita på vad McClary själv påstår? Med en vetenskaps- och
kunskapsfilosofisk position som är självvederläggande, blir det mycket svårt att ta
henne på genuint allvar.
24
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män och negligerande för kvinnor. Detta skulle i så fall potentiellt kunna
vara en förklaring till populärmusikområdets fortsatta mansdominans.
McClarys utsaga är karaktäristisk för hela hennes bok. Sällan eller aldrig underbyggs hennes analyser, åtminstone inte på ett tillräckligt vis. För
frågan är om musik över huvud taget kan uttrycka något som kan karaktäriseras som ”falliskt”. I linje med Peter Kivys kritik av McClary (Kivy
2002: kap. 8) ser jag det som långt mer rimligt att påstå att ett visst musikaliskt material kan uttrycka, säg, styrka eller aggressivitet och det är
”because music can be expressive of these emotions and actions, and
possess other structural and sensual properties, it can be used to underlie
plots and plot archetypes” (Kivy 2002: 145). Det skulle därmed finnas,
kan man då påstå, fog för McClarys tolkning. Men det är fortfarande en
fråga om vad som musikaliskt kan uttryckas och hur det relaterar till utommusikalisk mening.
Som jag kort diskuterade i förra kapitlet, kan man tala om att olika
musikobjekt innefattar särskilda affordances, dvs. vissa begränsningar och
möjligheter för tolkning och användning (DeNora 2000; kap. 2; Clarke
2005). Det är inte möjligt att vilken rytm som helst kan omtalas som ”fallisk”. Den tolkning McClary gör anspråk på vad gäller rockmusiks typiska
baktakt kan därför betraktas som en tolkning som inte skulle varit möjlig
om detta rytmmönster hade haft en annan materiell konstitution. Men
hon hoppar över detta steg. Om man istället säger att rockmusiks backbeat uttrycker något i stil med framhärdande, platstagande och styrka
möjliggör det tolkningar i termer av ”falliskt” eller maskulint. Innebörden
i det ”falliska” eller maskulinitetsbegreppet kan emellertid inte uttryckas
av musik, då sådana komplexa begrepp ”requires nouns, verbs, adjectives
– in other words, the full resources of a a language with a syntax and semantics” (Kivy 2002: 150).
Vad rockmusiks typiska baktakt uttrycker möjliggör således McClarys
tolkning, men potentiellt flera andra också. Den kan användas för att
signifiera och tydliggöra något ”falliskt” eller maskulint, men processerna
varigenom det är just detta som blir den huvudsakliga meningen behöver
bli synlig. Även om McClary kanske håller med om det, är inte sådana
resonemang tydliggjorda. Hon hade behövt visa, eller argumentera för, att
det de facto är fallet att den utommusikaliska meningen hos rockens
backbeat ”at a conventional level” (Green 1997: 7) utgörs av något ”falliskt”, eller maskulint. Först då skulle man rimligen också kunna börja
säga något om att rockmusiks maskulina mening är en förklaring till (fort-
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satt) mansdominans inom fältet, även om det likväl inte per automatik
kan sägas vara en självklar följd.
Norma Coates (1997) anför att Rolling Stones ”sound, perhaps some of
the most definitional sound of ultimately undefinable rock, is coded as
unmistakably phallic, and masculine” (Coates 1997: 50). Till skillnad från
McClary antas inte det ”falliska” eller maskulina vara utgångspunkten för
förklaring till rock-/populärmusikområdets mansdominans, även om det
är en given premiss (vilken i sig kan ifrågasättas). Hellre söker Coates ”[a]
plausible explanation for why the Stones’ music is coded and accepted as
phallic” (Coates 1997: 51, min kurs.). Det bör noteras att Rolling Stones
här utgör ett typexempel på rockmusik; det handlar alltså inte om en fallstudie av Rolling Stones enkom. Därtill sluter jag mig till att det hela kan
betraktas som en förklaring till mansdominans, enligt samma princip som
gällde i diskussionen av McClary ovan.
För Coates är rockmusiks maskulina kodning ett utfall av ”the discursive structures of the rock formation” (Coates 1997: 53). Inom och genom
denna diskurs separeras för det första rock från pop. För det andra står
dessa i en relation till autentiskt respektive artificiellt, vilka för det tredje
förhåller sig till maskulinitet respektive femininitet. Detta visar sig t.ex. i
ett uttryck som ”women in rock”, en beteckning som ”delineates hegemonic space” (Coates 1997: 61). Det är en (diskursiv) strategi som gör rock
till något skiljt från kvinnor, ger en antydan om ”something that will never be complete, never fully integrated with the whole” (Coates 1997: 61).
Användandet av detta uttryck cementerar således ”the gendered meanings
of both women and men in rock” (Coates 1997: 56). Rockmusik och
rockmusicerande blir på det viset kodat, och ”accepterat”, som maskulint/falliskt.
Det genomgripande problemet med Coates resonemang är att hon fäster
sådan vikt vid det diskursiva. Det kan förstås inte räknas bort, men Coates
verkar vara av uppfattningen att det diskursiva är det enda som orsakar
rockmusiks maskulinitet och därmed inkludering av män respektive exkludering av kvinnor från rock-/populärmusiklivet. Diskursiva mekanismer måste, om de ska få verkan i det sociala livet, onekligen praktiseras
av människor; diskursiva mekanismer opererar inte per automatik. Utöver
att det hos Coates saknas en teoretiskt informerad formulering om hur
diskurser påverkar människor (och grupper av människor), saknas på den
empiriska nivån en fullödig demonstration av att ”rockdiskursen” verkligen är ”the ’right’ way to think within an entire social milieu” (Elder-Vass
2010a: 153), vilket i så fall skulle klargöra att rockmusik alltjämt fortsätVICTOR KVARNHALL	
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ter att kodas som maskulint/falliskt. Det finns onekligen försök till detta i
hennes text (hennes kausalitetstänkande är därmed implicit), men de är
inte särdeles övertygande. Enstaka exempel från musikjournalistik och
skivomslag varvas med fastslående utsagor som att ”the metonymic equivalencies described above between rock, masculinity and authenticity
remain discursively hegemonic” (Coates 1997: 53).
Utan en logisk argumentation av hur ”diskursiv hegemoni” skapas och
upprätthålls och hur den får sociala effekter lämnas man onekligen i ett
mörker där förklaringar till rocks maskulinitet (och, i förlängningen,
mansdominans) är beskrivningar av diskurser, frikopplat från hur de opererar i det sociala livet. Det blir ett uppehållande vid representationer av
verkligheten, inte verkligheten som sådan (Toynbee 2007: 4; se också
Clawson 1999: 102). Som Sayer argumenterar har postmodernister, som
t.ex. Coates, rätt i att påpeka ”the importance of naming in empowering
and disempowering people”, men det blir först viktigt ”if it has effects in
terms of practical reference, and hence make people act differently” (Sayer
2000: 71). Att inrikta sig mot hur den sociala verkligheten fungerar tror
jag är nödvändigt om rock-/populärmusiklivets fortsatta mansdominans
ska begripas. Diskurser har givetvis en del i detta, men endast i den mån
de är kausalt verksamma.
Hos Bayton (1998) omtalas rockmusiks maskulinitet som en av flera
mekanismer av ideologisk art som kan förklara mansdominansen bland
rockmusiker. Det handlar övergripande om en konflikt mellan femininitet
och att ”rock bands and rock instruments are masculine” (Bayton 1998:
40). Att rockmusik är definierat som maskulint börjar hon med att ge ett
svar på. För det första handlar det om mäns kvantitativa dominans i
rockmusik, vilket därmed innebär en avsaknad av kvinnor som är förebilder vilka skulle kunna motverka definitionen av rockmusik som maskulin,
kan man anta. För det andra menar hon att musikinstrument är ”gender
stereotyped” (Bayton 1998: 28), vilket i detta fall betyder att instrument
som elgitarr, elbas och trummor är associerade med män/maskulinitet och
därmed inte anses lämpliga för kvinnor eller flickor att spela. För att spela
rockmusik, och dessa instrument, anses det därtill krävas vissa specifika
egenskaper, så som aggression, kraftfullhet, och fysisk styrka – vilka ”have
been traditionally associated with hegemonic, mainstream masculinity”
(Bayton 1998: 40). Flickor och kvinnor som spelar rockmusik sätter därmed sin femininitet ”på spel”. För det tredje innebär populärmusicerande
att behärska tekniska objekt, vilka är symboliskt sammanvävda med maskulinitet: ”Boys get given technical toys; girls do not” (Bayton 1998: 41).
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Hon menar vidare att bristen på teknologisk kompetens blir en del av
kvinnors identitet emedan teknisk expertis blir en del av mäns dito, och
således något kvinnliga rockmusiker måste överstiga.
Även om Bayton betonar samverkan mellan olika mekanismer (både
materiella och ideologiska) betraktar hon specifikt rockmusiks maskulinitet som viktigare än andra. I en diskussion av elgitarren framkommer det
mest explicit hur hon tänker sig att denna maskuliniseringsprocess gått
och går till, samt hur den verkar på både män och på kvinnor. Hon menar
att ”[a] woman playing a rock instrument is breaking the gender code”
(Bayton 1997: 43), vilket följaktligen en man som spelar ett rockinstrument inte gör. De förmågor som är sammanflätade med att spela elgitarr
är synonyma med maskulina förmågor, fortsätter hon. För elgitarren har
kommit att bli betraktad och använd som en förlängning av mäns kroppar, inte minst som en fallossymbol. Detta har i vissa fall tagit sig konkreta uttryck: ”when men mime masturbating their ’axes’”, ”[h]eavy metal guitarists unashamedly hold their guitars like a penis”, ”Prince even
has a substance being ’ejaculated’ from his guitar!” (Bayton 1997: 43).
Mer indirekt är det än viktigare med det typiska sättet för en rockgitarrist
att hålla sitt instrument: i nivå med genitalierna. Inte för att det är lättare
att spela då, utan för att det ”ser rätt ut”. Det är emellertid också instrumentets ljudstyrka som är av vikt då det konnoterar ”fallisk kraft” (phallic power). Sådana falliska och maskulina anspelningar förstärks också av
t.ex. elgitarrtillverkares reklamannonser där termer som ”strong”, ”overpowering”, ”punch” och ”tough” (Bayton 1997: 43) frekvent nyttjas.
Argumentet lyder således att elgitarrspelandet, och rockmusik överlag,
blivit behäftat med maskulinitet och manlig sexualitet.
Baytons resonemang (här och överlag) är många gånger förnuftiga och
rimliga. Den ”falliska kraft” hon pratar om är inte determinerat av elgitarren som materiellt objekt, men denna erbjuder särskilda användningar
och betydelser i linje med det. Sådana resonemang är dock sällan explicerade eller teoretiserade hos Bayton. Därför blir det också liknande problem i hennes framställning, som för McClary och Coates: hon lyckas inte
visa att maskulinitetsideologier rörande exv. instrument influerar människor (utöver erkända rockstjärnor), att sådana idéer de facto anammas,
eller varför. Emedan goda förklaringar bör frigöra sig från en empirisk
nivå, kan de inte helt och hållet uppehålla sig vid hypotetiska resonemang
utan förankring i det empiriska (se t.ex. Danermark, Ekström, Jakobsen &
Karlsson 2003; Bunge 2004; Bygstad & Munkvold 2011; O’Mahoney &
Vincent 2014). Bayton har dock en tendens att göra just det, åtminstone i
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detta sammanhang. Därtill fokuserar hon snarast på att identifiera
idémässiga, eller normativa, strukturer, inte hur de opererar i det sociala
livet, dvs. i människors överväganden och livsval. Hela hennes studie behandlar ju kvinnor som visserligen erfor hinder, men som likväl fortsatte
spela; de begränsande villkor de mötte fungerade uppenbarligen inte på ett
automatiskt eller deterministiskt vis. Jag sluter mig till att sådana problem
har att göra med att Bayton inte formulerar någon teori, eller åtminstone
explicit idé, om kausalitet, vilket är förvånande då huvudfrågorna i hennes
studie ju är av uttalat explanatorisk karaktär.
Enligt Cohen (1997) är rockmusiks maskulina mening inte något fixerat utan något som behöver upprätthållas – vilket dock inte betyder att
upprätthållandet av en sådan mening de facto sker och ger återverkningar
i människors förståelse och konkreta praktiker. Främst pekar hon på att
musikjournalistik spelar en speciellt viktig roll ”in guiding consumers towards particular meanings, describing and assessing music and musicians
in ways that commonly involve reference to well-established gender stereotypes or assumptions” (Cohen 1997: 29). I Liverpools lokala rockmusikliv, som var hennes studieobjekt, (re)producerades en maskulin musikalisk
mening på detta vis vilket förstärkte musiklivets ojämlikhet mellan kvinnor och män. Trots att Cohen uttryckligen pekar på musikjournalistikens
framträdande roll i detta avseende, ger hon bara ett exempel på det: i en
recension av ett Liverpool-band omnämndes förbandet som ett som ”easily could be dismissed as another girl-fronted indie group” (Cohen 1997:
29–30). Kausaliteten är här, som hos så många andra, implicit. Och det
återkommande problemet är uppehållandet på en diskursiv nivå, och endast en diskursiv nivå. Diskurser som de som Cohen (ytterst sparsmakat)
exemplifierar, som handlar både om rockmusikens maskulina mening och
en nedvärdering av kvinnliga rockmusiker(s musik), kan absolut ha en
verkan i den sociala organiseringen av rockmusiklivet. Men det måste
demonstreras. Det behöver visas att och hur diskurser om rockmusik påverkar människors reella villkor, samt hur dessa villkor hanteras av människor. Annars är det inte mer än på sin höjd en potentiell förklaring.
Clawson (1999) anger, som tidigare nämnts, mediala representationer
som viktiga i en maskulinisering av rockmusik. Men en lika viktig förklaring till att kvinnor är i minoritet som rockmusiker är den maskulinitet
som är inbyggd i rockmusikaliska praktiker, att bandet som sådant är en
”maskulin institution” (Clawson 1999: 107). Vad hon menar är att rockbandsmusicerande innebär möjlighet till sociala och kroppsliga praktiker
som kommunicerar kraft (power) och platstagande. Inte minst är denna
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möjlighet till kraftuttryck och platstagande ”derived from sound”; att
spela rockmusik är en akt av ”aural-spatial domination” (Clawson 1999:
108). Ljudvolymens styrka är så rumsligt genomträngande att det är bokstavligen omöjligt för något annat att bli hört. Vad hon säger är alltså att
populärmusikaliska konventioner är mer tillgängliga för män än för kvinnor, i kraft av dessas association till maskulinitet.
Emedan jag redan påpekat det problematiska med dessa resonemang
hos Clawson, kan det framhållas att sådana musikaliska och sociala konventioner som de just beskrivna är förutsättningar som aspirerande populärmusiker möter. Konventionerna i fråga är alltså inte dessa personers
egna skapelser, snarare är de ett slags råmaterial för handling (jfr Bhaskar
1979/1998: kap. 2), i detta fall populärmusikalisk handling. Och det är
således samspelet mellan de preexisterande kraven och vem som har möjlighet att infria dem som är viktigt. Sådana tankemönster finns hos Clawson, men de är högst underförstådda.
Musikvetaren Åsa Bergman följde en klass under de tre högstadieåren
och riktar blicken mot både skolans musikundervisning och ungdomarnas
fritidsmusicerande. Det hon visar är att musikundervisningen ”strävar mot
att efterlikna rockbandsmusicerande i kamratbaserade grupper” (Bergman
2009: 157). Detta är ett avstamp för hennes genusperspektiv i analysen;
rockmusicerande begreppsliggör hon som maskulint kodat (Bergman
2009: 122 ff), vilket fick konsekvenser för både tjejerna och killarna i
studien. Ett huvuddrag i hennes analys är att de olika avståndstaganden
till rockmusicerande som flickorna uppvisade har att göra just med rockmusiks maskulina kodning; något som däremot följaktligen bidrog till de
allra flesta pojkars dragning till denna musikform.25
Eleverna i Bergmans studie fick själva välja en gruppindelning de föredrog under musikundervisningen. Majoriteten ville att tjejer och killar
skulle grupperas var för sig (Bergman 2009: 130). Det framkom då olikheter mellan tjej- respektive killgruppen: ”En av de största skillnaderna i
hur ungdomarna i de respektive grupperna agerar är att det i tjejernas
grupp är vanligare att prata om sig själv som okunnig och om problem
Bergman menar dock också att rockmusiks maskulina kodning innebar att det
skapades en hierarkisk relation mellan pojkarna i klassen. De utan tidigare erfarenhet av rockmusicerande kunde inte nå upp till den hegemoniska maskulinitetsposition som rockmusicerande, enligt Bergman, möjliggör. Utan att diskutera den
analysens riktighet, menar jag helt enkelt att det resultatet inte är det jag är intresserad av: det är frågan om varför pojkar/män över huvud taget verkar vara mer
benägna att börja spela populär- eller rockmusik.
25
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som är förknippade med att spela” (Bergman 2009: 138). Det fanns över
huvud taget en lägre tilltro till den (rock)musikaliska förmågan bland
tjejerna. Detta nedtonande av kompetens ser Bergman som att ”iscensättningen av femininitet” krockar med utövandet av rockmusik. Femininitetsideal som att vara måttfull och kontrollerad, säger hon, är svåra att
uppfylla och ”samtidigt spela ljudstarka instrument som elbas och trummor” (Bergman 2009: 144).
Bergman anammar en ”förklaringsmodell till varför tjejer och killar
många gånger utövar musik i olika sammanhang” vilken innefattar att
”kön konstrueras inom ramen för sociala och kulturella praktiker”
(Bergman 2009: 122). Detta leder henne till slutsatsen att rockmusiks
maskulina kodning skapar villkor för aspirerande musiker att agera maskulint, snarare än att vara män. Utan att diskutera denna performativitetsteoretiska hållning i detalj, kan man ställa sig frågan: Är maskulint
agerande lika tillgängligt eller möjligt för kvinnor som för män? (jfr Carlson 2001: 28). Om det vore fallet skulle det inte finnas någon poäng med
att kalla särskilda sätt att agera för just ”maskulina” eller ”feminina”;
sådana begrepp är utvecklade för att t.ex. tydliggöra att ”skilda regler
gäller för olika kategorier av människor” (Danermark m fl. 2003: 121).
Om det Bergman säger ska kunna utgöra en plausibel förklaring till mansdominans och som på ett rimligt vis reflekterar hur den sociala verkligheten fungerar, måste en koppling mellan män och maskulinitet göras. För
om det är rimligt att säga att rockmusiks maskulina kodning medverkar
till en reproduktion av mansdominans, behöver det också antas att maskulint kodade verksamheter är mer tillgängliga för pojkar/män än vad de
är för flickor/kvinnor. Jag misstänker att det problematiska hos Bergman
beror på att hon är förbunden den performativa syn på kön som hon teoretiskt anammar.

Populärmusiklivets köns- och genusstruktur
Den kanske främsta förklaringen inom musikforskning med genusperspektiv till de rådande förhållandena, är att (populär)musiklivet i sig är strukturerat på ett sådant vis att män/pojkar respektive kvinnor/flickor deltar
på olika villkor.
I Lucy Greens Music, gender, education (1997) analyseras kvinnors och
mäns olikartade deltagande i västerländskt musikliv med hjälp av begreppet ”musikaliskt patriarkat”. Detta karaktäriseras generellt av ”[t]he division of musical work into a largely male public sphere and a largely female
private sphere” (Green 1997: 15). Således: ”women have mainly particpa56
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ted in musical pursuits which in some way enable a symbolic expression of
’feminine’ characteristics” (Green 1997: 15). Vad detta betyder hos Green
är att den höga andelen kvinnliga vokalister kan förklaras genom att det
är en musikalisk praktik som bekräftar patriarkala definitioner av femininitet: ”femininity as embodied and alluring, in control of yet subject to the
vicissitudes of the body, integral with nature, available and desirable yet
preoccupied and maternal, unpredictable, contrary (Green 1997: 34).
Följaktligen, om den vokala praktikens säte i kroppen bekräftar femininitet, innebär nyttjandet av tekniska objekt, dvs. att spela ett musikinstrument, ett störande av sådana konstruktioner av femininitet – men en bekräftelse av konstruktioner av maskulinitet. Och ”the higher the level of
technology involved in women’s instrumental performance, the more interruptive that performance is to patriarchal constructions of femininity”
(Green 1997: 75). Inom populärmusik, menar Green, är det därför extra
riskabelt (dvs. störande) att vara kvinna och instrumentalist.
Den musikaliska praktik som Green säger medför den största utmaningen för kvinnor är dock komponerande – en praktik som hotar rådande konstruktioner av femininitet.
[O]nce women begin to compose, it is hardly any longer the body that features in the activity at all, for composition involves a metaphorical display
of the power of the mind. This cerebral power conflicts with patriarchal
constructions of femininity to the extent that, when it is harnessed by women, it produces a threat to the sexual order. (Green 1997: 88)

Som förklaring betraktat är detta perspektiv åtminstone lovande, då det
beskriver hur musiklivet generellt är strukturerat och hur det medför olika
begränsningar och möjligheter för kvinnor respektive män. Men det finns
grundläggande problem. Green rör sig, för det första, analytiskt enkom på
en idémässig nivå. Det är genuskonstruktioner som utövar kausalt inflytande på kvinnor respektive män som musikaliska aktörer, och enbart
dessa – inte exv. sociala könsrelationer. Green reducerar därmed socialt liv
till ideologier (och diskurser). I detta finns också ett underliggande antagande om att drivkrafter för människor, som män och kvinnor, vad gäller
musicerande, utgörs av bekräftelse av könsidentitet. I längden kan det bli
svårt att upprätthålla en sådan idé. En mer nyanserad analys som tar hänsyn till andra drivkrafter och hinder än enkom könsmässig identitetsbekräftelse vore därför önskvärd – även om sådant kan ha del i det hela.
Det finns en uppsjö forskning, inte minst musikpedagogisk, som specifikt undersöker musikinstrument i relation till kön, dvs. att olika instru-
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ment ses som lämpliga eller olämpliga för endera könet – vilket i sin tur
influerar barn och ungas val av instrument (inkluderat sångrösten). Merparten av dessa studier berör dock framför allt vad som kan kategoriseras
som orkesterinstrument, så som flöjt, trombon och olika stråkinstrument
(se t.ex. Abeles & Porter 1978; Delzell & Leppla 1992; Zervoudakes &
Tanur 1994; Abeles 2009), och inte rock- eller populärmusikinstrument
(främst elgitarr, elbas och trumset). Dock har det framför allt på senare år
kommit forskning där dessa instrument inkluderats, av vilka jag diskuterar
ett antal nedan.
Ett generellt problem med detta forskningsfält, som Scott Harrison
(2007: 269) också uppmärksammar, är att mycket möda har lagts ned på
att bevisa existensen av associationer mellan musikinstrument och kön,
dvs. att blottlägga empiriska mönster. Samma möda har definitivt inte
lagts ned på att förklara detta. Trots en sådan genomsyrande kritik, bör
det sägas att denna forskning visar något som är otvetydigt: få är oense
om att ”there are gender associations with musical instruments and that
most students adhere to these associations in choosing an instrument to
study” (Conway 2000: 2). Dessa associationer, eller könskodningar, verkar också prägla redan mycket unga individer; pojkars respektive flickors
föreställningar om populärmusicerande verkar formas långt tidigare än
när man eventuellt börjar musicera. Clare Hall (2005) visar t.ex. att femåriga pojkar uppvisar en aversion mot att sjunga, att de tänker sig att
trummor föredras av pojkar för att de är ”noisy” och att trummor inte
föredras av flickor eftersom de tycker om ”sweet sounds” (Hall 2005: 12).
Vad gäller könsfördelningen på instrument inom populärmusikfältet går
det således att åtminstone idémässigt spåra hos individer som inte ens
påbörjat något aktivt deltagande i ett officiellt, offentligt populärmusikliv.
Musikinstruments könskodning verkar onekligen vara något som har en
verkan på människors val och handlingar. Därtill består denna könskodning över tid, den reproduceras, även om den åtminstone de senaste trettio
åren kan sägas ha minskat något i styrka (dvs. delvis transformerats). I
Hal Abeles (2009) studie var trummor det instrument som rankades som
mest maskulint av college-studenter i USA, något som också Abeles &
Porters (1978) och Delzell & Lepplas (1992) studier tidigare visat. Dock
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var alltså styrkan av trummors maskulinitet lägre i Abeles studie.26 Likväl
kan han konkludera att ”boys and girls are still mostly choosing to play
the same kinds of instruments that children did in the 1970s and 1990s”
(2009: 135). Hans diskussion av resultaten, försöken till förklaring, är
dock snarast tentativa och liksom flera andra inom detta specifika forskningsfält räknar han endast upp ett slags ”tänkbara faktorer”.
Susan O’Neill och Michael Boulton (1996) föreslår i sin studie av 9–11åriga barn att ”gender stereotyped associations of musical instruments
appears to be a critical factor in children’s preferences for particular instruments” (O’Neill & Boulton 1996: 179–180, min kurs.). Författarna
visar hur piano, flöjt och fiol betraktades av både flickorna och pojkarna
som instrument för flickor samt att trummor, gitarr och trumpet sågs som
instrument för pojkar. Flickor respektive pojkar visade också i studien
högre intresse för de instrument som klassificerades som feminina respektive maskulina. Vad gäller dessa frågor fanns ingen signifikant skillnad
mellan barn som spelade instrument och de som inte gjorde det. Föreställningarna om musikinstruments könskodning var alltså oavhängigt barnens
egna erfarenheter av att spela musik.
Ett tydligt resultat i Anna Harrisson och Susan O’Neills (2000) studie
av 7–8-åriga brittiska barn var att det fanns en klar samstämmighet hos
barnen vad gällde ”which instruments would be played by either sex”
(Harrison & O’Neill 2000: 90). Över hälften av flickorna ansåg att trumpet och trummor skulle spelas av pojkar och flöjt av flickor, och nästan
hälften av pojkarna ansåg att trumpet, trummor och gitarr skulle spelas av
pojkar och flöjt av flickor. Men detta var resultat författarna fick när barnen fick välja mellan ”pojkar”, ”flickor” samt ”både flickor och pojkar”.
När barnen tvingades att välja antingen pojkar eller flickor för varje instrument steg de ovan angivna resultaten radikalt:
89,5 % of female participants and 79,5 % of male participants indicated
that flute would be played by girls, and 91,9 % of female participants and
93,5 % of male participants indicated that drums would be played by boys.
(Harrison & O’Neill 2000: 90).

Detta indikerar, kan man påstå, att detta fenomen existerar som idéer.
Även om det är fullt möjligt att tänka sig ”fel kön” spelandes ett instru26
De flesta av dessa studier använder kvantitativa metoder i form av enkäter, där
deltagarna t.ex. får ranka instrument som maskulina eller feminina på en skala. På
det viset får man fram vad man kan kalla styrkan/svagheten i olika instruments
maskulina eller feminina laddning.
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ment, existerar särskilda kulturella regler som är kända för individerna
och som framkommer när valet står enbart mellan pojkar/män och flickor/kvinnor.
Susan Hallam, Lynne Rogers och Andrea Creech (2008) kvantitativt
mycket omfattande studie av könsskillnader27 i val av musikinstrument
behandlar brittiska musikelever i åldrarna fem till nitton år. Gällande
elgitarr, elbas och trumset var mansdominansen kraftig. Bland de som
spelade elgitarr var 81 % pojkar, bland de som spelade elbas var också 81
% pojkar, och bland de som spelade trumset var 75 % pojkar. Sång var
emellertid kvinnodominerat – 80 % av vokalisterna var flickor. Dessa
instrument (och ett antal andra) menar författarna var ”the most gendered
instruments” (Hallam m fl. 2008: 10).
Hallam m fl. erbjuder en modell för att förklara dessa fenomen, uppdelad i tre kategorier: sociala, individuella och instrument-förknippade faktorer. De sociala faktorerna innefattar sådant som förebilder och stereotypa förväntningar på vilka instrument som är lämpliga för vilket kön.
Men också föräldrars och kamraters inflytande anges som potentiellt viktigt. Med individuella faktorer avses sådant som när man börjar spela ett
instrument, eller att barn vid olika åldrar har olika preferenser för olika
slags ljud och genrer. Vilket värde individer lägger i att anpassa sig till
könsnormer spelar också in här. Slutligen påverkar själva musikinstrumentet i sig självt valet. Det kan vara på ett banalt plan: vilka instrument som
finns i ens närmiljö (skolan, hemmet, etc.), kostnaden, och möjlighet till
transport (om det rör sig om stora instrument). Mer tydligt än så här får
man inte veta hur det egentligen kan tänkas hänga ihop. Författarna konstaterar närmast lakoniskt: ”The power of each of these factors to influence which instrument is played will vary” (Hallam m fl. 2008: 15).
Som redan nämnts, verkar det i den specifika forskningen om musikinstruments könskodning finnas ett egenvärde i att identifiera empiriska
mönster, och förklaringar till dem är sekundära. Detta gör också enstaka
försök till förklaringar närmast intetsägande, eller som rena spekulationer.
Den australiska musikpedagogen Scott Harrison har dock uttryckligen en
Jag har här översatt ”gender differences” med ”könsskillnader”, eftersom det är
skillnader mellan kvinnor/flickor och män/pojkar de avser med sin term, inte femininitet och maskulinitet. Deras användning av ”gender differences” kan månne
förklaras av att ”gender” har en vidare betydelse än vad ”genus” har i svenskt
språk, även om det också finns en tendens att behandla ”gender” och ”sex” som
synonymer hos många forskare, något som förstås kan bli förvirrande när man
talar om könsfördelning.
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explanatorisk ambition, men som ska bli tydligt nedan, faller han i empiristiska fällor.
Harrison är en av få forskare som intresserat sig specifikt för pojkars/mäns förhållningssätt till musicerande (Harrison 2007; se också
2010). Främst handlar det om varför pojkar och män inte sjunger. Harrison har som ambition att binda ihop ovan diskuterade forskningsfält om
musikinstruments könskodning med egna enkätundersökningar och intervjuer, och därigenom erbjuda en förklaring till detta, ”a fresh perspective
on what the causal factors might be” (Harrison 2007: 267).
I en första delstudie genomförde han en enkätundersökning, vilken
rörde instrument (inklusive sång) och kön. Den besvarades av högskolestudenter med blandad bakgrund och med olika studieinriktningar, inklusive musik. Resultatet från denna enkät uppvisade samma empiriska
mönster som tidigare forskning visat. Flöjt, klarinett och sång hamnade i
en feminin ände, trummor, trombon och trumpet i en maskulin. Dessa
uppfattningar fanns både bland musikstudenter och icke-musikstudenter –
om än i högre grad hos musikstudenterna. I studiens andra del genomförde Harrison kvalitativa intervjuer där vuxna män reflekterade över sina
tidiga erfarenheter av musicerande. Det framkom i intervjuerna att männen som varit intresserade av att sjunga (och andra ”feminina” instrument) mötts av en frågande attityd både av föräldrar och skolkamrater
(framför allt det senare). Inte minst rörde det sig om de feminina och/eller
homosexuella associationer detta musikintresse väckte. I en annan artikel
uttrycker Harrison det som att ”[b]oys who played [”feminine”] instruments, and those who sang, were physically attacked and/or called names”
(Harrison 2010: 46).
Någon egentlig analys av intervjuutsagorna delges man inte. Det verkar
snarast som att uttalandena ska fungera självförklarande, vilket också
blottar ett fundamentalt problem, nämligen att Harrisons perspektiv är
grundat i en empiristisk syn på förklaring och orsak. Han identifierar ett
empiriskt mönster, vilket jag inte bestrider: i tidigare forskning finner han
att pojkars och mäns förhållningssätt till sång varit det samma i minst
hundra år (dock uppmärksammar han inte alls mansdominansen i musiklivet). Förklaringen till detta mönster är således att pojkar som sjunger blir
utsatta för ifrågasättande och hån. Kausalitet för Harrison är alltså lika
med det empiriskt observerbara: pojkar som sjunger blir utsatta för negativa sanktioner, vilket (oftast) leder till att pojkar slutar sjunga. De negativa sanktionerna är alltså vad som orsakar pojkars inställning till sång.
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Men detta är inte en helt tillfredsställande förklaring. De negativa bemötandena och hånen var säkerligen ett skäl för de intervjuade männen
att agera på särskilda vis (t.ex. att sluta sjunga), men man vet fortfarande
inte varför sjungande är en praktik som för pojkar kan medföra negativa
sanktioner. Förklaringen måste därför röra sig bortom den empiriska nivån, i syfte att inte bara förklara informanternas (uppenbara) skäl till att
sluta sjunga, utan också de underliggande orsakerna till att de utsätts för
negativa sanktioner när de gör det (jfr Sayer 1984/2010: 111). Dessutom,
och viktigast, är det nog rimligt att tänka sig att det finns en hel del pojkar
och män som aldrig utsätts för direkta hån eller andra negativa sanktioner
och som likväl aldrig börjar sjunga, eller ens överväger det. Hur ska det i
så fall förklaras? Fenomenet Harrison uppmärksammar är därför snarast
början på en explanatorisk process än dess slutpunkt.
I Brigitte Charles (2004) studie av 8–10-åriga brittiska barn och komponerande, menar hon att de studerade barnen reproducerade vad hon
kallar ”ideologies of gendered musical practice” (Charles 2004: 267). I
intervjuer skildrade flickorna sig själva som föredragandes ”mjuk” och
långsam musik samt instrument som både nu och i musikhistorien varit
socialt acceptabla för kvinnor att spela, t.ex. harpa, flöjt och fiol. Flickorna uppfattades, både av sig själva och av pojkarna, därtill som konformistiska i den meningen att de påstods inte improvisera utan strikt följa det
grafiska partituret (graphic score). Pojkarna beskrevs, både av dem själva
och av flickorna, som icke-konformistiska i motsvarande betydelse: att de
inte skrev ned sin musik utan improviserade. De framställdes därtill som
spelandes volymstark och snabb musik.
Även om flickorna uppvisade en osäkerhet inför att spela instrument,
var det en än större osäkerhet som visade sig inför deras kompositioner.
Charles menar att de fann det svårt att känna sig ”positively reflected in
their products of composition” (Charles 2004: 272). Flickorna erfor, fortsätter hon, en känsla av annanhet och ”an anxiety of authorship” (Charles
2004: 272). Vad gällde pojkarna i studien var det närmast det omvända
som rådde. De framstod som ytterst självsäkra inför sina musikaliska alsters kvalitet, ryckte på axlarna när de begick misstag och såg sina musikaliska förmågor som givna och medfödda. Charles menar att de därmed
reproducerade ”the concept of the creative male genius and the masculine
delineation of mind” (Charles 2004: 272–273).
Charles observationer antydde å andra sidan att i handling återfanns
inte dessa föreställningar om flickors/kvinnors och pojkars/mäns musikaliska praktiker och musikaliska förmågor. Flickorna spelade visst både
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volymstarkt och snabbt och följde inte det grafiska partituret i så hög
utsträckning som barnens verbala utsagor föreslog. Charles menar också
att flickorna generellt verkade relativt självsäkra i sitt konkreta engagemang med musik. Det visade sig därtill att pojkarna förlitade sig mer på
det grafiska partituret än vad som hävdades, samt att en del av deras
kompositioner var mjuka och långsamma, gjorda för mindre ”klassrumsinstrument”. Det var dessutom enbart pojkar som direkt frågade läraren
om hjälp.
Slutsatsen Charles drar angående den klyfta som återfanns mellan barnens diskurser och deras musikaliska handlingar är att genusifierade ideologier om musikaliska praktiker hade vunnit mark över deras medvetna
tänkande, men inte (än) över deras praktiker. Som förklaring till mansdominans innebär det att barnen levde i en social värld innehållandes ”system of beliefs and values that is already in existence about gender and
gender musical practice” (Charles 2004: 274), av vilka flera sådana idéer
anammades av både pojkar och flickor. Det medför så att pojkar och
flickor har relativt tydliga idéer om kön och musikaliska praktiker långt
innan de själva eventuellt äntrar något offentligt musikliv – och att dessa
idémässiga resurser är till förmån för pojkar.
Värdet i Charles studie ligger i att hon talar om reproduktion av särskilda historiskt framvuxna föreställningar, kopplade till män/pojkar respektive kvinnor/flickor och musicerande. Men även om hon kan ha rätt i
att deltagarna faktiskt (oavsiktligen) reproducerade sådana föreställningar,
är den viktiga frågan varför de gör det, hur detta går till. Och den får man
inget svar på.
Ett tongivande resultat i Ann Werners avhandling Smittsamt (2009) är
existensen av en manlig norm vad gäller populärmusik och populärmusicerande. Studien är medieetnografiskt präglad och behandlar ett antal
tjejer på högstadiet och hur de använder musik, framför allt vad gäller
lyssnande. I studien framkommer att informanterna hade tydliga uppfattningar om ”tjejig” och ”killig” musik, dvs. vilka olika sorters musik som
förknippas med femininitet/kvinnor respektive maskulinitet/män. ”Skön”,
melodiös, rolig och dansbar musik, som inte sällan i texter behandlade
romantik och kärlek, kopplades till femininitet/kvinnor. Det rörde sig om
artister som var både kvinnor och ”fina killar”, vilkas publik sades bestå
av kvinnor eller tjejer. Tung, hård och äkta musik, bl.a. med politiska
budskap, kopplades till maskulinitet/män: artister som var män och en
publik bestående av män eller killar (Werner 2009: kap. 6). Därtill, menar
Werner, fanns det en värdemässig dimension i detta. Även om tjejerna
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själva njöt av och tyckte om den ”tjejiga” musiken, ansågs den av informanterna mindre värd än den ”killiga” diton, vilken ansågs viktig och
seriös (Werner 2009: 185 ff). Med andra ord nedvärderade de den ”tjejiga” musiken, sin egen musiksmak och sig själva, i samma andetag som
de uppvärderade den ”killiga” musiken, killars musiksmak och killar.
Tjejerna i Werners studie som själva spelade och/eller komponerade
musik var relativt få. Samtliga av dessa tjejers musikaliska förebilder var
män, de utgjordes av kända musiker och band, men också av pojkvänner
eller andra killar i deras närhet. Informanterna uttryckte, trots sina ambitioner, genomgående en osäkerhet på den egna musikaliska förmågan. Dels
handlade det om att de värderade sitt eget musicerande lägre än andra
jämnåriga killars, dels om en osäkerhet inför att hantera musikinstrument
och inspelningsapparater (exv. datorer). Ingen av de musicerande tjejerna i
studien strävade efter att bli bra sångerskor, de ville hellre spela gitarr eller
rappa. Sång betraktades som ett ”tjejigt” och mindre värdefullt sätt att
musicera. Werner menar att detta innebär att tjejerna därmed befann sig i
en ambivalent sits. Skulle de syssla med musik var det att spela gitarr eller
rappa som de ville göra och som ansågs värdefullt, dock medförde detta i
så fall att ”ägna sig åt en manlig praktik” (Werner 2009: 60).
Werner är framför allt intresserad av identitets- och genusskapande, och
inte att förklara mansdominans eller könssegregering inom populärmusikområdet. Men hennes analys säger ändå underförstått något om detta. I
slutkapitlet skriver hon att hon särskilt fokuserat på ”skapandet av genus i
tonårstjejers musikbruk” (Werner 2009: 228). Men jag finner det tveksamt att begreppsliggöra det enbart som ett ”skapande av genus”. Exv.
vittnar tjejernas utsagor om hur flera positioner, inte minst de mest statusfyllda, i musiklivet (också på mycket lokal nivå) är genusifierade, eller
rättare sagt associerade med maskulinitet/män. Och det är inget tjejerna
skapade; det är en social och kulturell verklighet de måste förhålla sig till,
och som begränsade deras musikaliska handlingsutrymme. Det var reella
begränsande villkor för dem, som inte var deras egen skapelse. Men med
en konstruktionistisk – och antirealistisk – inriktning blir emellertid sådana kausala resonemang omöjliga, åtminstone uttalat. Samma tendenser
finns i annan, liknande musikforskning med genusperspektiv (se mer nedan), där den diskursteoretiska eller konstruktionistiska agendan förhindrar alla explicita idéer om både orsaker och en objektiv verklighet. Min
hållning är att denna forskning mycket väl kan omtolkas inom ramen för
kausala analyser. Ett första steg, som antytts, är att revidera den hållning
som postulerar att människor konstruerar sin verklighet. För vad man
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annars djupast sett förnekar, är att den sociala verkligheten redan är
strukturerad på särskilda vis för människor som föds in i ett visst socialt
sammanhang. Detta är ohållbart, och jag ska vidareutveckla sådana tankar i nästa kapitel.

Slutord
Som synes i min genomgång av tidigare musikforskning med genusperspektiv ser jag flera problem med många av de argumentationer, analyser
och slutsatser som utgör dessa studier. Det betyder inte att jag inte ser ett
värde i den forskningen; den har bidragit med många viktiga och inspirerande insikter, som jag kommer att bygga (vidare) på i mina egna analyser.
Vad som förmodligen också blivit synligt är att en genomgående kritik
är att kausala resonemang är otydliga – vilket sannolikt har att göra med
att de flesta refererade författare inte har några sådana uttalade ambitioner. Problemet är därmed inte bara hur förklaringar är utformade, utan att
uttalade explanatoriska strävanden per se är frånvarande inom denna
forskning. Onekligen verkar det finnas en skepsis mot att anföra argumentationer om orsaker; sådana antas inte sällan generellt ha positivistiska
och (därmed) deterministiska konnotationer (Ekström 1992; Brante 1997:
90; New 2005; Elder-Vass 2010a; Maxwell 2012: 35 ff). En hel del musikforskning med genusperspektiv, vilken jag av förklarliga skäl inte diskuterat ovan, går också därför snarare ut på att formulera vad människor gör
och tänker, än att formulera uttalade och tydliga förklaringar till varför de
gör det (se t.ex. Groce & Cooper 1990; Fournet 2010; Nordström 2010;
Abramo 2011; Armstrong 2011; Björck 2011; Borgström Källén 2014).
Somliga, starkt influerade av postmodernism, vänder helt upp och ned på
frågeställningarna och fokuserar på hur deltagande i olika musikaliska
sammanhang konstruerar genus, snarare än att genus (som identitet eller
norm) villkorar musikaliskt deltagande (se t.ex. Dibben 2002; Borgström
Källén 2014; se också Frith 1996a). Detta är olyckliga vetenskapliga
vändningar, som inte gör att man kan se problemen (eller lösningarna)
klarare.
Likväl vill jag påstå att kausalitet som grundtanke är närvarande hos lejonparten av denna typ av musikforskning. Det hela kan exemplifieras
med Carina Borgström Källéns (2014) relativt nyutkomna avhandling,
vilken jag ej diskuterat ovan då den vare sig har en förklarande ansats,
eller landar i någon form av sådana slutsatser. I studien analyseras musikundervisning på estetiska gymnasieprogrammet utifrån ett performativiVICTOR KVARNHALL	
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tetsteoretiskt genusperspektiv, med bas i Judith Butlers respektive Raewyn
Connells teoretiska arbeten.
Borgström Källén är upptagen av att undersöka hur kön/genus konstrueras i musikundervisningen. Men vad det är som influerar elevernas
och lärarnas handlingar lämnas därhän: i enlighet med den teoretiska inspirationen antas kön/genus vara en effekt av människors göranden, inte
omvänt. Likväl finns det alltjämt ett underliggande antagande om något
som preexisterar individerna och villkorar deras handlingar. Ett för avhandlingen typiskt uttryck är att det sker ”en anpassning till den heterosexuella matrisens tvingande reglering av kroppen” (Borgström Källén
2014: 108). Givet att ”den heterosexuella matrisen” inte skapas från noll
av eleverna och lärarna i Borgström Källéns studie, samt att den inte är ett
slags opersonlig kraft,28 förutsätter det citerade argumentet att ”den
heterosexuella matrisen” är något som influerar handlingar, idéer, förhållningssätt – en kausal process som är det verkligt intressanta att undersöka,
om man ska producera kunskap inte bara om vad som sker, utan också
varför och hur. Sådana underförstådda antaganden återfinns inte sällan i
musikforskning med genusperspektiv, och jag kan inte se annat än att de
behöver bli uttalade metateoretiska utgångspunkter (jfr Bhaskar & Danermark 2006: 294). Eller som Joseph Maxwell uttrycker det:
[M]any qualitative researchers are already making and assessing causal
claims, but without framing these in explicitly ”causal” language. Any argument that something ”influences”, ”impacts”, ”shapes”, ”produces”, or
”transforms” something else is a causal claim, and requires appropriate
sorts of evidence to support that claim. Making the causal implication explicit allows a more rigorous evaluation of such claims. (Maxwell 2012:
42).

Med Johan Asplund (2003, kap. 1) kan man påstå att det finns en underliggande explanatorisk drivkraft i mycken musikforskning med genusperspektiv. En drivkraft att begripa varför det (mansdominansen, könssegregeringen, ojämställdheten) är, och fortsätter vara, som det är. Men utan
Dock skriver Borgström Källén emellanåt på just detta vis. Hon verkar t.ex.
mena att ”lokala genre- och genuspraktiker” samtidigt både skapas av och påverkar deltagarna, samt formulerar sig i termer av att handlingar ”bevakas och ifrågasätts av den dominerande diskursen” (Borgström Källén 2014: 135). Kanske är det
inte hennes avsikt att det ska framstå så, men det medför likväl en reduktionistisk
totalkonstruktionism, samt att sociala och kulturella influenser ter sig som opersonliga krafter.
28
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att göra sådana kausala anspråk explicita, eller att anamma en rimlig förståelse av kausalitet, blir också resonemang och slutsatser grumliga. Det är
därför min övertygelse att musikforskning med genusperspektiv har allt att
vinna på en relevant teori om kausalitet, inte minst då adekvata uppfattningar om orsaker till reproduktionen av populärmusiklivets könsmässiga
sammansättning är nödvändigt om åtgärder ska kunna ha någon effekt
(Bekkengen 1999: 33).
Istället för att förkasta tanken på orsaksförhållanden i den sociala världen, pga. dess (felaktiga) konnotationer, finns möjligheten att anamma en
annan syn än den positivistiska, att återerövra begrepp som ”förklaring”
och ”kausalitet” (jfr Brante 1997). Ett sådant alternativt perspektiv görs
möjligt i och med införandet av en kritiskt realistisk metateori, vilket
kommer att detaljeras i nästkommande kapitel. Av dessa ovan givna skäl
kommer jag att nedan formulera två olika syften med avhandlingen.

Problemområde, syfte och frågeställningar
I föreliggande avhandling står pojkars förhållningssätt till populärmusik
och -musicerande i centrum, en inriktning som inte varit särskilt vanlig i
tidigare forskning. Ett övergripande problem berör att populärmusicerande i stort är en domän i det sociala livet som är mer tillgänglig för pojkar/män än för flickor/kvinnor (jfr Bergman 2009: 138 ff). Vad den tidigare forskningen antyder är just att pojkars (och mäns) villkor möjliggör
deltagande i populärmusiklivet, vilket inte gäller i samma utsträckning för
flickor och kvinnor. Tydligt könssegregerade mönster vad gäller instrumentval kan man också se utifrån dels den tidigare forskning jag anfört,
dels den statistik jag åberopade i kapitel 1. Empiriskt sett är dessa mönster
av mansdominans och könssegregering bekanta för många. Huvudintresset i denna studie utgörs emellertid av ”kunskap om vad det är som skapar
dessa mönster” (Bekkengen 2002: 47, min kurs.).
Givet detta behövs det mer detaljerad kunskap om vad det är i pojkars
(och mäns) liv som möjliggör, eller orsakar, reproduktionen av populärmusikområdets mansdominans och könssegregering.29 Och jag ställer mig
därför frågor som: Varför är pojkar mer benägna än flickor att ägna sig åt
aktiviteter som anknyter till ett aktivt deltagande i populärmusiklivet?
Varför är pojkar snarare instrumentalister än vokalister? Vad är det som
möjliggör sådant för pojkar? Min ambition är så att ha en uttalat förklaJag kommer i kapitel 5 föra en längre diskussion om relationen mellan denna
strävan och att studera just pojkar, och inte exv. vuxna män.

29
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rande ansats som rättesnöre. Som jag tidigare argumenterat för, och förhoppningsvis visat, är sådana ansatser oftast frånvarande i tidigare forskning. Ett första, empiriskt orienterat, syfte utgörs därför av att förklara
pojkars reproducerande förhållningssätt till populärmusik och -musicerande,
med avseende på mansdominans och könssegregering.30 Ett andra, mer teoretiskt orienterat, övergripande syfte är att applicera kritisk realism inom
musikforskning med genusperspektiv. Dessa bägge syften konkretiseras i
följande frågeställningar:
• Hur kan pojkars förhållningssätt till populärmusik och -musiker
karaktäriseras, vad gäller reproduktion av mansdominans?
• Hur kan pojkars förhållningssätt till olika musikinstrument (inkluderat sångrösten) karaktäriseras, vad gäller reproduktion av könssegregering?
• Vilka är de kausala mekanismer som producerar pojkars reproducerande förhållningssätt till populärmusik och -musiker samt musikinstrument?
Värt att uppmärksamma är att de två första frågeställningarna strikt sett
inte handlar om att förklara, bara den tredje. För att uttrycka det enkelt
utgår detta från det faktum att ett empiriskt fenomens natur behöver klarläggas innan det kan förklaras. Detta är tankegångar som kommer att
utvecklas efter hand i de kommande kapitlen.

30
I fortsättningen av avhandlingen kommer jag av språkliga skäl oftast att bara
skriva ”reproducerande förhållningssätt”, eller liknande, men underförstått handlar det givetvis om den specifika reproduktion som rör mansdominans och könssegregering inom populärmusikområdet.
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KAPITEL 3

Teori I: Ontologi, epistemologi – kritisk realism
Piotr Sztompka (2004) hävdar att inom samtida samhällsvetenskapligt
tänkande finns fyra typer av teorier: explanatorisk, heuristisk, analytisk
samt exegetisk. Kortfattat utgörs explanatorisk teori av generella förklaringar av konkreta sociala fenomen; heuristisk teori av ontologiska antaganden om det sociala livets konstitution; analytisk teori av utvecklandet
av generella begrepp, modeller, definitioner etc.; exegetisk teori av kritik
av befintliga teorier. Den sistnämnda har Sztompka inte mycket till övers
för, men jag skulle likväl vilja påstå att samtliga fyra av hans teorityper är
närvarande i detta och nästkommande kapitel. För tydlighetens skull kan
jag dock nöja mig med att påstå att detta kapitel fokuserar på heuristisk
och analytisk teori; nästa på explanatorisk. Dessa binds också samman, då
de ontologiska (och epistemologiska) grundvalar som presenteras i detta
kapitel bildar ett konceptuellt ramverk varigenom det mer specifika (explanatoriska) teoriarbetet i nästa kapitel inordnas (Sztompka 2004: 261).
Ett centralt syfte här är att teoretiskt begreppsliggöra kausalitet i sociala
kontexter, vilket sedan i nästa kapitel kommer att diskuteras i relation till
kön/genus. Det hela kräver dock en början i mer allmänna ontologiska
och epistemologiska utgångspunkter. Härvidlag tar jag avstamp i den
metateoretiska inriktning som kallas kritisk realism.
Vissa av de argument som till en början förs fram i kapitlet har en mer
eller mindre stark anknytning till naturvetenskap. Anledningen till det är
att grundläggande formuleringar av den kritiska realismens ontologi och
epistemologi framställdes av Roy Bhaskar i hans vägröjande bok A realist
theory of science31 (Bhaskar 1975/2008), vilken har som sitt argumentativa nav naturvetenskaperna och naturvetenskapliga experiment. Jag vill
understryka att det är de vetenskapsteoretiska principerna som är poängen
här – vilka i grunden är de samma för både natur- respektive human- och
samhällsvetenskaperna, även om viktiga praktiska skillnader likväl är ett
faktum. Jag antar också att mina illustrerande exempel, som refererar till
Dock kallar Bhaskar sin realistiska vetenskapsfilosofi för ”transcendental realism” i A realist theory of science. I The possibility of naturalism (1979/1998), som
överför hans transcendentalrealistiska vetenskapsfilosofi till human- och samhällsvetenskaperna, börjar han tala om ”kritisk naturalism”. ”Kritisk realism” är således en sammanslagning av dessa termer, men som grundläggande sett betecknar
samma hållning.
31
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naturvetenskaplig kunskap, är så pass allmänna att de främst kan fungera
som underbyggnad till argumentationen.
En ytterligare reservation angående innehållet och framställningen i kapitlet är att omfattningen av genomgången är relativt grundlig. Det finns
två huvudsakliga skäl för detta. För det första är den kritiska realismen så
grundläggande för hur jag analyserar mitt material att läsaren behöver
vara införstådd med de fundament analysens perspektiv ytterst vilar på.
För det andra är kritisk realism, trots viss utbredning på senare tid, fortfarande en udda fågel inom humaniora, inte minst musikvetenskap.

Ontologisk realism
The most simple and basic idea of realism is that the nature of the world is
largely independent of an observer’s ideas about it, and it is this that explains both the adequacy and fallibility of our knowledge, such as it is.
(Sayer 1984/2010: ix)

För Bhaskar börjar argumentationen för den kritiskt realistiska ståndpunkten med en vägledande fråga: Hur måste världen vara beskaffad för
att vetenskap ska vara möjligt? (Bhaskar 1975/2008: 23). Att vetenskapen
finns är inte någon nödvändighet (det går att tänka sig en värld utan den),
men givet att den gör det måste världen vara på ett visst vis. Själva behovet av experiment som ett sätt att producera kunskap om de fenomen
naturvetenskaperna är upptagna av, vittnar om att observation i sig inte är
tillräckligt vad gäller förklaring. Världens komplexitet är inte omedelbart
given för människor; att trädens löv ändrar färg om hösten kan observeras, vilket inte gäller för orsakerna till att de gör det. Det krävs specifika
experiment och undersökningar för att över huvud taget kunna börja
närma sig sådan kunskapsproduktion. Således är det en egenskap hos
världen att den inte på ett direkt sätt är tillgänglig för människor (Danermark m fl. 2003: 47). En positivistisk ”observationsrealism” (Johansson
& Liedman 1993: 106), där det som kan observeras är liktydigt med det
som finns, börjar därmed redan naggas i kanterna.
Om det ska vara meningsfullt att prata om (natur)vetenskaplig erfarenhet, måste det vara en erfarenhet av något. Inte minst förutsätter vetenskaplig förändring att objektet måste vara ontologiskt skilt från erfarenhet. Övergången från en geocentrisk till en heliocentrisk världsbild innebar
inte att objekten för erfarenhet förändrades i och med den kopernikanska
revolutionen, utan kunskapen om dem. Att det är möjligt att ta fel (jorden
verkar inte vara universums mitt) förutsätter detta; det stödjer en ontolo-
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gisk realism (Sayer 1984/2010: kap. 2). Om verkligheten verkligen vore
transparent och direkt given för människor via sinneserfarenhet skulle
man aldrig ta fel, och vetenskaplig förändring och utveckling skulle inte
vara möjligt.
Den ortodoxa vetenskapsfilosofins implicita ontologi, ”including both
its Humean and Kantian wings” (Bhaskar 1989/2011: 13), har dock utgjorts av empirisk, inte transcendental, realism. Men existens är inte beroende av observerbarhet. Vissa objekt, som t.ex. sociala strukturer, ”can
only be known, not shown, to exist” (Bhaskar 1979/1998: 45). Världen
består av mer än vad som kan observeras. Det empiriskt observerbara gör
det dock möjligt ”to theorise the existence of underlying causal mechanisms that are responsible […] for the observable” (Elder-Vass 2010b: 48,
min kurs.). Detta påkallar en distinktion mellan varande och vetande (om
varandet). Det som Bhaskar (1975/2008) kallar vetenskapens intransitiva
domän utgörs av vad vetenskapen handlar om, verkligheten som oberoende av mänsklig erfarenhet eller kunskap. Vetenskapens transitiva domän
utgörs emellertid av själva den vetenskapliga kunskapen om världen, vilken är socialt producerad och alltså inte identifierbar med världen i sig.
Produktionen av kunskap om världen, bortom dess empiriskt observerbara dimension, kräver att vi måste ”placera oss i en position så att vi kan
se [det icke-observerbara]” (Djurfeldt 1999: 59; se också Smith 2010: 40).
Konkret sett handlar detta om att man är hänvisad till teoretisk, eller begreppslig, mediering av verklighetens icke-observerbara dimension. En
modell, en teori, en ontologi – som postulerar hur verkligheten, på ”djupet”, kan sägas fungera utifrån det som, mer eller mindre på ytan, kan
observeras. Teorier, inkluderat ontologier, är således alltid felbara, även
om ambitionen förstås är att de ska uttrycka något så sant som möjligt om
verkligheten.
Resonemanget hittills omfattar några centrala poänger i en ontologisk
realism. Världen kan inte nås genom direkt observation, vilket gör att
kunskapsanspråk alltid är begreppsligt medierade. Likväl står vetenskaplig
kunskap i (en bedömningsbar) relation till en extern, objektiv verklighet
(Cruickshank 2003a: 98).32 En utgångspunkt i den här avhandlingen, vad
gäller denna realistiska hållning, är att (den sociala) verkligheten har särskilda sätt att fungera på, vilket vetenskapliga ansträngningar alltid behöver stöta sig mot om dessa ska resultera i produktion av relevant kunskap.
Det behövs således vägledande (om än felbara) ontologiska antaganden,
32

Jag kommer att gå djupare in på epistemologiska frågor senare i kapitlet.
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vilket Bhaskar, och den kritiska realismen överlag, bidrar med (Bhaskar &
Danermark 2006). Denna vägledning till trots, är det viktigt att notera att
vetenskapsfilosofiska postulat har sina gränser: “the particular structures
[the world] contains and the ways in which it is differentiated are matters
for substantive scientific investigation” (Bhaskar 1975/2008: 29). Vad
sådana vetenskapliga undersökningar producerar är kunskap om de specifika icke-observerbara mekanismer som gör att empiriskt observerbara
fenomen kommer till stånd.
Med detta sagt kan den kritiska realismens övergripande ontologiska
ståndpunkt sammanfattas i följande tabell över verklighetens olika domäner (Bhaskar 1975/2008: 56; Danermark m fl. 2003: 47). Vad som i stort
indikeras här är verklighetens stratifiering, dvs. att den består av olika
nivåer som visserligen är överlappande, men likväl distinkta.
Verklighetens
domän
Mekanismer
Händelser
Erfarenheter

x
x
x

Det faktiskas domän

Empirins domän

x
x

x

Hur Bhaskars ontologiska domäner ska begripas, åtminstone uppställda i
denna välkända tabell, är inte nödvändigt att i detalj diskutera här (se
vidare t.ex. Nellhaus 1998; Elder-Vass 2007). För mina syftens skull ligger
tabellens funktion främst i illustrationen av de distinktioner som i tabellen
löper både vertikalt och horisontellt.
Verklighetens domän innefattar allt som kan omtalas som verkligt, dvs.
mekanismer, händelser, samt erfarenheter av världen. Mekanismer existerar oberoende av både de händelser de eventuellt producerar, och mänsklig erfarenhet. De är vetenskapens intransitiva objekt. Så, om än ickeobserverbara, är mekanismer lika verkliga som händelser och erfarenheter
(Collier 1994: 42 ff; se också vidare nedan). Det faktiskas domän utgörs
av de händelser som sker, vilket gör dem potentiellt erfarbara, även om
förstås inte alla händelser i världen de facto erfars. Detta gör i sin tur att
händelser kan särskiljas från erfarenheter: deras existens är oberoende av
erfarenheten av dem. Empirins domän, slutligen, är den ontologiska domän där människors perception, tolkning och begripliggörande av händelser och objekt sker. För att tala med Tobin Nellhaus (1998) kan denna
domän kallas för den semiosiska (the semiosic domain). Med andra ord,
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ett särskiljande drag är att denna domän innefattar produktionen av meningsfulla tecken, genom bruket av ”semiosic capabilities that we have
actually developed (biologically, historically, socially, and individually)”
(Nellhaus 1998: 11). Teckenproduktionen gör det möjligt att skapa mening av det erfarna, vilket inte ska förväxlas med giltigheten i denna mening: ett blixtnedslag kan tolkas som gudomlig vrede, liksom att ett särskilt meteorologiskt fenomen är tillstädes. Människors teckenproduktion
är således på detta vis kvalitativt skilt från både händelser och mekanismer. Detta ger att det är den empiriska, eller semiosiska, domänen man
som forskare uppehåller sig vid i sitt arbete, emedan målet likväl är att
denna teckenproduktion ska medföra identifieringen av den eller de verkliga mekanismer som producerar det som observerats, dvs. vad som i kritiskt realistisk bemärkelse innebär att förklara.

Kausalitet
En grundläggande princip i världens sätt att fungera på och som mycken
vetenskap (implicit eller explicit) är upptagen av, är kausalitet. I polemik
mot empirism hävdar Bhaskar att dess syn på kausalitet som ”a constant
conjunction of events perceived” (Bhaskar 1975/2008: 33) är, för att uttrycka det milt, otillräcklig. Forskaren producerar visserligen händelsesmönstret som är en utgångspunkt för studiet, men om man betraktar
detta producerade händelsemönster som ett kausalt mönster, ”[then] we
are logically committed to the absurdities that scientists, in their experimental activity, cause and even change the laws of nature!” (Bhaskar
1989/2011: 16). Orimligheten i detta implicerar en ontologisk distinktion
mellan händelser och det som orsakar dem. Med andra ord: händelsemönstren i sig kan inte vara lika med den kausala relation som identifieras; att ”B alltid följer efter A” är inte vad som utgör en viss vetenskaplig
upptäckt.
Observerbar regularitet är således inte kausalitet över huvud taget, enligt en kritiskt realistisk syn, det är vad man med Steve Fleetwood kan
kalla en idealiserad syn på verkligheten (Fleetwood 2002: 59). Verkligheten utanför det kontrollerade experimentet är ett öppet system, där det
mycket sällan går att påvisa regelbundna mönster i stil med att ”B alltid
följer efter A”. Det är just därför experiment, slutna system, krävs; det gör
det möjligt att observera en mekanisms obehindrade operation (Groff
2004: 13). En orsak och dess verkan kan vidare inte bara vara förekommande i experimentsituationen, utan måste – om identifikationen av det
hela ska ha något som helst vetenskapligt värde – förekomma även annorVICTOR KVARNHALL	
 Pojkars
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städes: ”experiments […] are meant to tell us what goes on in nature, not
in the laboratory” (Collier 2005: 328). Så, om orsakande mekanismer
inom ramen för slutna system ger upphov till händelser i följd, men också
är verksamma i öppna system där de opererar på andra vis, måste kausalitet hänvisa till något annat än observerbara händelser i följd.
För att begripliggöra kausalitet ska man istället vända sig mot tingen
och deras egenskaper, eller interna struktur. Det är tingen som sådana som
innehar kausala, eller generativa, icke-observerbara mekanismer33 vilka
kan få saker i världen att hända: ”[t]he world consists of things, not
events” (Bhaskar 1975/2008: 51). Det första steget i utvecklingen av en
kritiskt realistisk förståelse av kausalitet, utgår således från en föreslagen
och antagen syn på verklighetens karaktär. Världen består av mer än händelser; av ting och, framför allt, deras konstitution eller interna struktur.
Detta medför så att det inte är händelser i följd som orsaksbegreppet refererar till, utan till att särskilda händelser sker när ett objekts mekanismer
aktiveras. Göran Djurfeldt uttrycker det koncist: “Ett objekt (X) bär i
kraft av sin struktur (S) på vissa generativa mekanismer […] så att när en
viss betingelse (Bi) är tillstädes utlöser dessa en bestämd händelse (Hi)
(Djurfeldt 1999: 56; se också Sayer 2000: 15, figur 1.2).
Att vatten blir till is när det kyls till noll grader Celsius handlar således
inte om att händelse B (vatten blir till is) orsakas av händelse A (nedkylning), utan om att nedkylningen aktiverar en mekanism i objektet vatten,
som får det att anta fast form. En kausal mekanism existerar således som
en benägenhet hos ett objekt, i kraft av dess interna struktur. Undersökningsobjektens mekanismer kan därför ge upphov till observerbara manifestationer under vissa betingelser, t.ex. i ett naturvetenskapligt experiment, men existerar och verkar oberoende av sådan (och all annan)
mänsklig aktivitet.34 Det observerbara förser en dock, som sagt, med ”empirical grounds for the hypothesis of the existence of the mechanism”
(Bhaskar 1975/2008: 49). Nå, att ”mekanismer är verkliga, men ickeobserverbara”, är en utsaga som i sig tarvar en lite mer utvecklad genomgång. Jag ser den också som helt central för kritisk realism som metateori,

Jag behandlar uttrycken ”kausal mekanism” och ”generativ mekanism” som i
stort sett synonymer. Emellanåt skriver jag bevisligen också enbart ”mekanismer”.
Dessa tilltag är snarast av språkliga skäl.
33

Detta gäller dock bara för de undersökningsobjekt som naturvetenskaperna är
upptagna av, inte human- och samhällsvetenskapernas undersökningsobjekt.
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likväl som för detta avhandlingsprojekt. Därför ska jag i nästkommande
avsnitt söka klargöra denna till synes motsägelsefulla sentens.

Mekanismers beskaffenhet
Att entydigt klargöra vad generativa, eller kausala, mekanismer principiellt är, kan vara kymigt. Inte minst eftersom olika forskare och teoretiker, inkluderat kritiska realister, ofta bekänner sig till olika formuleringar och definitioner; James Mahoney listar hela 27 olika definitioner i
samhällsvetenskaplig litteratur (Mahoney 2003: 14–15; se också Armet
2013: 305, fotnot 16). Utan att ha några överdrivna ambitioner vill jag
här försöka klargöra något om vad generativa mekanismer är, samt vad
det innebär att en central karaktäristiska hos dessa utgörs av att de är
icke-observerbara.
”Mekanism” är att betrakta som en metafor, som av olika skäl kanske
inte alltid är så lyckad; den antyder en mekanisk relation mellan orsak och
effekt (New 2005: 58). Den kritiskt realistiska synen på mekanismer, och
således på kausalitet, är långt mer dynamisk än så. ”Mekanism” är hur
som helst den vedertagna termen, vilket är ett skäl att fortsätta bruka den.
En term som dock tydligare antyder vad det handlar om, är ”process”,
vilken ibland används synonymt med ”mekanism” (se t.ex. Bhaskar
1975/2008: 21–22; Sayer 1984/2010: 107; Bunge 2004; Gerring 2008:
166; Gross 2009; Easton 2010: 122; Elder-Vass 2010b: 23; Maxwell
2012: 36 ff; Bennett 2013: 465). Andrew Bennett menar t.ex. att ”[t]he
most general definition is that causal mechanisms are processes in the
world that generate outcomes” (2013: 465, min kurs.). Som synes behövs
dock en något mer uttömmande beskrivning.
Mario Bunge definierar en mekanism som ”a process (or sequence of
states, or pathway) in a concrete system, natural or social” (Bunge 2004:
186).35 ”Konkreta system” är här liktydigt med vad Bhaskar och andra
kritiska realister ofta kallar ”objekt”. Med Fleetwood kan de kallas ”ting”
– vilka kan vara fysiska (en person, ett träd, en cell), artefaktiska (en elgitarr, en dator, en gaffel), sociala (köns- och klassrelationer), eller idémässiga (en föreställning, en diskurs, en teori) (2009: 346). Framför Bunges
Enligt John Gerring (2008: 168) har denna definition en lång historia inom
vetenskapsfilosofin. Vidare bör det påpekas att Bunges sätt att formulera vad
mekanismer är, skiljer sig en del från Bhaskar och den kritiska realismen, men är
ändå klargörande. Av bl.a. utrymmesskäl diskuterar jag dock inte hans ståndpunkt
i relation till kritisk realism eller Bhaskar.
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”konkreta system” föredrar jag ”objekt”, ”ting” eller ”entitet”, och jag
kommer att använda de senare synonymt. Så, mekanismer är något som
existerar i olika slags objekt, i kraft av, som tidigare nämnts, dessas interna struktur.36 ”[A] generative mechanism”, som Bhaskar uttrycker det, ”is
nothing other than a way of acting of a thing” (Bhaskar 1975/2008: 51).
Att vatten antar fast form när dess temperatur sänks till noll grader, är så
ett av dess (många) sätt att fungera på: att vattenmolekylernas rörelseenergi minskar och densiteten ökar är en process som aktiveras genom
nedkylning.
Bunge definierar vidare ett system som ”a complex object whose parts
or components are held together by bonds of some kind” (2004: 188). För
att knyta an detta till idén om mekanismer som ”processer i objekt” är det
behjälpligt att introducera begreppet emergens. Emergens som generell idé
innebär att en sammansatt helhet innehar förmågor som är irreducibla till
dess separata delar (se t.ex. Elder-Vass 2005a; 2005b; 2006; 2010b). En
mänsklig kropp är sammansatt av celler som i denna specifika organisering gör att särskilda emergenta, kausala benägenheter uppstår, som de
enskilda cellerna inte besitter. Att mänskliga individer har förmågan att
tänka innebär inte att enskilda celler som gör detta möjligt har samma
förmåga (Sayer 1984/2010: 119). Det hela medför en stratifiering av verkligheten i olika hierarkiska nivåer som inte är reducerbara till varandra,
men som likväl hänger samman (Danermark m fl. 2003: 102 ff; Sayer
1984/2010: 119 ff). Människors emergenta förmåga att tänka, som mekanism, existerar så på ett annat, högre, stratum än enskilda cellers – även
om cellerna är en förutsättning för denna förmåga.37 Olika mekanismer
härbärgerar så i emergenta objekt vilka förutsätter interaktioner och relationer på lägre nivåer, ”a particular configuration of lower-level parts”
(Elder-Vass 2010b: 18).

Det är lockande att använda titeln på i föregående not nämnda Gerrings artikel
– ”The mechanismic worldview” – som en parafras för Bhaskars ontologi. Den
senare skriver t.o.m. själv att ”[t]he world consists of mechanisms” (Bhaskar
1975/2008: 47). Lockelsen till trots, är det likväl ett faktum att mekanismer huserar i objekt, och Bhaskars ontologi kan nog därför bättre beskrivas som objektcentrerad.
36

”Högre” och ”lägre” refererar inte till någon värdering av olika strata, utan till
vad som emergerar ur vad. Om det inte funnes mänskliga kroppar skulle förstås
sociala strukturer och kulturella föreställningar inte vara möjliga. De förra är alltså
en förutsättning för det senare.
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Bunge verkar mena, långt mer än Bhaskar, att mekanismer ska begripas
som något tämligen handfast. Han omtalar dem t.o.m. som ”a string of
events” (2004: 189). Detta kan vara förvirrande, särskilt då Bunge samtidigt påpekar att mekanismer aldrig eller sällan är observerbara. Ett påstående som också, med viss variation, alltjämt förekommer i kritiskt realistisk litteratur. Givet att mekanismer är processer i olika typer av objekt, är
det dock inget som principiellt säger att de inte går att observera, när de
väl är aktiverade. Som Sayer påpekar: ”[c]lockwork, the ways of producing commodities, electing MPs, etc., involve mechanisms which are no
less observable than the effects they produce” (Sayer 1984/2010: 280, not
42). Men en bra förklaring, skulle man kunna påstå, innebär identifieringen av centrala eller essentiella mekanismer i ett särskilt skeende (FossFridlizius 1990: 61; Bunge 2004: 193). Det mest centrala och essentiella
med att människor deltar i demokratiska val är nog inte att de faktiskt går
till valurnorna, utan något som inte går att se med blotta ögat: existensen
av rösträtt och ett valsystem, relationer mellan medborgare och beslutsfattare, etc. Och det är påpekandet av icke-observerbara förklarande mekanismer på en sådan ”djupnivå” som är viktigt, då det möjliggör mer adekvata sätt att förklara än vad som ryms i empiristiska synsätt på förklaring (Fleetwood 2002: 64). Det får också andra viktiga konsekvenser.
Kvarkar, gravitation eller idéer kan av olika skäl aldrig (direkt) observeras, i kraft av den typ av objekt de är, vilket således gäller också för deras
tillhörande mekanismer (jfr Gerring 2008: 166). Och detta är en viktig
poäng med kritisk realism, både ontologiskt och i det praktiska forskningsarbetet. Bhaskar skriver redan på första sidan i A realist theory of
science att vitsen och syftet med en realistisk framställning av vetenskap är
”[to] provide a comprehensive alternative to the positivism which since the
time of Hume has fashioned our image of science”. Vad det i det långa
loppet betyder är att observerbarhet inte utgör gränsen för vetenskapligt
studium. Viktiga studieobjekt inom samhällsvetenskap och humaniora
som kultur, sociala strukturer, mening, m fl. är således verkliga (och möjliga att studera) även om de inte är förnimbara – för att de utövar (observerbar) påverkan på världen (Sayer 2000; Maxwell 2012). Så, objekt kan
inte nekas existens bara för att de är praktiskt taget omöjliga att se, höra
eller ta på. Det innebär emellertid att kännedom om dem måste ske genom
att dra slutsatser om deras sätt att fungera på utifrån sådant som de facto
kan observeras, dvs. deras effekter.
En ytterligare aspekt av mekanismers icke-observerbarhet är att mekanismers yttringar kan både motverkas av och samverka med andra mekanVICTOR KVARNHALL	
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ismer. Med Bhaskars ord: ”mechanisms combine to generate the flux of
phenomena that constitute the actual states and happenings of the world”
(Bhaskar 1975/2008: 47). Det beskrivs ibland som att mekanismers verkan är kontingent, eller kontextuell, dvs. att ”relationen mellan kausala
krafter eller mekanismer och deras effekter inte [är] bestämd utan extern
och tillfällig” (Danermark m fl. 2003: 97 ff). Fryspunkten hos vatten
sänks när salthalten ökar; egenskaper hos saltet motverkar således den
mekanism hos vattnet som under vanliga omständigheter gör att det fryser
vid noll grader Celsius. Av den anledningen, säger Bhaskar, begrips kausala mekanismer bäst som tendenser. Att se mekanismer som tendenser
möjliggör en dynamisk förståelse av kausalitet. Kausala tendenser är latenta, men utövas inte alltid: vatten fryser endast när mekanismen aktiveras. Och även när de utövas är det inte med nödvändighet som de konkret
realiseras (Fleetwood 2011). Jordens dragningskraft verkar på allt som
står på mitt skrivbord, men den observerbara effekten, i form av att mina
tillhörigheter faller mot marken, uteblir då bordet motverkar detta.38 Synnerligen viktiga poänger i denna förståelse av kausala mekanismer, är
därför att 1) de existerar oavhängigt av både deras aktivering och realisering, samt att 2) deras aktivering och realisering är kontextuellt beroende. Det hela kan illustreras med följande figur (efter Sayer 2000: 15):
Struktur ! Mekanism ! Händelse (effekt)
"
Kontext (andra mekanismer)

Genom att omtala generativa mekanismer som tendenser går det därför att
fånga tings kausala mekanismer utan att det blir mekanistiskt eller deterministiskt; idén om förutsägelse av händelser blir då obsolet. För i ett
(lyckat) naturvetenskapligt experiment produceras inte händelsemönster i
ett öppet system, utan i ett slutet – fritt från påverkan av andra sam- eller
motverkande mekanismer. Detta är, säger Bhaskar, själva syftet med ett
experiment: att isolera en specifik kausal mekanism hos ett objekt, att
genom manipulation ”tvinga fram” dess verkan och därmed göra något
icke-observerbart möjligt att producera kunskap om. Men i naturen (eller i
det sociala livet) föreligger sällan eller aldrig sådana slutna villkor för en
mekanisms verkan. Prediktion blir därmed sällan eller aldrig möjligt i
William Outhwaite (1987: 22) tar upp exakt samma exempel, något jag blev
varse långt efter att jag först författade denna mening.
38
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öppna system, kunskapen om kausala mekanismer till trots. Att geologer
är väl bekanta med processerna varigenom olja blir till är knappast någon
garant för att man ska kunna förutsäga exakt var olja kommer att finnas
vid en viss tidpunkt (Sayer 1984/2010: 130 ff), lika lite som att god kännedom om ett meteorologiskt fenomen som åska gör det möjligt att kunna
förutse exakt var och när blixten kommer att slå ner. Givetvis finns en
gradskillnad mellan natur- respektive samhällsvetenskaperna här. Hos de
förra är förutsägelse ibland och inom vissa gränser möjligt (geologer har
aningar om vilka områden det är fruktbart att borra efter olja och meteorologer kan göra sannolika antaganden om var och när det kommer att
åska), men hos de senare är det praktiskt taget aldrig görbart.

Social ontologi
[W]hat social reality is held to be cannot but influence how society is studied. (Archer 1995: 13)

Om man ska försöka begripa det sociala livet, och varför något särskilt
sker därinom, behöver man med nödvändighet identifiera de objekt som
existerar inom denna sfär av verkligheten. Detta är vad en social ontologi
syftar till, och övergripande kan de mest grundläggande objekten omtalas
som sociala strukturer, kultur samt mänsklig agens.39 Även om frågan om
hur relationen mellan dessa ska begripas alltjämt är en levande diskussion
bland framför allt sociologer, påpekar Elder-Vass att ”the same issues
arise in any discipline that seeks to examine what happens in the social
world” (Elder-Vass 2010b: 3). En anledning så god som någon till varför
jag söker klargöra något så förment obskyrt som ”social ontologi” i en
musikvetenskaplig avhandling. Utan att gå in alltför mycket i en principiell
teoretisk debatt, kan den essentiella och vägledande sentensen för det (kritiskt realistiska) perspektiv jag ska framlägga, formuleras som följer. Om
det ska vara begripligt att påstå att sociala strukturer och kultur utövar
inflytande på människor, men att dessa samtidigt i någon mån är autonoma, måste samtliga vara separata objekt med skilda egenskaper; social

Archer (1995: 249; 254 ff) skiljer mellan person (biologisk och psykologisk
entitet), agent (människor som delar samma livsvillkor) och aktör (positionsinnehavare i en social struktur) (se också vidare Archer 2000). Utan att förringa distinktionerna, är det hela inte något jag fördjupar mig i här, och jag kommer oftast
att använda ord som ”person” eller ”människa”, om än emellanåt ”agent”. Det är
min förhoppning att, om inte annat, det framgår av sammanhanget vad jag menar.
39
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struktur, kultur och mänsklig agens måste referera till ”radically different
things” (Bhaskar 1989/2011: 76; Archer 1995: 142).
Det är en obestridlig sanning att ett samhälles existens är beroende av
mänsklig aktivitet (Bhaskar 1979/1998: 32). Men även om samhället inte
kan finnas utan mänsklig handling, är det orimligt att påstå att det skapas
av människor. Hos Bhaskar går argumentet som följer. Samhällen, eller
sociala strukturer, måste begripas som existerande i tid före individer som
föds eller träder in i dessa. Vad människor därför gör, till skillnad från att
vara skapare, är att reproducera eller transformera detta redan skapade
(Bhaskar 1979/1998: 34). Ur detta konstruerar Bhaskar en modell för
struktur och agens, ”a transformational model of social activity” (Bhaskar
1979/1998: 34). Den medför att strukturer villkorar, men inte determinerar, mänsklig handling genom dess preexistens i relation till människor.
Människors handlingar ska istället betraktas som att de görs möjliga genom de redan existerande strukturerna, praktikerna och konventionerna
som utgör samhället. Det är omöjligt att gifta sig om det inte existerar
något som äktenskapet, precis som att det är omöjligt att göra hip hop
utan att använda sig av denna musikforms redan etablerade olika konventioner. Genom sina sätt att agera kan människor dock både bevara och
förändra olika egenskaper hos strukturen; trots att sådant sällan eller aldrig är avsiktligt, är det onekligen den ofrånkomliga konsekvensen (Bhaskar 1979/1998: 35). Med Bhaskars ord impliceras i och med dessa resonemang ett ”ontologiskt gap” mellan samhälle och människa, vilket antyder inte bara separabilitet mellan dessa entiteter, utan också en tillskrivelse
av olika slags kausala mekanismer hos de bägge: ”societies […] possesses
properties irreducible to those of people” (Bhaskar 1979/1998: 97).
Sociologen Margaret Archer tar avstamp i Bhaskars transformationsmodell40 men klargör och vidareutvecklar den (Archer 1995). Hennes
pricksäkra kritik av Bhaskar ska inte i sin helhet redogöras för här, det
viktiga är istället att begripliggöra sociala strukturers, kulturs respektive
människors särskilda mekanismer, och hur dessas samspel avgör vad som
sker i den sociala världen (Archer 1995: kap. 3; 147). Det är en ansats
som alltså innebär en (analytisk) separation mellan struktur/kultur och
mänsklig agens, som ontologiskt skilda objekt. Som Shaun Le Boutillier
(2003: 68) påpekar, ska Archers, och följande, resonemang tolkas i enligArcher talar om ”morphostasis” respektive ”morphogenesis”, istället för reproduktion respektive transformation. Jag kommer dock att använda de senare, mer
vanligt förekommande, begreppen.
40
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het med den Bhaskarska generella ontologin framlagd ovan: det är sociala
strukturer/kultur respektive mänsklig agens i verklig, inte faktisk, bemärkelse det handlar om. Deras karaktäristiska, och skilda, (mer eller mindre
icke-observerbara) generativa mekanismer, alltså.
Till skillnad från Bhaskar, betonar Archer den temporala skillnaden
mellan struktur och agens. Även om struktur och mänsklig handling är
tätt sammanlänkade, inte minst i den ”levda erfarenheten”, skiljer de sig
tidsmässigt åt. När två personer gifter sig skapar de som sagt inte äktenskapet, de reproducerar det. Men Archers poäng är att de kan göra vad de
gör tack vare att människor före dem i tid format äktenskapet till vad det
för närvarande är: nuvarande strukturella villkor har emergerat ur tidigare
agenters aktiviteter.
These results of past actions are deposited in the form of current situations.
They account for what there is (materially and culturally) to be distributed
and also for the shape of such distributions; for the nature of the extant
role array, the proportions of positions available at any time and the advantages/disadvantages associated with them; for the institutional configuration present and for those second order emergent properties of compatibility or incompatibility, that is whether the respective operations of institutions are matters of obstruction or assistance to one another. (Archer
1995: 201).

De sociala och kulturella omständigheterna människor befinner sig i (t.ex.
överväganden om giftermål) är alltså resultatet av det som skett tidigare i
ett givet samhälle, vilket utgör de objektiva villkor som påverkar vad som
kan göras och tänkas i en given situation efter det. Denna temporala
emergentiska ontologi, utgör vad Archer alltså kallar en analytisk dualism
mellan struktur/kultur och agens (Archer 1995: 66). Synsättet kan koncist
uttryckas som att de entiteter som kallas sociala strukturer och kultur är
produkter av tidigare existerande agenters aktiviteter. Och som sådana,
som ”the unintended consequences of previous social interaction”, utövar
de ”systematic causal effects on subsequent action” (Archer 1995: 167).
Analytiskt innebär denna grundläggande sociala ontologi att fenomen i
den sociala världen behöver förklaras ”by the particular structures, by the
particular cultures and by the particular agents involved” (Porpora 2013:
26). Detta är en viktig metateoretisk utgångspunkt i avhandlingen, och jag
vill utfärda en särskild reservation gällande detta. Att mänsklig agens är
relativt autonom, och således en kausal mekanism i vad som sker, fungerar i avhandlingen främst som ett underliggande ontologiskt antagande.
När det kommer till det mer konkret analytiska, dvs. i form av mina fakVICTOR KVARNHALL	
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tiska förklaringar, kommer jag inte att explicit tydliggöra denna dialektik
mellan struktur/kultur och agens. Som jag i tidigare kapitel lagt fram är
jag intresserad av orsakerna till pojkars reproducerande förhållningssätt
till populärmusik/-musicerande; vad som underbygger pojkar/mäns privilegier. En metafor jag använde i kapitel 1 för att beskriva dessa privilegier,
var i termer av att springa i medvind. För att fortsätta denna metafor är
det medvindens karaktär (och, så att säga, ursprung) jag fokuserar på.
Springandet står pojkarna själva för, som relativt autonoma personer –
vilket är en förutsättning för att det alls ska vara begripligt att tala om
reproduktion; det kräver att personer nyttjar sina mänskliga förmågor,
t.ex. handlings- och tankekraft. Så, för att uttrycka det enkelt handlar inte
min avgränsning om att ignorera mänsklig agens som kausalt verksam,
utan snarare om att den ska ses som implicit i mina förklaringar.
Med detta sagt ska jag nu gå närmre in på hur social struktur respektive
kultur villkorar mänsklig handling.

Sociala strukturer – relationer, positioner och objektiva intressen
En social struktur utgörs, enligt Archer, av interna och nödvändiga relationer (Archer 1995: 168; 177). Med ett lite mer utvecklat språkbruk kan
det hela uttryckas som en uppsättning (interna och nödvändiga) relationer
mellan positioner41 (Bhaskar 1979/1998: 40 ff; Sayer 1984/2010: 92 ff;
Porpora 1998: 343–345; Danermark m fl. 2003: 121). Nå, ett objekt, för
att rekapitulera, innehar mekanismer i kraft av sin interna struktur. Vad
gäller sociala strukturer förstådda som objekt, och för att klargöra just
hur relationer mellan positioner utövar inflytande på mänsklig handling,
kommer jag att ta fasta på sociala mekanismer i termer av objektiva intressen och kostnader.
Det rör sig om ett strukturbegrepp förespråkat av inte minst Douglas
Porpora (1987; 1993; 1998; 2007), och jag utgår framför allt från hur han
formulerade det hela i sitt tidigare, längre verk The concept of social
structure.42 Det är en konceptualisering baserad på en läsning av Marx,
och den grundläggande sentensen säger att en social struktur utgörs av ”a
nexus of relationships among social classes” (Porpora 1987: 109). ”SociEn social struktur består dock också av nödvändiga och interna relationer mellan positioner och olika slags objekt, men jag kommer att fokusera här på relationer mellan positioner (se vidare Sayer 1984/2010: 92).
41

Det bör påpekas att detta strukturbegrepp är långt ifrån givet eller oomtvistat
bland kritiska realister (se t.ex. Kaidesoja 2009; Elder-Vass 2010b: kap. 4)
42
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ala klasser” kan här generellt bytas ut mot ”sociala positioner” (vilket är
vad Porpora gör i senare texter). I den bemärkelsen är en position en beskrivning av en särskild objektiv situering och en samling livsvillkor, som
delas av alla de individer som utgör en kategori, t.ex. klass eller kön. I
fallet med klass handlar det om en situering vis-à-vis ”the means of satisfying basic human interest – that is, the means of production” (Porpora
1987: 109). Vad gäller ett kapitalistiskt system, handlar det således om
existensen av en position, eller klass, som äger produktionsmedlen och det
som produceras (kapitalister), en annan som inte äger något av detta utan
bara kan sälja sin arbetskraft (lönearbetare). De bägge står i en intern och
nödvändig beroenderelation till varandra, och detta är den primära relation mellan positioner som uppstår i och med ett kapitalistiskt system.
Ett problem med detta är att det rör sig om en utsugande maktrelation,
dvs. att det lönearbetaren säljer – sin arbetskraft – inte likvärdigt återgäldas, t.ex. i form av inflytande över vad som ska produceras, hur det ska
produceras, etc. Denna maktrelation får så en räcka konsekvenser, inte
minst en ojämn fördelning av välstånd och inkomster bland olika kategorier av människor. Men själva relationen fungerar också formande för
människors handlingar, via de intressen som är fästa vid den position i
klasstrukturen de upptar, vilka är ”wholly objective; they are not to be
confounded with agents’ mental states” (Archer 1995: 203; se också
Porpora 1993). Sådana intressen är objektiva i betydelsen att de hör till
positioner, inte positionsinnehavare.
Among the causal powers that are deposited in social positions are interests. Interests are built into a social position by the relationship of that position to other positions in the system. […] Interests are a force that expresses itself in actors’ motives and, through motives, in their actions. In other
words, actors are motivated to act in their interests, which are a function of
their social position. Again, this doesn’t mean that actors always with necessity act in their interests, but if they don’t they are likely to suffer. A capitalist who shows no concern to maximize profit is liable to cease being a
capitalist. (Porpora 1998: 352–353)

Relationer mellan positioner är således kausalt verksamma i kraft av att de
i grunden möjliggör och begränsar människor genom att skapa motiv för
olika handlingar till skillnad från andra, något som i frånvaro av relationen inte skulle varit på detta vis (Fleetwood 2008a: 259). Utifrån olika
objektiva intressen är därför en kapitalists handlingar t.ex. riktade mot att
generera ekonomisk vinst, emedan arbetarens är präglade av t.ex. konkurrens om anställningar.
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Ingenting determinerar emellertid människor att agera i enlighet med
sina objektiva intressen. Men, som Archer uttrycker det, ”costs are involved in not doing so” (1995: 205). Kopplingen mellan en kapitalists objektiva intresse om maximerad vinst, och en individuell kapitalists medvetenhet om ett sådant intresse, är därmed inte svår att inse: att inte agera i
enlighet med det, leder i sinom tid till märkbara konsekvenser, ytterst
konkurs. Det är emellertid viktigt att skilja mellan kort- respektive långsiktiga intressen. När vita arbetare t.ex. sökt exkludera färgade arbetare
(Porpora 1987: 111; se också Horowitz 1997: 207 ff), handlar det om ett
kortsiktigt intresse att måna om egna lönenivåer och anställningar. Detta
alltmedan det mer långsiktiga intresset är frigörelse från den primära
klassmaktrelation som skapar dessa sekundära konkurrensrelationer mellan vita och färgade arbetare.
Ovan är så fundamenten för Porporas begreppsliggörande av social
struktur. Han diskuterar det dock också med bäring på andra dominansformer än klass, t.ex. kön, och menar att det i allra högsta grad är fruktbart att tillämpa ”bortom Marx” (Porpora 1987; 1998). I nästa kapitel
kommer jag därför att överföra dessa resonemang till sociala könsrelationer.

Kultur – idéer och regler
Enligt Archer kan samma principiella resonemang som ovan förts appliceras på kultur och människa; likväl som man kan tala om sociala strukturer
kan man tala om kulturella strukturer (Archer 1995: 179 ff; Archer
1988/1996). De senare har ett idémässigt innehåll, bestående av logiska
relationer mellan idéer. När sådana logiska relationer mellan idéer är interna och nödvändiga, kan man tala om kulturellt emergenta entiteter. På
detta vis är kulturella strukturer skilda från människor: de logiska relationerna mellan idéer existerar oavsett om någon känner till dem eller ej.
Vad detta betyder är att även om det är reflekterande konkreta personer
som vidhåller olika idéer, formas deras hållning av något oberoende av
dem – dessa idéers logiska relation till andra idéer (Carter 2003: 153). På
det viset placeras också människor ”in different ideational positions” (Archer 1995: 229) genom sina förhållningssätt till olika (kulturella) idéer, i
kraft av den logiska relationen dem emellan.
Att tala om kultur i termer av logiska relationer mellan idéer kan förstås både diskuteras och kritiseras (se t.ex. Nellhaus 1998). Den idémässiga aspekten av kulturbegreppet är hur som helst för mina syftens skull
fungerande, och det är trots allt en rimlig gränsdragning gentemot sociala
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strukturer. Kulturella strukturers idémässiga substans är också en anledning till att Archer skiljer mellan dessa och sociala strukturer (Archer
1995: 212; 218). Det kan dock tilläggas att relationen mellan social och
kulturell struktur kan sägas vara dialektisk (Porpora 1993). Ett sätt denna
dialektik fungerar på är att idéer kan sägas besitta olika attraktionskraft
för olika personer, i kraft av deras strukturella position(er). En strukturell
position skapar så en benägenhet hos individer att anamma idéer som inte
står i konflikt med deras positionella intressen (Archer 1995: 212; Carter
2000; 2003: 153).
Nå, för att kunna hävda, avfärda eller utveckla en idé måste en person
förstås på något vis möta den. Det betyder dock inte att idéer för sin existens per definition kräver människor som håller fast vid dem: exv. är
arkiv och bibliotek (för att inte tala om internet) fulla av logiskt relaterade
idéer. För att ha en verkan i den sociala världen måste idéer dock upptas
och nyttjas av agenter, vilket i sin tur kan göra att andra påverkas av dem,
och leder till idémässig reproduktion eller transformation (Archer 1995:
179). Men det är också här som Archers kulturbegrepp – som refererande
till ”all intelligibilia, that is to any item which has the dispositional capacity of being understood by someone” (Archer 1995: 180) – blir en smula
svårhanterligt. Samtidigt som hon alltså påpekar att idéer fungerar kausalt
först i relation mellan människor (eller agenter), vill hon ha det till att
kulturella strukturer existerar i en särskild sfär: ”the world of ideas” (Archer 1995: 179). Det må vara sant att logiska relationer mellan idéer, eller,
som Archer oftast uttrycker det, mellan propositioner, existerar oavhängigt människors vetskap om dessa. Men det finns ett ytterst obändigt hopp
mellan denna ”idéernas sfär” och de idéer människor faktiskt möter och
anammar eller avvisar. Det finns egentligen inte vare sig utrymme eller
skäl för mig att gå på djupet i denna diskussion om kulturbegreppet förstått medelst kritisk realism (se vidare Archer & Elder-Vass 2012). Men
jag ska klargöra ytterligare min förståelse av kultur och kulturellt villkorande, som i praktiken åtminstone är i linje med Archer.
Mitt antagande är att det är i det närmsta omöjligt att hantera kulturellt
villkorande, åtminstone på ett rimligt vis, om inte idéer sägs vara de facto
anammade av människor eller inbäddade i andra objekt (massmedier,
böcker, offentliga diskurser, etc.) som är närvarande ”här och nu”. För
även om olika slags idéer, i enlighet med den analytiska dualismen, växt
fram genom tidigare existerande människors interaktion med omvärlden,
finner jag det svårt att se att de fungerar villkorande i högre grad om de
inte i någon form florerar på en faktisk nivå i en nuvarande social verkligVICTOR KVARNHALL	
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het (Le Boutillier 2003: 71; 74; Elder-Vass 2010b: kap. 6; 2012: kap. 3).
Detta ter sig som en skillnad mellan det sociala och det kulturella (eller
idémässiga). Att relationer mellan positioner inte behöver vara kända för
människor för att deras liv ska begränsas eller möjliggöras av dem är begripligt; att logiska relationer mellan idéer fungerar på samma vis är långt
ifrån lika begripligt (jfr Porpora 1993: 216 ff). Om jag uttrycker mig smått
djärvt: den reellt villkorande funktionen hos ”idéernas sfär” kan inte jämföras med samma funktion hos faktiskt florerande idéer. Om jag uttrycker
mig lite mindre djärvt: jag har månne större problem med användbarheten
än de ontologiska anspråk Archer har vad gäller kultur.43 Hur som helst är
ovan den hållning jag försöker driva, utan att för den skull förbise en viktig princip med analytisk dualism i detta sammanhang, dvs. att kulturella
villkor i tid föregår människor och deras handlingar, och att de förra därmed är (analytiskt) separerbara från de senare.
För att begripa kulturellt villkorande finner jag Fleetwoods (2008a; b)
diskussion av institutioner användbar. I och med det menar jag inte att
institutioner per definition alltid är idémässiga, men det centrala här är att
teoretiskt och principiellt formulera det kulturellas villkorande av mänsklig handling.44 Fleetwood definierar institutioner som ”systems of established rules, conventions, norms, values and customs” (2008a: 247). Jag
kommer härefter att benämna dessa ”kulturella regler”, ett begrepp också
Porpora (1993) nyttjar för att särskilja de sociala från det idémässiga –

Det bör också påpekas, som Tobin Nellhaus (2007) gör, att kultur är underteoretiserat bland kritiska realister. Archer och Elder-Vass är de två kritiskt realistiska
teoretiker som i högst grad sökt klargöra kulturs ontologiska status, och oenigheten dem emellan (se framför allt Archer & Elder-Vass 2012) visar på många av de
svårigheter som möter den som vill begripa vad kultur är. Således kan det förmodligen uttryckas som att de ontologiska undersökningarna av kultur är i en helt
annan fas än vad gäller sociala strukturer (och agens). En sådan insikt gör mig
därför lite mer försiktig gällande hur jag vill, och kan, uttala mig ontologiskt om
kultur. Och, självklart: den här avhandlingen är inte en ontologisk studie, vilket
således sätter gränser för mina vetenskapliga skyldigheter.
43

44
En viktig poäng hos Fleetwood (2008a) är att formulera skillnaden mellan sociala strukturer och institutioner. Min förståelse, och användning, är som synes att
det senare, åtminstone i Fleetwoods definition, är närmast synonymt med vad både
Archer och Elder-Vass menar med kultur (se också Elder-Vass 2010b: 117, not 2).
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tanken med valet av term är således att visa att jag ansluter mig till kulturbegreppet.45
För Fleetwood, som också är kritisk realist, är det grundläggande att
påvisa att kulturella regler existerar bortom intersubjektiva överenskommelser, att de är relativt autonoma och preexisterande i relation till människor. Kulturella reglers relativa oberoende av människor kan exemplifieras av idéers materialisering i exv. texter och bilder, ”an independence
from their originators” (Carter 2003: 152; se också Archer 1995: 144).
Men också i termer av vad Elder-Vass kallar normcirklar (norm circles),
vilka är grupper av människor som anammat en idé i form av en norm och
sedermera,
support the norm by advocating the practice, by praising or rewarding
those who enact it, by criticising or punishing those who fail to enact it, or
even just by ostentatiously enacting it themselves. (Elder-Vass 2010b: 124)

Det viktiga här är alltså hur människor möter kulturella regler, idéers
faktiska existens. Även om det är i form av bilder eller ageranden bland
särskilda grupper av människor, är poängen att det rör sig om idéer som
uttrycks på något vis. Många svenskar skulle med största sannolikhet
hålla med om att det är fel att utnyttja och vålla djur lidande, men faktum
är att den motsatta idén uttrycks i majoritetens konsumtion av animalier,
och andra praktiker. Den kulturella regel som gör gällande att (vissa) ickemänskliga djur kan användas som mat och kläder kan vidare inte reduceras till enskilda människor, utan existerar som ett system av (visuella och
skriftliga) representationer, föreställningar, diskurser, praktiker etc., där
en aspekt av dessa är propositionell (jfr Carter 2000: 86).
För att återvända till Fleetwood: kulturella regler utövar påverkan på
mänskligt handlande genom en tillvänjningsprocess, varigenom de blir till
en vana och därmed skapar särskilda dispositioner för både tanke och
”Kulturella regler” får väl i övrigt anses vara ett tämligen väletablerat uttryck,
både vetenskapligt och vardagligt. Inom sociologisk teori är det Anthony Giddens
som mest tydligt utvecklat ett tänkande om kulturella regler, även om han kan
sägas reducera sociala strukturer till att vara enkom detta (Porpora 1993; 1998;
Archer 1995: 116–117). Jag använder vidare uttrycket av både praktiska och
förtydligande skäl. Det är otympligt att skriva ”regler, konventioner, normer,
värderingar och seder”, liksom att ”institutioner” blir inkonsekvent – jag använder
ju kulturbegreppet. Dessutom vill jag använda ett uttryck som både anknyter till
och avviker från Archer, då hennes ”kulturella strukturer”, eller, oftare, ”det kulturella systemet”, ontologiskt befinner sig i en ”idéernas sfär”, vilket inte ”kulturella regler” gör.
45
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handling.46 Detta är så en kulturell regels generiska mekanism; förmågan
att bli förkroppsligad. Som sådan, som en etablerad vana, en disposition,
ska den å andra sidan ses som en kausal mekanism en person besitter. Jag
återkommer till denna mer individuella aspekt i nästa avsnitt.
Det är synnerligen viktigt att påpeka att kulturella regler inte är att betrakta som vilka regler som helst. Framför allt följs de inte blint: ”they
ought to be thought of as ’rules of thumb’ that guide, but do not determine, action” (Fleetwood 2008a: 246). Detta är förstås i linje med de
flesta människors intuitioner, men är nog så viktigt att uppmärksamma.
Kläder i relation till kön kan t.ex. sägas vara omgärdat av kulturella regler, som tenderar att följas. Emedan det nog mer sällan verbalt uttrycks
(förrän någon avviker), är det ett faktum att kläder i färg, form och snitt
skiljer sig mellan könen. Det antyder existensen av en kulturell (köns)regel
som har vissa egenskaper. Vad den verkar stipulera är att kvinnor/flickor
bör bära kläder som i färg, form och snitt karaktäriseras av A, och
män/pojkar bör bära kläder som i färg, form och snitt karaktäriseras av
B.47 Att en pojke som bär ”tjejfärger” (t.ex. rosa eller lila) eller glittriga
skor kan få höra av både vuxna och kamrater att dessa kläder är opassande för honom som pojke, innebär att en sådan kulturell regel brutits,
vilket således får konsekvenser.48 Kulturella regler är därmed något som
på något vis måste hanteras av de som berörs av dem; mäns/pojkars respektive kvinnors/flickors klädval åtföljs av olika former av sanktioner
som kan sägas fungera motiverande för anpassning (Fleetwood 2008a:
149; Elder-Vass 2010b: 123 ff; Gunnarsson 2013: 139). Detta sanktionerande är att betrakta som en upprinnelse till den process som etablerar en
kulturell regel som förkroppsligad, dvs. i form av en vana.
Kulturella regler har en särskild verkan i det sociala livet, som hade varit omöjlig om de inte vore verkliga och relativt autonoma objekt. De är
inte skapelser av människor här och nu, utan resultatet av dåtida agenters
aktiviteter. Likväl är de distribuerade bland, eller förkroppsligade i, olika
Åberopandet av ”vanor”, liksom hur hela denna fras är formulerad, leder onekligen tankarna till Pierre Bourdieu, som också både refereras och kritiseras av
Fleetwood (han betraktar ”habit” och ”habitus” som utbytbara). Jag kommer
däremot inte ge mig i kast med Bourdieu för denna diskussion.
46

47
Det kan noteras att vissa av pojkarna jag intervjuat tydligt pratar om kläder i
särdeles genusifierade termer (se också Danielsson 2012: 77–78).

Dessa exempel har jag blivit varse genom bekanta vars söner har bemötts negativt då de burit sådana typer av kläder jag nämner.
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objekt – människor, böcker, bilder – här och nu, om än på ett kontingent
vis (Archer & Elder-Vass 2012: 95; Maxwell 2012: 28 ff). Och det är i
egenskap av ”hybrid entities composed of people and intelligibilia” (ElderVass 2012: 45) kulturella regler möjliggör och begränsar mänsklig handling.

Personer – mediering, intentionalitet och vanor
Människor upptar ett flertal sociala positioner, vilket är en anledning till
att en särskild position (och struktur) aldrig fungerar som en total determinant. Det viktiga att påpeka är dock att de mekanismer som härbärgerar i människor har möjlighet att påverka vad som sker. Bland de mer
grundläggande av dessa återfinns reflexivitet, intentionalitet, emotionella
och resonerande förmågor – vilka aldrig kan reduceras till sociala strukturer eller kultur. I så fall skulle sådant som klassresor och feminism vara
en omöjlighet.
Det är således eftersom positioner i sociala strukturer just innehas av
personer som man bara kan tala om strukturer som villkorande, inte determinerande. Så snarare än att positionsinnehavare är utsatta för ett slags
social förprogrammering, ”it seems more useful to think of people personifying [positions] in different ways” (Archer 1995: 187). Medelst sina
personliga förmågor formar människor de positioner de upptar; det finns
många sätt att vara t.ex. man eller butiksbiträde på. Därtill finns åtminstone principiell möjlighet att agera så att säga mot en strukturell position och dess objektiva intresse; en hyresgäst kan strunta i att betala
hyran, en arbetssäljare kan stanna hemma från arbetet, en försäljare kan
ignorera en kund. Men sådant görs, som nämnts, inte utan kostsamma
konsekvenser, vilka kan bestå i t.ex. materiell eller social förlust (Archer
1995: 205–208; Porpora 1998: 344). På det viset motiverar sociala positioner dess innehavare att agera på särskilda vis, och inte andra, även om
det inte finns någon given regelmässighet i detta. Grunden till människors
(sociala) handlingar utgörs så både av den sociala strukturens emergenta
egenskaper och positionsinnehavarens emergenta egenskaper; ”the confluence between two sets of emergent powers” (Archer 1995: 184). Sociala
och kulturella mekanismer, liksom andra mekanismer, måste med andra
ord (också) i denna bemärkelse alltid begripas som tendenser, vars realisering är minst sagt oviss. Samhället är ett alltid öppet system, för att det
består av människor (Sayer 1984/2010: 123 ff; Archer 1995: 195).
Detta anknyter till det faktum att sociala strukturer är aktivitetsberoende, vilket också är vad som gör dem så svåra att förstå; de är både förVICTOR KVARNHALL	
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utsättningen för och villkorandet av mänsklig handling, samtidigt som
denna mänskliga handling är vad som formar strukturer. Att de är aktivitetsberoende betyder dock inte att de enkom existerar när människor agerar.49 Snarare är det fallet att faktiska människor, som agenter, medierar
sociala strukturers mekanismer: ”for there are no other ways in which it
could be exercised without invoking impersonal social forces” (Archer
1995: 195–196). Samhällen eller strukturer har inte handlingskraft, bara
människor har det. En social mekanism kan därför inte utövas eller realiseras (men väl existera) med mindre än att människor brukar sin handlingskraft.
En av de mer kännetecknande autonoma förmågor mänskliga individer
besitter är intentionalitet, dvs. att medvetet söka fullborda olika ”projekt”
– vilka kan bestå av allt från att driva särskilda politiska frågor till att
bilda familj (Archer 1995: 198 ff). Sociala och kulturella villkor möjliggör
eller begränsar sådana projekts fullbordan, genom att särskilda mekanismer då utlöses. Detta villkorande är dock endast begripligt om man tar
hänsyn till den position den specifika personen har, då ”different groups
have different degrees of freedom and face differentially stringent
constraints when they contemplate the same project from their different
positions” (Archer 1995: 207). Det säger månne sig självt, men att engagera sig i populärmusicerande är ett exempel på ett sådant intentionellt
projekt, vars fullbordan villkoras på olika vis om man är t.ex.
flicka/kvinna eller pojke/man – något som framgick av genomgången av
tidigare forskning och som, förstås, är en av de saker jag undersöker i
denna studie. Nå, hur viktigt det än är att påpeka människors förmåga att
sträva efter olika projekts fullbordan, vilka kan främjas eller hindras av
olika mekanismer, finns det också en annan aspekt av social och kulturell
influens. Ty det är inte enkom när en person påbörjar ett projekt som
strukturella mekanismer startar sitt villkorande; att ens överväga möjligheten att man kan, eller vill, genomföra det är socialt och kulturellt villkorat: ”the circumstances in which we remain involuntaristically embedded
throughout childhood condition what we project as possible, attainable
and even desirable” (Archer 1995: 200). Det är helt enkelt så att vissa
positioner föds vi mer eller mindre direkt in i, andra träder vi in i under
livets lopp. Principen för deras prägling, framför allt i form av att motivera särskilda handlingar och inte andra, är hur som helst densamma.
Bhaskar (1979/1998) indikerar att just så är fallet, något Archer dock gör upp
med (1995: 147–148; kap. 5).
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”Vana” kan vara en lämpligare term än ”mediering” när det handlar
om kultur (även om vanor kan ses som en form av mediering). Detta då
vanor, snarare än mediering, pekar på en internalisering och ett förkroppsligande av vad jag kallar kulturella regler, varigenom de disponerar människor ”to think and act in certain ways, without having to deliberate”
(Fleetwood 2008a: 247, min kurs.). Som vanor utgör de en personlig
emergent egenskap – en mekanism, som alltid är att betrakta som en tendens. Den utlöses inte med nödvändighet, men existerar oavsett – som en
latent generativ mekanism, i personen (Fleetwood 2008a: 247–259).
Etablerandet av vanor i personen föregås dock av en tillvänjningsprocess, vilken är att betrakta som den mekanism varigenom kulturella regler
utövar kausalt inflytande på människor och förkroppsligas. Exakt hur
tillvänjningen är beskaffad i olika fall är en empirisk fråga, men Fleetwood
(2008a: 249) menar att den åtminstone består av tre huvudsakliga processer: upprepat agerande; förstärkning i form av sanktioner; fullkomlig förtrogenhet. Det centrala är att anammandet av kulturella regler sker i en
dialektik mellan människor och socialt sammanhang. Det är så individen
huvudsakligen (men inte bara) möter den kulturella regeln, samt blir varse
olika former av sanktioner vad gäller att följa respektive bryta den (Archer
2000: 215 ff; Fleetwood: 2008a; Elder-Vass 2010b: 123 ff).)
Eftersom att de kan bli till vanor, har kulturella regler den kausala förmågan att ”alter the intentions and actions of agents” (Fleetwood 2008a:
251). Tillvänjningen kan därför sägas förändra individen, och denne besitter efter processens genomgång en ny egenskap. Även om etableringen
av vanor är inbäddad i en persons omgivande sociala kontext, är det viktigt att påpeka att det är det kulturella objektet som förändrar individen,
inte det sociala sammanhanget; det senare fyller dock en roll vad gäller
hur (och om) en kulturell regel införlivas i personen.
Archer verkar inte godta resonemang om etablerade vanor, då samtidens sociala villkor är sådana att människor inte längre kan förlita sig på
”routine action as guidelines to appropriate action” (Archer 2010: 297),
utan kräver drivkrafter i form av reflexivt övervägande (se vidare Archer
2007). Hon har förstås sina poänger, men att avfärda kulturella reglers
införlivande som vanor totalt, ter sig onödigt. En ytterst viktigt poäng är
att vanor, så som jag talat om dem, inte är att förväxla med ”vanemässigt
beteende”. Vanor är här att betrakta som personliga mekanismer, vilka
existerar i kraft av en dito struktur. Betraktat ur ett sådant (kritiskt realistiskt) perspektiv är de något annat än vanemässiga beteenden, vilka inte,
såvitt jag förstår det, är integrerade i en individs personlighet. För att ändå
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tackla den problematik Archer (2010) noterar, är tre ytterligare saker
viktiga att påpeka.
1) tillvänjningsprocessen vad gäller kulturella regler är till största del
(eller oftast) omedveten, och inte resultatet av de förmodat intentionella
och medvetna ”idémässiga projekt” som Archer talar om, och som i egenskap av sådana begränsas eller möjliggörs av logiska relationer mellan
idéer (Archer & Elder-Vass 2012: 96). Fleetwoods vaneperspektiv har
därför en klar fördel gentemot Archers intentionalitetsperspektiv, t.ex. vad
gäller sådant som könsnormer. Dock ska 2) formandet av individers intentioner som denna process medför inte ses som ett formande av alla
aspekter av en individs intentionalitet (jfr Fleetwood 2008b: 189 ff), något
som också pekar mot sista punkten. Nämligen att 3) en vanas etablering
är vare sig oföränderlig eller determinerande: en människa handlar som
nämnts inte regelmässigt efter en vana, och kan därtill kritisera en av sina
etablerade vanor och ersätta den med en annan, tack vare sin reflexiva
förmåga (Fleetwood 2008b: 189; 193; se också Sayer 1984/2010: 12350).
Men som etablerad utgör en vana likväl en personlig kausal mekanism,
förstådd som en tendens.

Epistemologisk fallibilism
To be a fallibilist about knowledge, it is neccessary to be a realist about
things. Conversely, to be a sceptic about things is to be a dogmatist about
knowledge. (Bhaskar 1975/2008: 43)

Den kritiskt realistiska ontologin implicerar på många sätt epistemologiska utgångspunkter, och jag har redan redogjort för ett antal av dem.
Men jag vill ändå ägna ett avsnitt här åt några förtydliganden.
Genom att i första hand ställa frågan om vilken karaktär verkligheten
har, färgas onekligen sättet varigenom det är möjligt att nå kunskap om
denna verklighet. Som redogjorts för medför den övergripande kritiskt
realistiska ontologin att vetenskapens studieobjekt är icke-observerbara
generativa mekanismer. Så även om det är i empirins domän man börjar
sin undersökning, är det erfarbara inte grunden för det som existerar och
därmed inte det som ensamt kan utgöra en förklaring till fenomen – sociala eller andra. ”No serious account of knowledge”, som William OutSayer pratar här om reflektion över materiella omständigheter, men jag ser ingen
anledning till att det inte också kan gälla kulturella regler, förstådda som objektiva
villkor.
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hwaite noterar, ”can begin without the assumption that ’to be’ is more
than ’to be perceived’” (Outhwaite 1987: 19). Det är också denna kunskapsteoretiska fråga jag riktar in mig på i detta avsnitt, dvs. hur det är
möjligt, så att säga generellt, att nå kunskap om generativa mekanismer. I
kapitel 5, om avhandlingens metod, kommer jag att gå in på det mer specifika sätt jag själv arbetat för att identifiera mekanismer.
Som redan nämnts medför en realistisk ontologi att det går att ta fel, en
med nödvändighet fallibilistisk epistemologi. Även om det realistiska antagandet är att den del av verkligheten man studerar, och verkligheten
överlag, är som den är oavsett vad människor tänker eller vet om den, har
ingen människa någon ”privilegierad tillgång” (Djurfeldt 1999: 14) till
den.51 Utgångspunkten är ju en distinktion mellan vad som å ena sidan
existerar, och kunskap om det som existerar å den andra. Men detta ger
därför att ”such knowledge as we actually possess always consists in historically specific social forms” (Bhaskar 1989/2011: 18). Så, när någon
företar sig att begripa någonting (vetenskapligt eller ej) sker detta genom
bruket av redan existerande ”cognitive and conceptual resources of particular communities” (Sayer 1984/2010: 24).
Förståelse och observation av verkligheten är därmed begrepps- eller teoriberoende. Detta har inte minst varit hermeneutikens insikt: ”Den första
av alla hermeneutiska betingelser heter således för-förståelse, och denna
springer fram ur vår hantering av saken” (Gadamer 1960/1997: 141).
Man behöver dock vara klar över vissa distinktioner här, om diskussionen
ska bli rimlig. Sayer uttrycker det som en distinktion mellan tankeobjekt
(teorier, observationer, kunskap) och verkligt objekt (det studerades
intransitiva karaktär) (Sayer 1984/2010: 47).52 När det kommer till studiet
av sociala fenomen är de studerades tankeobjekt sällan desamma som
forskarens, även om de bägge har uppfattningar om och erfarenheter av
det. Clifford Geertz, med hänvisning till psykoanalytikern Heinz Kohut,
skiljer mellan erfarenhetsnära (experience-close) och erfarenhetsdistanserade (experience-distant) begrepp (Geertz 1983: 57 ff). Genus är ett typiskt erfarenhetsdistanserat begrepp, månne i högre grad för män än för

Det är anmärkningsvärt att Alvesson & Sköldberg i sin kända lärobok (2008:
114 ff) kritiserar den kritiska realismen just utifrån dess påstådda anspråk om att
en privilegierad tillgång till verkligheten är möjlig. En klart missriktad kritik, minst
sagt.
51

52

Denna distinktion återfinns hos andra tänkare också, t.ex. Louis Althusser.
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kvinnor.53 Individuella män som spelar elgitarr eller trummor erfar, säg,
musikalisk och personlig tillfredsställelse, inte (vanligtvis) musikinstruments könskodning. Den genusteoretiska förståelsen av detta fenomen
(tankeobjekt) produceras så av forskaren, men själva fenomenet i sig
(verkligt objekt) produceras däremot inte av forskaren. Det hela kan också
uttryckas som att tankeobjekten relaterar till sina verkliga referenter/objekt, och det är också så de förras rimlighet och relevans kan granskas (Sayer 2000).
I ovan exempel betyder observationens teoriberoende att en helt annan
aspekt av fenomenet blir framträdande för den ”erfarenhetsdistanserade”
forskaren, som (troligen) inte framträder för den ”erfarenhetsnära” studerade. Detta gäller inte bara förhållandet mellan forskare och studerad,
utan också nya teoriers inträde i det akademiska tänkandet. Patriarkatet
har givetvis existerat även när det inte kallades så; denna teoretiska och
begreppsliga utveckling möjliggjorde nya sätt att rama in och förstå sådant
som redan observerats. Förändringen som sker i och med införandet av
nya teorier och begrepp försiggår i vetenskapens transitiva domän, den
sida av kunskap som är socialt producerad, eller socialt konstruerad om
man så vill. De teoretiska perspektiv en forskare begagnar sig av, vilka är
socialt producerade och preexisterande i relation till forskaren ifråga, är
således ett givet villkor för vad som kan och inte kan observeras och tänkas vid en viss tidpunkt (Bhaskar 1975/2008: 185 ff; Sayer 1984/2010: 51
ff).
Men det följer inte automatiskt på sådana insikter om vetenskapens
transitiva, ja, konstruerade, dimension ett slags generell relativism, och i
synnerhet inte en total sådan. Det behövs en distinktion mellan epistemologisk relativism (eller fallibilism) å ena sidan, och bedömningsrelativism å
den andra. Den förra är, ur ett kritiskt realistiskt perspektiv, godtagbar,
emedan den senare inte är det (Bhaskar 1979/1998: 57; 54 ff). Ty vetenskaplig kunskap handlar om någonting, någonting oberoende av forskaren
själv – vetenskaplig kunskap har ”referentiella anspråk” (Foss-Fridlizius
1990: 61). Just därför är kunskap om världen alltid mer eller mindre feloch korrigerbar. Att all kunskap är felbar innebär dock inte att all kunskap är lika felbar. Det är inte lika felbart att påstå att smittkoppor orsakas av virus som att påstå att det orsakas av gudomar. Det är heller inte
lika felbart att påstå att det var helt vanliga människor (och främst kvin-
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nor) som systematiskt brändes och torterades i Europa för ett antal
hundra år sedan, som att påstå att det var verkliga häxor.54
Fakta och observation är visserligen teoriberoende, men inte teorideterminerade (Bhaskar 1979/1998; Sayer 1984/2010: 73 ff; Danermark
m fl. 2003: kap. 2). Världen betraktas genom (teoretiska) perspektiv, men
världen består inte av dem. Vad teorier söker göra är att säga något om
verkligheten; de ”förbinder vetenskapen med verkligheten” (Danermark m
fl. 2003: 51); utvecklingen av dem försöker säga något som överensstämmer än bättre med verkligheten. Olika kunskap om verkligheten och dess
giltighet kan därmed prövas mot verkligheten, vad gäller dess praktiska
användbarhet (Sayer 1984/2010; Djurfeldt 1999).
Möjligheten att pröva kunskap mot verkligheten skiljer sig dock mellan
naturvetenskaperna respektive samhälls- och humanvetenskaperna. Kunskap om orsaker till människors handlingar, och dess giltighet, kan svårligen testas genom någon form av experiment. Att exv. merparten av
svenska män praktiskt taget aldrig kommer till sina arbetsplatser iklädda
klänning, strumpbyxor och pumps kan empiriskt identifieras. Men de
mekanismer som villkorar detta kan man enbart sluta sig till – vad som
måste vara sant om verkligheten (på djupet) för att det hela ska ske. Icke
desto mindre är den kritiska realismens syn, som sagt, sådan att slika
mekanismer är principiellt lika verkliga som de som omöjliggör att en
människa kan gå på vatten. Skillnaden är inte ontologisk mellan dessa
mekanismer, skillnaden ligger i tillvägagångssättet vad gäller att nå kunskap om dem (Bhaskar 1979/1998: 46).
En stor skillnad således, ofta påpekad av kritiska realister, mellan olika
slags vetenskaper ligger i att medan man i naturvetenskapliga experiment
praktiskt kan intervenera i naturliga skeenden och de facto pröva kunskapens giltighet, kan man som forskare inte det i sociala skeenden. De
slutna system som naturvetenskapliga experiment på artificiell väg kan
skapa, där enskilda mekanismers verkan kan isoleras genom uteslutning
av påverkan från andra mekanismer, låter sig inte göras i studiet av sociala
fenomen.55 Där är man hänvisad till de öppna system som socialt liv per

54

Exempel från Djurfeldt (1999) respektive Hellesnes (1991: kap. 5).

Det bör påpekas att inte alla naturvetenskapliga discipliner producerar kunskap
genom experiment (Outhwaite 1998).
55
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definition utgörs av56 (Bhaskar 1979/1998: 20 ff). Det är därför teori-,
abstraktions- och begreppsbildning är så viktigt i sådan forskning. Att
formulera abstrakta begrepp är ett avgörande steg på vägen mot kunskap
om den/de mekanism/er som producerar det fenomen man studerar. Detta
företag, skulle man kunna påstå, är ett slags motsvarighet till naturvetenskapliga experiment (Danermark m fl. 2003: 80; Lawson 1998). Att i
tanken isolera den eller de mekanismer som är nödvändig/a för att förklara det studerade fenomenet. Det hela är en diskussion jag ska återuppta
senare, närmre bestämt i kapitel 5 där jag resonerar om abstraktioner i
relation till denna studie.

Svårigheten med slutna villkor i samhälls- och humanvetenskaperna har också
att göra med att studieobjekten är mer sammansatta än många av naturvetenskapernas studieobjekt, dvs. att de befinner sig på ”högre” strata. Många fler strata är
inblandade i sociala skeenden än i, säg, molekylära skeenden, vilket försvårar
isoleringen av olika mekanismers verkan på varandra. Som Archer påpekar är det
just för att människor besitter emergenta egenskaper, som t.ex. förmåga till reflexivitet, som samhällen är grundläggande öppna system (Archer 1995: 70). Sådana mänskliga förmågor går dessutom knappast att ”stänga av” i avsikt att utföra
ett socialt experiment som ska efterlikna en mer spontant uppkommen situation.
Och även om dessa skulle vara möjliga att ”stänga av”, är det knappast en etiskt
försvarbar forskningsprocess.
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KAPITEL 4

Teori II: Kön, genus och mänsklig handling
Mot bakgrund av den övergripande teoretiska förståelsen inom kritisk
realism av villkoren för mänskligt handlande som klargjordes i förra kapitlet, ska jag nu överföra dessa metateoretiska resonemang till en mer
specifik teoretisk sfär: kön/genus. Det handlar alltså om den typ av samhällsvetenskaplig teori som Piotr Sztompka (2004) kallar explanatorisk,
dvs. generella förklaringar av konkreta sociala fenomen. Vad beträffar
avhandlingens syfte, att förklara pojkars reproducerande förhållningssätt
till populärmusik och -musicerande, handlar det särskilt om att klarlägga
hur mänsklig handling villkoras med avseende på att vara pojke/man eller
flicka/kvinna.
Det är nog ingen överdrift att påstå att mittfåran av genus-/feministisk
teori och -forskning57 sedan (ungefärligen) ett par decennier tillbaka är
stadigt förankrad i postmodernism/-strukturalism (Gunnarsson 2013), och
inte sällan med utgångspunkt i dess portalfigur framför alla: Judith Butler.
Denna dominans har inte minst gjort avtryck bland musikforskare med
genusperspektiv (t.ex. McClary 1991/2002; Coates 1997; Dibben 2002;
Leonard 2007; Bergman 2009; Armstrong 2011; Björck 2011; Borgström
Källén 2014). Detta sätt att begripa och förhålla sig till sådant som
kön/genus, kvinna/man, makt, verklighet och kunskap finner jag inte sällan ha skapat förvirring och oklarhet. Jag är övertygad om att kritisk realism kan vara en ovärderlig, klargörande hjälp här. Det innebär dock inte
att kritisk realism ska betraktas som en fulländad paketlösning på alla
problem – vetenskapliga som politiska – utan snarare att den som metateori utgör både ett välbehövligt, relevant och (för den praktiserande forskaren) användarvänligt perspektiv.
Att vilja begagna sig av en realistisk genusteori är dock lättare sagt än
gjort. Det förhärskande perspektivet, det postmoderna/-strukturalistiska,
är inte realistiskt – emellanåt uttalat antirealistiskt. Och någon fullt utblommad, och bred, kritiskt realistisk genus-/feministisk teori finns egentJag kommer att använda ”genusteori” respektive ”feministisk teori” som i stort
sett synonyma. Även om de kan sägas vara olika typer av teorier, är det nog ändå
rimligt att säga att de är överlappande. Ett annat skäl till varför jag använder de
synonymt, är att den formella beteckningen i Sverige på både empirisk och teoretisk forskning om (framför allt) män, kvinnor och relationer dem emellan är just
”genusvetenskap” – något som således innefattar feministisk teori.
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ligen inte – även om Anna Jónasdóttirs (2003a) patriarkatsteori och Lena
Gunnarssons (2013) vidareutveckling av densamma kommer nära.58 Min
ambition med detta kapitel är dock inte att föra en djupgående kritiskt
realistisk argumentation mot rådande postmoderna genusteorier och därigenom bygga upp något ”eget”. Framför allt eftersom andra gjort sådant
så mycket bättre än vad jag själv förmår, men också för att det vare sig
finns skäl för eller utrymme till sådana egna teoretiska byggen i den här
avhandlingen.59 Givet bristen på metateoretiskt realistiska genusteorier är
det emellertid mycket svårt att inte i någon mån vara nödgad att ägna sig
åt sådant. Det övergripande målet är hur som helst att landa i en kritiskt
realistisk förståelse av hur kön/genus kan begripas som villkor för mänskligt handlande, vilket är vad jag företar mig efter att ha lämnat en del initiala, och principiella, resonemang.
Innan det här kapitlet så att säga på riktigt tar sin början vill jag kort
kommentera varför jag kommer att utelämna två diskussionspunkter, vars
frånvaro i kapitlet kanske framstår som märkligt, givet avhandlingens
inriktning. Den första berör att jag inte specificerar diskussionen till att
handla om musik och musicerande. Den andra att jag inte inriktar mig
explicit mot barn.
Vad gäller den första punkten är motivet för detta tilltag av tämligen
praktiskt natur, och har att göra med hur avhandlingen är upplagd. I kapitel 2 redogjorde jag för, och diskuterade, tidigare förklaringar av reproduktionen av mansdominans och könssegregering inom populärmusikområdet. En del av den forskningens insikter ska berikas av de kritiskt realistiskt informerade perspektiv jag kommer att lägga fram i detta kapitel i
framför allt i kapitel 8, där jag förklarar pojkarnas reproducerande förhållningssätt. Det hela blir således ett sätt att föra samman tidigare forskning, kritiskt realistisk genus-/feministisk teori, samt empiri.
Den andra punkten så. Jag är väl medveten om existensen av det så kallade barnperspektivet inom samtida sociologisk och pedagogisk forskning,
Det finns dock också andra kritiska realister som diskuterat olika aspekter av
genus-/feministisk teori (se t.ex. Assiter 1996; Sayer 2000; Hull 2006; New 2001;
2003; 2005).
58

Därmed vill jag inte på något vis förneka att empirisk forskning inbegriper teoretiserande. Den empiriske forskaren behöver delvis också vara en teoretiker, i
betydelsen att argumentera för, och ha kontroll över, de teoretiska valen och antagandena (se också O’Mahoney & Vincent 2014: 13). Risken är annars att man
agerar ”blint” i sin bearbetning av ett empiriskt material (Bhaskar 1975/2008:
191).

59

98

VICTOR KVARNHALL	
 Pojkars

musik, reproduktionens tystnad

vilket jag inte på något uttalat sätt kommer att göra plats för i mina teoretiska verktygslådor. Det betyder dock inte att ett sådant perspektiv är
frånvarande. De teoretiska utgångspunkter jag kommer att stödja mig på i
det här kapitlet är förstås bara ett axplock av den enorma mängd genus/feministisk teori och -forskning som återfinns i detta svällande och komplexa forskningsfält. Det är vidare ett faktum att genus-/feministiska teorier inriktar sig mot vuxna människor, tämligen sällan görs några reservationer om hur patriarkatet reproduceras av barn och genom barns sätt att
relatera till varandra som flickor och pojkar. Detta är kanske nödvändigt
för att bygga en så fokuserad patriarkatsteori som möjligt, men det skapar
sannerligen särskilda förutsättningar för oss som trots allt studerar barn.
Hur och vad jag valt är därför långtifrån någon slump; denna process har
hela tiden varit färgad av min empiri, dvs. att det är pojkar, inte män, det
handlar om. De teoretiska begrepp jag lyfter i det här kapitlet är tänkta att
fungera för att analysera deras förhållningssätt, givet att de de facto är
barn. Så även om detta inte är något jag explicerar, kommer det att visa
sig i de analyser som följer i senare kapitel.

Anti/realism, kön och genus
Liksom vad gäller den mer generella sociala ontologin, är det nödvändigt
att utreda vilka slags objekt som är relevanta att tala om när man ska
begripa vad som villkorar människors liv i egenskap av att vara flickor/kvinnor eller pojkar/män. En given diskussion att börja i, är den som
gäller huruvida kön respektive genus kan, eller bör, särskiljas från
varandra. Jag kommer, för det första, i följande avsnitt hävda att kön och
genus både kan och bör skiljas åt analytiskt. Detta följer den gränsdragning mellan biologiskt och socialt/kulturellt som uppkom inom den så
kallade andra vågens feminism, kanske framför allt i och med Gayle Rubins text ”The traffic in women” (Rubin 1975/2008).60 ”The task for feminists”, som Carrie Hull skriver, ”was to unite as biological women, and
confront the gender roles doled out by societies around the world” (2006:
54). Många, eller kanske de flesta, genusteoretiker och -forskare verkar
dock idag vara överens om att distinktionen inte låter sig göras (Carlson
60
Dock var det Robert Stoller, genom sina studier av personer med obestämt biologiskt kön, som var den första att använda genusbegreppet i syfte att skapa en
distinktion gentemot just biologiskt kön. En begreppsapparat som senare togs i
bruk av den andra vågens feminister (Assiter 1996: 120 ff; Moi 1997: 82 ff; Carlson 2001: 19 ff).
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2001), inte minst då en dominerande tanke är att också kön har status av
att vara konstruerat (Butler 1990/2007). Och således: ”The new goal for
feminist and sexuality movements should be to defy the faith in the existence of an innate sexuality and natural sex categories” (Hull 2006: 54).
Emellertid kommer jag, för det andra, att använda kön som begrepp
också på ett ytterligare vis, nämligen i termer av sociala positioner. Detta
då, som Caroline New påpekar, könsbegreppet är tvetydigt (se också Haslanger 2000):
’Women’ is ambiguous. It may mean ’female human beings’, which refers
to sets of bodily features, or it may mean ’people positioned and treated as
women’, an overlapping but not identical group” (2003: 66).

Det hela kan uttryckas som att kön1 syftar på biologiskt kön och kön2 på
positioner i en social könsstruktur. Kön1 är först ut att stå i rampljuset.

Existensen av biologiska könskategorier
Feminismens historia (och, delvis, nutid) är kantad av antifeministiska
argument som mer eller mindre uttryckt biologisk determinism (Sayers
1982; Connell 1987: kap 4), och det är kanske därför inte så konstigt att
realistiska perspektiv på kön1 och genus, där det förra refererar till biologiska mekanismer, lätt omtalas som deterministiska eller ”essentialistiska”
(New 2005). Vetenskapens ”referentiella anspråk” (Foss-Fridlizius 1990:
61), dvs. att dess kunskapsproduktion står i en bedömningsbar relation till
en objektiv verklighet, är i detta sammanhang viktig att påminna om, eller
återuppväcka (Groff 2004). Kön1 respektive kön2/genus refererar i ett
sådant perspektiv till olika slags objekt61 som befinner sig inom olika
strata av verkligheten, innefattande olika mekanismer. Att klargöra dessa
objekts skilda verkan i världen är därmed i sig det starkaste argumentet
mot biologisk determinism. Danermark m fl. uttrycker denna grundläggande tanke i enkla ordalag.
I fallet med könsskillnader rör det sig om att biologiska mekanismer producerar människor av två kön, och sociala mekanismer producerar samGenus som objekt har förstås ingen given essens, utan skiftar över tid och rum
(Sayer 2000: 86–87). Dock kan genus, sett som florerande idéer om kön1, sägas
vara relativt bestående (New & Fleetwood 2006: 75). Ur ett Archerskt perspektiv
kan genus också sägas existera i form av idéer som är t.ex. materialiserade i någon
form (bilder, filmer, texter) utan att vara kausalt verksamma i sociala praktiker. På
det viset har genus också en över tid bestående existens (och, månne, essens) även
om de inte nödvändigtvis fungerar villkorande för människor här och nu.
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hällen där människor på basis av olika kön intar skilda positioner i sociala
könsrelationer. (Danermark m fl. 2003: 107)

Det betyder således att lägre stratum (biologiska) inte kan orsaka händelser på högre diton (sociala) bara för att det är ett faktum att det förra är
inblandat i, eller är en förutsättning för, det senare (New 2005: 62 ff;
Connell 1987: 77 ff). För att förneka biologisk determinism behöver man
inte förneka biologisk olikhet per se, man behöver bara identifiera de
egenskaper som rättmätigen hör till ”kvinnor” respektive ”män” som
biologiska kategorier, och de som inte gör det. Tar man genusforskningens
referentiella, och därmed förklarande, anspråk på allvar, har den därmed
en koppling till emancipation genom att den kan lyfta fram ”centrala
aspekter i de sociala fenomenens bakomliggande orsaker” (Foss-Fridlizius
1990: 61, min kurs.). Dessa centrala aspekter, eller essentiella mekanismer
(Bunge 2004: 193), i förklaringar av sociala fenomen kan klargöra när
biologiska mekanismer är relevanta och när de inte är det.62 Det är genusforskningens formulering av alternativa, mer plausibla förklaringar av
sociala skeenden som har en emancipatorisk potential, då de,
[…] allow us to move from claims about how the world is to statements
about what should be done or brought about. Since truth is a good, social
relations that systematically give rise to illusions should be transformed.
(New 2005: 54)

Det handlar helt enkelt om vilka förklaringar som är mest rimliga, och att
kritik därmed kan riktas mot mer eller mindre felaktiga förklaringar vilka
möjliggör och legitimerar sociala praktiker präglade av orättvisa och
ojämlikhet. Att åberopa sanning på detta vis är dock omöjligt om man
inte erkänner en icke-diskursiv verklighet. För att ta ett exempel inom
musikpedagogisk genusforskning, hävdar Cecilia Björck att ”discourse
permeates everything” och vidare, med hänvisning till Butler, att ”through
62
”Centrala aspekter” respektive ”essentiella mekanismer” syftar här på två saker.
För det första att det i varje skeende är en mängd mekanismer verksamma – t.ex.
medieras sociala mekanismer av människor och innebär därför att en mängd
kroppsliga funktioner också startas igång. Men mekanismer på den senare nivån
kan knappast sägas vara centrala, i betydelsen relevanta, i sociala skeenden. För
det andra är ett objekts mekanismer i kritiskt realistisk bemärkelse en form av
”interna villkor”, till skillnad från de ”externa villkor” som utgörs av sam- eller
motverkande mekanismer (Djurfeldt 1999: 58). De förra hör till det objekt man är
intresserad av, de senare till den kontext som fungerar villkorande för en mekanisms aktivering och realisering.

VICTOR KVARNHALL	
 Pojkars

musik, reproduktionens tystnad

101

the materializing function of discourse, nothing is left as extra-discursive,
not even biology, whereby the sex/gender distinction tends to collapse”
(2011: 26). Oviljan att göra distinktioner, och istället smälta samman
diskurs och (materiell) verklighet, får som konsekvens en upptagenhet av
diskursen som sådan. Problemet med att diskursen måste genomsyra något, och frågan om vad detta något då är, är förstås en sak. Men framför
allt är problemet att de verkliga sakfrågorna, dvs. diskursens referenter
lämnas därhän – vilket är en brist eftersom det då aldrig finns någon möjlighet att argumentera för att en särskild diskurs benämner verkligheten på
ett rimligt vis eller ej (Sayer 2000: 35 ff).
Runt sekelskiftet 1900 var t.ex. en inflytelserik tankefigur att kvinnors
deltagande i högre utbildning är en omöjlighet, i kraft av kvinnors biologiska konstitution. När kvinnor genomgår utbildning, tänkte man sig,
medför det att livmödrar skrumpnar och bröst tynar bort, vilket sedermera får som konsekvens att mänskligheten möter sin undergång (Sayers
1982: kap. 2).63 Det är genom att feminister bemött, och bemöter, sanningsvärdet i sådana förklaringar som många biologiska argument kan
räknas bort vad gäller kvinnors (och mäns) sociala liv, inte genom att
biologiska mekanismer som sådana räknas bort (New 2003). Kritik ska så
riktas mot de som hävdar biologisk reduktionism för att rättfärdiga olika
former av socialt producerade ojämlika situationer och företeelser, i egenskap av att vara felaktiga beskrivningar av verkligheten. Men detta kräver
inte en förnekelse av vissa biologiska förmågor specifika för kvinnor respektive män (Sayer 2000: 97 ff). Sådana förmågor är inte i sig diskursiva
eller sociala konstruktioner, även om det är sant att deras realisering är
socialt medierad (Sayer 2000: 99; New 2005). Ingen diskurs kan därför
konstruera biologiska gränser mellan män och kvinnor (Kessler 1990;
Bogren 2011), diskurser om biologiskt kön kan bara omtala sådana gränser på ett mer eller mindre korrekt sätt.

63
En argumentation för detta var att man såg att högutbildade kvinnor tenderade
att föda färre barn än kvinnor i övriga befolkningsskikt, och drog därav dessa
slutsatser. Vad som dock inte uppmärksammades var att också högutbildade män
fick färre barn än män ur andra befolkningsskikt. Det bör också nämnas att idéer
som dessa inte enkom hör till ett dunkelt förflutet. I en studie av jämställdhet på
naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, hävdar en intervjuad
manlig professor att tonårsflickors hormoner ”ställer till det” vad gäller deras
förmåga till ”abstrakt tänkande”, vilket så betraktas som en förklaring till mansdominansen på arbetsplatsen (Peixoto & Wyndhamn 2012: 76–77).
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Existensen av så kallat intersexuella individer, dvs. personer med exv.
ambiguösa genitalier eller atypiska kromosom- eller hormonuppsättningar, tas ofta till intäkt för att hävdandet av existensen av två kön, som olika
kategorier, är felaktigt – inte minst av Butler (1990/2007: 178 ff) och hennes efterföljare. Sådana resonemang genomsyras av en implicerad empirisk
realism, där tesen är att en kategori på en empirisk nivå måste bestå av
identiska entiteter/individer, annars är den inte en kategori (Hull 2006: 87;
Gunnarsson 2013: 131 ff).64 Detta är liktydigt med att påstå att cigarrettrökning eller köttkonsumtion inte är en orsak till olika cancerformer eller
hjärt- och kärlsjukdomar, på basis av att inte alla som röker eller äter
djurkött drabbas; argument som företrädare för sådana industrier kan
använda sig av bara om en empiristisk ontologi accepteras. Men ett ickehundraprocentigt utfall på en faktisk nivå kan inte förkasta existensen av
transfaktiskt verkande mekanismer. Att flygplan och vissa fåglar kan röra
sig ovan jord betyder inte att gravitationen är overksam då och då, det
betyder bara att mekanismer kan motverkas, dvs. att de inte opererar utifrån en lagmässig regelbundenhet på empirisk nivå. Så det verkligt starka
argumentet mot förnekelsen av två naturliga könskategorier är att de
mekanismer som producerar dessa, kan (delvis) motverkas och därigenom
också producera variation, t.ex. intersexuella individer.
Fostrets, och senare barnets, utveckling av särskilda fysiska könsegenskaper är en process i många steg, som involverar nödvändig samverkan
mellan olika strukturella delar: könskörtlar, kromosomer, hormoner, gener, etc. (Hull 2006: 63 ff). Dessa processer är de ”naturliga mekanismer”
som producerar biologisk könsskillnad. Förekomsten av intersexuella
individer innebär att särskilda steg i denna process av någon anledning
inte fullbordats (New 2005: 63). Med andra ord förklarar dessa biologiska strukturer, med sina särskilda mekanismer, varför ungefär 99,6 %
av de bebisar som föds är antingen flickor eller pojkar, men också varför
en (liten) andel inte är lika tydligt antingen eller. Könsutvecklingsmekanismerna har då, för att de är tendenser, motverkats av andra mekanismer.
Så, sammanfattningsvis:
Contrary to some contemporary commentators, I am arguing that the existence of intersexed individuals demonstrates only that biological kinds are
64
Det bör också påpekas att andelen intersexuella individer som föds inte är så
hög som vissa menat. Enligt Hull är en rimlig siffra ”0.373 per 100 live births”
(2006: 68), till skillnad från andra påståenden som hävdat siffror mellan 1,7 till
10 procent.
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variable, not that there are no structures tending to produce males and
females. (Hull 2006: 110, min kurs.)

Jag har diskuterat distinktionen mellan kön1 och genus relativt utförligt,
åtminstone för en avhandling som denna, och främst har jag argumenterat
för en definition av kön1, inte genus. Diskussionen om genus kommer
senare, men låt mig bara dröja en stund vid varför jag lyft frågan om existensen av två biologiska könskategorier. Skälet är att ens hållning i den
frågan, tror jag, påverkar hur man betraktar genusforskning som vetenskaplig praktik. Förnekandet av två biologiska könskategorier medför, för
det första, sin egen problematik. Men detta totala förnekande av något
objektivt verkligt gör, för det andra, också att dörren öppnas för andra
former av antirealism, t.ex. vad gäller människors relativa autonomi.
Förnekandet av naturliga könskategorier kan göra att fokus både för
genusforskning och feministisk aktivism (inkluderat praktiskt jämställdhetsarbete) blir att erodera det man anser vara en tro på två biologiska,
binära könskategorier, då detta antas vara den kärnkonstruktion som
bidrar till kvinnors under- och mäns överordning (se t.ex. Butler
1990/2007; Nordberg 2004). Ett sådant emancipatoriskt förändringsprojekt är dömt att misslyckas: ”unless we identify the real constraints and
possibilities underpinning social life, we cannot hope to develop
sustainable strategies for the kind of political change that is possible”
(Gunnarsson 2013: 133).
Den postmoderna antiessentialistiska65 ansatsen håller vidare, som
nämnts, ofta också för sant att allt är genomsyrat av diskurser – inklusive
agens (se t.ex. Björck 2011: kap. 7). Diskursers totala genomsyrande resulterar därför i ett subjekt helt utan autonoma förmågor: ”behavior or
speech is either mimicry (albeit inexact) or reaction” (Hull 2006: 80; se
också Gunnarsson 2013: 64 ff). Och, som Sayer påpekar,
if [anti-essentialism] also denies that we have any particular properties as
human beings, as organic bodies, then it loses all critical purchase on any
oppressive exercise of power, particularly through torture, mutilation or
abuse […]. (Sayer 2000: 98)
I enlighet med Sayer (2000: kap. 4) kan ”essentialism” sägas vara ett något
felanvänt begrepp. Det syftar enbart på att vissa objekt har särskilda essenser: att
en biologisk man kan producera spermier är t.ex. en essentiell förmåga, emedan
hans ovilja att gråta inte är det. Det problematiska i detta sammanhang rör snarast
att missta ”peoples’ accidental properties, for their essential properties” (Sayer
2000: 86). Men motelden kräver alltså inte en total antiessentialism.
65
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En realistisk (och emergentisk) genusteori, där kön1/genus-distinktionen är
en ontologisk formulering, omdirigerar dock den vetenskapliga (och politiska) uppmärksamheten. Fokus kan då (åter) bli orsakerna till de sociala
följderna av att vara född som mänsklig hona eller hane, och inte minst
hur de förra ses som en naturlig konsekvens av de senare. Därtill bör
också personer, som bärare av egna förmågor, refereras till som något
relativt skilt från både diskurs, kultur, social struktur – och biologi. Det är
en sådan realistisk ansats till frågan om människors sociala liv som pojkar/män respektive flickor/kvinnor, som slutligen söker förändring av det
som de facto är förändringsbart, jag utgår från i resten av argumentationen.
Sandra Hardings välciterade tredelning av ”gendered social life” (1986:
17; se också Ridgeway & Correll 2004) kan betraktas som vägledande för
de övergripande indelningar jag härefter ska arbeta utifrån. I sin genusteori identifierar hon tre analytiska nivåer: en (socialt) strukturell, en symbolisk (eller kulturell), samt en individuell (Harding 1986: 52 ff). Dessa, i
olika former av samspel, utgör ”causal tendencies in social life” (Harding
1986: 35), och hon insisterar på det bristfälliga med att fokusera enkom
på en av dem. Även om Harding själv inte verkar acceptera kritisk realism
som en metateori, och särskilt inte vad gäller feminism eller genusteori
(Harding 2003), finner jag det svårt att inte läsa åtminstone hennes kärnpunkter som kompatibla med ett kritiskt realistiskt perspektiv. Jag betraktar hennes genusteori som ett ontologiskt påstående, där de tre nivåerna –
i samspel, inte minst – fungerar villkorande för flickors/kvinnors respektive pojkars/mäns handlingar och liv, på olika vis.
Ytterst viktigt är att påpeka att den ovan nämnda ”individuella” nivån
inte motsvaras av ”agens” i Archers (1995) sociala ontologi – som månne
också kan kallas tredelad. Det rör sig snarare om en (köns)psykologisk
nivå, som tillsammans med en social och en kulturell nivå utgör fundament för hur jag tillämpar (och begriper) genus-/feministisk teori. Kontentan är att det är mekanismer på dessa tre nivåer jag senare kommer att
eftersöka, i syfte att förklara pojkars reproducerande förhållningssätt till
populärmusik/-musicerande.

Sociala könsrelationer
Efter att ha talat om könsbegreppet ur biologisk synvinkel vill jag nu
övergå till att tala om kön på ett helt annat vis, nämligen som positioner i
en social struktur, dvs. kön2. Innan jag går in på detaljer, är det viktigt att
motivera detta tilltag. Distinktionen mellan kön som social position å ena
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sidan, och genus som idéer om kön å den andra (vilket jag kommer till
nedan), följer den uppdelning mellan det socialt strukturella och det
idémässiga i den ontologi jag lade fram i föregående kapitel. Skälet till
uppdelningen är att ingetdera kan reduceras till det andra; de besitter
bägge särskilda kausala mekanismer.
Dessvärre har mycket genusforskning, och också feministisk debatt och
jämställdhetsarbete överlag, övergått till att i hög utsträckning enbart
beröra idéer, och särskilt normer (dvs. idéer om hur flickor/kvinnor respektive pojkar/män bör agera).66 Detta är inte minst sant för musikforskning med genusperspektiv. De olika texterna i rapporten Musik och genus
(Olofsson 2012), som spänner mellan essäistiska observationer, samtalsåtergivningar samt presentationer av avhandlingsprojekt, handlar nästan samtliga om normer. Ordet ”norm”, eller någon variant av det, nämns
134 gånger på 127 sidor. Att inte uppmärksamma könsrelationer, utan
främst könsidéer, är något som förekommer också i många andra analyser
av populärmusicerande och kön/genus (Coates 1997; Green 1997; Bergman 2009; Werner 2009; Björck 2011; Borgström Källén 2014), även om
det också finns de som delvis uppmärksammar sociala könsrelationer
(t.ex. Cohen 1997; Bayton 1998; Clawson 1999). Denna snedfördelning
kan anses olycklig, då för att kunna förstå mäns respektive kvinnors olika
förutsättningar krävs att ljuset också riktas mot den relationella dynamiken dem emellan, och hur detta villkorar handling.

Sociala könspositioner
Genusvetaren Lena Gunnarsson (2013: kap. 6) utvecklar, i kritisk dialog
med postmodern genusteori i allmänhet och antikategorisk intersektionalitetsteori i synnerhet, ett kritiskt realistiskt perspektiv på kvinnor (och
män) som teoretiska kategorier. Hennes centrala poäng är att kvinna/man
som begrepp ska betraktas som abstraktioner, inte som utsagor om empiriskt identifierbara saktillstånd. Kön2, för att det är en abstraktion, pekar
ut en av flera verkliga nivåer av det som konstituerar en människa, och
Ett samtida exempel från offentlig feministisk debatt är journalisten och författaren Kajsa Ekis Ekmans bok Varan och varat (2011). I den granskar hon olika
argument för existensen av prostitution respektive så kallat surrogatmödraskap; ett
centralt spår är att idécentrerade och relativistiska debattörer framhåller att dessa
fenomen på olika vis är normbrytande. Ekman anför istället vad som är det mer
intuitivt självklara: att både prostitution och surrogatmödraskap är ett särskilt
slags exploaterande relationer, och hur de till sin natur därmed har verkligt skadliga effekter på människor.
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omfattar därför varken en persons liv helt och hållet, eller implicerar att
alla kvinnor eller alla män är identiska. Det handlar snarast om att
renodla en aspekt av människors existens, i syfte att förmå begripa hur
just den fungerar. Så även om t.ex. olika konkreta män skiljer sig åt, utifrån olika personligheter såväl som olika positioneringar i övrigt, upptar
de alla på denna abstraktionsnivå samma position.
Med det klargjort, möjliggörs så att Gunnarsson kan operera med en
definition av social struktur där kvinna respektive man som teoretiska
kategorier kan inplaceras, dvs. där den sociala könsstrukturen utgörs av
interna relationer mellan könspositioner. Hon sammanfattar:
The position as woman will make its occupant apt to act in ways commonly understood as feminine and experience things that males do not tend
to experience. She will tend to earn less than her male colleagues, since
those who decide her wages are in positions motivating them to discriminate against women, and in order to promote her short-term interests she
will be motivated to dress in feminine clothes. Breaking with these
structural tendencies is likely to cause suffering in the short run […]. (Gunnarsson 2013: 139)

Med Sylvia Walbys ord kan detta sägas vara en beskrivning av patriarkatet67 ”[a]t the most abstract level” (1990: 20), något som har både för- och
nackdelar. En av fördelarna är teoretisk: den höga abstraktionsnivån i
Gunnarssons framställning gör det möjligt att begripa det specifika med
sociala könsrelationer, i det sammelsurium som är den observerbara empiriska verkligheten. Åtminstone potentiellt. För hur ska man egentligen
begripa hur denna abstrakta konceptualisering av könsrelationer influerar
faktisk, konkret vardaglig interaktion – i klassrum, vardagsrum, offentliga
rum? Om klargörandet av sociala könsrelationer ska ha något specifikt
explanatoriskt värde, måste det finnas en koppling mellan dessa och de
partikulära intersubjektiva relationer som med Layder (1997) kan kallas
situerade aktiviteter. För mig framstår detta som en av de svåraste frågorna att besvara medelst feministiskt teoretiserande. Som jag ser det, är
det nödvändigt – åtminstone för analytiska syften – att tydliggöra karaktären på könsrelationer, och vilka konsekvenser det får. Vad gäller det kan

”Patriarkat” använder jag här synonymt med ”social könsstruktur”, eller rättare
sagt ”den sociala könsstrukturen”, syftandes på den hur den är beskaffad i formellt jämställda västerländska samhällen (se Jónasdóttir 2003a). Andra uttryck,
som t.ex. ”könsmaktstruktur”, ska betraktas som ytterligare synonymer.
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Jónasdóttirs patriarkatsteori vara behjälplig, vilken jag snart ska återkomma till.
Hur välkommet än Gunnarssons bidrag är för en realistisk genus/feministisk teori, lämnar åtminstone ovan passus vissa frågor obesvarade.
Det impliceras i citatet också två olika typer av mekanismer. Dels sådana
som har att göra med att den sociala könsstrukturen utgörs av en maktrelation mellan könspositioner, som därigenom motiverar – via objektiva
intressen – olika slags handlingar för olika positionsinnehavare (t.ex. vad
gäller lönesättning). Och dels sådana som berör att olika kulturella regler
är associerade med olika positioner (t.ex. vad gäller kläder). Detta skulle
också kunna uttryckas som att det finns två aspekter av att inta endera
könspositionen; att vara, eller bli, man eller kvinna. Den ena berör hierarki, dvs. att män är överordnade och kvinnor underordnade. Den andra
handlar om olikhet, t.ex. markerat i kläder, och mer allmänt i en (horisontell) könssegregering vad gäller olika yrke, aktiviteter, verksamheter, platser, etc.68 Dessa två aspekter betraktar jag som en huvudtanke i mycken
genus-/feministisk teori (se t.ex. Hartmann 1979; Harding 1986; Connell
1987; 2009; Butler 1990/2007; Walby 1990; Hirdman 1988; 2001; Moi
1997).
Både hierarki och olikhet skulle man dock kunna påstå omfamnas av
genusbegreppet; bägge aspekter är produkter av historiskt framvuxna
konstruktioner av män respektive kvinnor, och som sådana könsidéer. Jag
kommer emellertid behandla könsrelationer och könsidéer som olika ting.
Grunden för denna hållning är baserad på ontologiska antaganden om
sociala relationer respektive kulturella regler. Med Douglas Porporas ord:
”Although emergently material social relations are generated by cultural
constitutive rules, those relations independently affect the ways in which
situated actors think and act” (1993: 213, min kurs.). Vad det betyder är
att sociala könsrelationer har säregna sätt att fungera på: de kan generera
andra effekter än könsidéer, även om de senare påverkat de förra.
Gunnarssons strukturbegrepp är inspirerat av Porpora (1998), och jag
redogjorde i förra kapitlet för hans marxistiskt influerade strukturbegrepp,
baserat inte minst på positionella, objektiva intressen som motiverande för
Ytterst viktigt är att hierarki och olikhet inte är att betrakta som två processer
som i konkret liv opererar liksom oavhängigt eller var för sig. I logikens namn ska
det påpekas att ingen social hierarki kan existera förutan olikhet – reell eller imaginär. Den olikhet som här åsyftas bygger visserligen på en reell olikhet (mellan två
biologiska kön), men, med Rubins ord: ”the biological raw material of human sex
and procreation is shaped by human, social intervention” (1975/2008: 17).
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mänsklig handling (Porpora 1987; 1993; 1998; 2007). Feministisk teori
påverkad av marxism har på olika vis applicerat och hanterat sin influens,
och en grundläggande tvistepunkt, såvitt jag förstår, har varit hur relationer till produktionsmedlen ska (om)begripas vad gäller patriarkatet
(Hartmann 1979; Jónasdóttir 2003a; Gunnarsson 2013). Detta är teoretiska debatter jag vare sig kan eller vill (eller månne behöver) ge mig in i.
Jónasdóttirs (2003a) marxistiska patriarkatsteori är visserligen det jag
finner står närmst Porporas strukturbegrepp, men är egentligen inte en
teori om vad som villkorar människors – som kvinnor respektive män –
handlingar. Det är en teoretiserad förklaring av hur patriarkatet upprätthålls i formellt jämställda samhällen. Därför kommer jag att komplettera
min förståelse av hennes teori med några ytterligare kritiskt realistiska
idéer, bl.a. från Porpora.

Jónasdóttirs patriarkatsteori och objektiva intressen
Över, säg, de senaste drygt hundra åren har en mängd samhälleliga förändringar skett, som på olika vis bidragit till att kvinnors relativa oberoende (inte minst ekonomiskt) vis-á-vis män ökat. Den sociala könsstrukturen har förändrats, och därmed också konsekvensen för människor att
uppta endera könspositionen. Kort sagt: västerländska samhällen erbjuder
formellt lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för både kvinnor och
män. Därtill finns inget som officiellt understödjer kvinnors beroende av
män (t.ex. ekonomiskt), eller på liknande väg sanktionerar negativ särbehandling. Könspositioner är med andra ord inte längre formellt ingjutna
med särskilda predikament, benägenheter, möjligheter och begränsningar.
Vad som därför behövs är ett begripliggörande av att könspositioner ändock informellt konstrueras på särskilda – och ojämlika – vis, och därigenom influerar positionsinnehavares handlingar.
Trots formell frigörelse och rättvisa står kvinnor och män i nödvändiga
(och mångsidiga) beroendeförhållanden till varandra, ”genom erotisk
dragningskraft, arbetsrelationer och politiska relationer, som studenter,
föräldrar och förtrogna, inom sporten och på det konstnärliga skapandets
område – i alla skrymslen och vrår inom vartenda fält” (Jónasdóttir
2003a: 40). Den sfär som därför behöver begripas och teoretiseras, enligt
Jónasdóttir, är kärlekens – brett betraktad, ”ranging from an approved
nod to intense erotic union” (Gunnarsson 2013: 88).
I detta lyfter Jónasdóttir fram kärlekskraft som begrepp, analogt med
arbetskraft. Det handlar inte enbart om en förmåga till romantisk, vänskaplig eller föräldra-barn-kärlek, utan om ”en praktisk mänsklig förmåga
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som individen riktar mot andras och sin egen mänskliga materia (kropp
och själ), en förmåga som är skapande och som kan alieneras” (Jónasdóttir 2003a: 98). Kärlekskraften förmår, kanske särskilt, att fungera bekräftande och stärkande för människor som personer (Jónasdóttir 2003a: 32;
233; Gunnarsson 2013: 87–88). Kärlek, betraktad på detta vis, berör tillfredställandet av ett mänskligt behov: personlig tillblivelse i samspel med
andra personer, att bli ”socioexistentiellt bekräftad”, som Jónasdóttir
(2003a: 238) uttrycker det. Vad hon emellertid föreslår är att ett genomgående drag i samtida könsrelationer är att det sker ett obalanserat utbyte
av kärlek, till mäns fördel och kvinnors nackdel. Kvinnor ger helt enkelt
mer kärlek än vad de får av män. Relationer mellan kvinnor och män är
således generellt konstituerade som utsugningsrelationer, ”ett förhållande
genom vilket männen tenderar att exploatera kvinnors kärleksförmågor
och omsätta dessa till individuell och kollektiv makt som kvinnorna förlorar kontrollen över” (Jónasdóttir 2003b: 56). Vad som sker i och med
detta är att män i högre grad än kvinnor tillskansar sig ”de sociala och
existentiella förutsättningarna för handlingskraft” (Jónasdóttir 2003a:
58). Detta är basen för hur reproduktionen av mäns auktoritet görs möjlig.
Jónasdóttir identifierar således en karaktär hos relationen män-kvinnor
som kan sägas vara nödvändig för att möjliggöra reproduktionen av ojämställdhet i formellt jämställda samhällen. Denna relationella dynamik
(mellan könspositioner) är därmed att betrakta som en generativ mekanism, vilken resulterar i många olika observerbara effekter på olika samhälleliga nivåer. Sådana effekter har också, med all rätt, varit ett viktigt fokus
för genusforskning. Men som Porpora påminner om, ”another major task
is to elaborate the causal processes through which these various effects are
generated by the patriarchal mode of domination” (1987: 121). Jónasdóttir gör just detta med sin patriarkatsteori. Jag tror ändock att en kompletterande diskussion om objektiva intressen har något att tillföra i detta,
åtminstone i föreliggande avhandling. Innan jag övergår till just det, vill
jag bara klargöra något om tillämpbarheten av Jónasdóttirs teori i min
studie.
På några ställen uttrycker Jónasdóttir att hennes teori framför allt berör
dels vuxna, dels heterosexuella parrelationer. Även om hon också uttryckligen avvisar det senare (Jónasdóttir 2003a: 45), ligger det nära tillhands
att tänka sig att det är just i den heterosexuella intima parrelationen mäns
utsugning av kvinnors kärlekskraft utövas mest effektivt (se Bekkengen
2002: 114). Hur som helst kan det hela borga för att tillämpbarheten av
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teorin i en studie som min decimeras. Men Jónasdóttirs teori är också,
som jag ser det, flexibel nog att kunna brukas principiellt även på relationer mellan exv. pojkar och flickor. Hennes kärleksbegrepp är som
nämnts brett, och syftar inte enbart till sexuella praktiker eller romantisk
kärlek. Det innefattar (också) transaktioner av erkännande och bekräftelse, något som inte enkom sker mellan vuxna män och kvinnor, eller
enkom inom ramen för intima parrelationer. Därför ser jag inga större
skäl till att hennes teoretiska idéer inte ska gå att översätta till en barnkontext. Nedan diskussion ska förhoppningsvis klargöra vidare hur jag ur
hennes teori så att säga utvinner en tes om hur sociala könsrelationer villkorar mänsklig handling.
Som Jónasdóttir låter antyda sker mäns respektive kvinnors ageranden i
relation till varandra mot bakgrund av influenser från både tidig socialisation och könsnormer (2003a: 46; 119–120; 124; 2003b: 57). Vad hon
verkar mena är att kvinnors respektive mäns olika ingångar (utifrån socialisation och normer) i möten med varandra leder fram till den särskilda
relationella dynamik varigenom ”män kontrollerar och exploaterar […]
kvinnors kärlek och den livgivande kraft – inte minst den sociala bekräftelse – som kärlek ger upphov till” (Jónasdóttir 2003a: 57–58). Med andra
ord formeras faktiska könsrelationer på ett särskilt ojämlikt vis, med (den
oavsiktliga) konsekvensen att patriarkatet reproduceras. Vad som är den
viktiga poängen i detta sammanhang är att oavsett varför den könsrelationella dynamiken blir som den blir, besitter denna relation autonoma
kausala mekanismer (Porpora 1993). För att klargöra hur denna form av
könsrelationer villkorar mänsklig handling kan idén om objektiva intressen med fördel införas i resonemanget.
Den ovan beskrivna karaktären på könsrelationer generar särskilda objektiva intressen för de inblandade parterna. ”[O]ne of the main effects of
structures”, som Archer skriver, ”consists in dividing the population […]
into those with vested interest in maintenance and change respectively,
according to the positions in which they find themselves involuntaristically” (1995: 203, min kurs.). Män och kvinnor (och pojkar och
flickor) ”sitter fast”, som Jónasdóttir uttrycker det, ”i en struktur av motsatta intressen” (2003a: 241). Givet att könsrelationer tenderar att vara
karaktäriserade på det vis hennes teori föreslår, ligger det i mäns objektiva
intresse att könsrelationerna ska förbli som de är, då det ger dem tillgång
till bekräftelse, omsorg och ”livgivande kraft” utan krav på ömsesidighet
(se också Connell 1987: 137 ff; 1999: 106). Som jag påpekat tidigare, kan
detta aldrig betraktas som determinerande, då det sociala livet är ett öppet
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system och människor besitter den kreativa förmågan att svara upp mot
sociala förhållanden på oförutsägbara vis (Outhwaite 1987; Porpora
1987; Archer 1995; 2000). Men en man som ingår i en sådan utsugningsrelation med en kvinna kan aldrig söka förändra den mot mer balans utan
förluster; objektiva intressen och kostnader går alltid hand i hand. Detta
särskilda objektiva intresse skapar därför motiv för särskilda handlingar,
snarare än andra (Porpora 1987; 1993; 1998). På detta vis går det alltså
att se att mäns objektiva intresse av ett bevarande av könsrelationers karaktär, givet att de innefattar ett obalanserat utbyte av kärlek, är länken
mellan det strukturella och det individuella. Med Jónasdóttirs ord:
Liksom kapitalisterna måste exploatera arbetarna för att förbli kapitalister
måste vår tids män exploatera kvinnorna för att förbli det slags män som
de historiska omständigheterna pressar på dem att vara. (Jónasdóttir
2003a: 238).

New är tämligen kritisk till ovan syn på intressen, vad gäller könsmaktrelationer, till att ”the advantaged always have interests in keeping their
power and privilege” (New 2001: 735). Det hela är förstås inte så entydigt; de objektiva intressen som uppstår i kraft av ojämlika könsrelationer
är inte förutan motsägelser (Gunnarsson 2013: kap. 9). Jag tror det kan
vara viktigt att skilja på kort- respektive långsiktiga intressen här, vilket
jag tidigare noterat (och som New själv också gör). Män (och pojkar) har
ett kortsiktigt intresse av att bevara obalanserade könsrelationer, givet att
dessa, i huvudsak, erbjuder dem privilegiet att bli bemyndigade medelst
utsugningen av kvinnors kärlekskraft, vilket banar vägen för andra privilegier som är värdefulla i den typ av samhälle vi lever i, t.ex. högre social
status och bättre karriärmöjligheter. De har dock också ett (objektivt)
långsiktigt intresse av transformation av denna struktur, vilken systematiskt ”inhibit the development of [emotional] potentials in men” (New
2001: 739–740). Balanserade och jämlika könsrelationer skulle därmed
borga för pojkars och mäns högre livskvalitet. De kortsiktiga intressena
ligger dock närmre till hands för individer att agera på, då långsiktiga
intressen, om de ska ha något explanatoriskt värde, kräver ett mer explicit
medvetandegörande, i detta fall t.ex. i form av djupgående feministisk
reflektion.

Genus – kulturella könsregler
Utifrån både föregående kapitel och föregående avsnitt, bör det stå klart
att jag betraktar genus som något i grunden idémässigt, dvs. som idéer om
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kön, framför allt kön1. Djupast sett har detta med ontologiska bevekelsegrunder att göra; även om genus, som idéer om biologiska män respektive
kvinnor, internaliseras eller materialiseras i konkreta personer, har genus
en idémässig substans – som får mer eller mindre observerbara konsekvenser. Idéer om kön2 skulle dock också kunna betraktas som tillhörande
genusbegreppet, i enlighet med detta resonemang. I förlängningen skulle
det innebära att alla analytiska produkter, inkluderat vetenskapliga, som
syftar till att begripa flickors/kvinnors respektive pojkars/mäns situation,
skulle kallas genus. Det vill jag förstås inte. Men till saken hör att det finns
väldigt många olika typer av idéer om kön, såväl kön1 som kön2 – allt från
sexism och kvasi-biologiska lekmannaidéer till jämställdhetsåtgärder och
patriarkatsteorier. Genusbegreppet ska här ses som refererande till en
särskild typ av könsidéer, ytterst sådana som ”define the distinguishing
characteristics of men and women and how they are expected to behave”
(Ridgeway & Correll 2004: 511).

Genusbegreppets vad och varför
Yvonne Hirdman, vars arbete tjänade till att genusbegreppet blev relevant
också i svensk kontext, verkar inte alltid explicit göra någon uppdelning
mellan genus som idéer, deras kausala funktion och (sociala) könsrelationer. Inte desto mindre kan hon läsas som att hon underförstått gör det –
hon säger t.ex. att genussystemet är en ”ordningsstruktur för kön” (1988:
51). Ett annat citat kan särskilt ringa in hur jag, i hennes efterföljd, generellt betraktar genusbegreppet.
Genus[…] är således mycket konkreta föreställningar, uppspaltade på olika
nivåer, om hur män/man, kvinnor/kvinna ska vara mot varandra: i arbetet
– vilka redskap som hör till vem; i kärleken – vem som ska förföra vem; i
språket – hur de ska prata, vilka ord de får använda; i gestalten/den yttre
formen – vilka kläder som är de tillåtna, hur långt håret ska vara etc., etc., i
all otrolig detaljrikedom. (Hirdman 1988: 54, min kurs.)

Att denna formulering69 rimmar med vad jag i förra kapitlet benämnde
som kulturella regler, dvs. ”systems of established rules, conventions,
norms, values and customs” (Fleetwood 2008a: 247), torde stå klart.
69
Hirdman skriver här om sitt begrepp ”genuskontrakt”, och jag har för tydlighetens skull tagit bort slutdelen ”-kontrakt”. Förhoppningsvis är detta inte att
inkräkta på hennes begreppsapparat; mitt tilltag gör troligen liten eller ingen skillnad då genuskontrakt hos Hirdman, som jag läser det, ytterst utgörs av könsidéer
– ”[k]ontrakten är i sig de ömsesidiga föreställningarna” (Hirdman 1988: 54).
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Dessa kan i detta sammanhang (om)benämnas som ”kulturella könsregler”. Att jag väljer att använda en i någon mån ”egen” term har inget att
göra med en fåfäng önskan om att förnya begreppsbildningen; det kan
också påpekas att två kritiska realister nyttjar begreppet ”gender rules”
(New & Fleetwood 2006). ”Kulturella könsregler” skulle förmodligen
kunna fungera som en synonym till köns- eller genusnormer. Jag vill dock
använda en term som klart och tydligt signalerar att det handlar om kultur
och det idémässiga, samt är i linje med hur jag diskuterade detta i föregående kapitel.
Innan jag går djupare in i detta, och vad det innebär, vill jag adressera
några frågeställningar postulerade av mans-/maskulinitetsforskaren Jeff
Hearn, vilka berör maskulinitet (och, implicit, genus); dess vara eller ickevara. I en inflytelserik artikel (Hearn 2004) är han framför allt upptagen
av att ifrågasätta begreppet ”hegemonisk maskulinitet” (se Connell 1999),
dess dominans inom kritisk mans-/maskulinitetsforskning. Han ser tre
huvudsakliga problem:
First, are we talking about cultural representations, everyday practices or
institutional structures? Second, how exactly do the various dominant and
dominating
ways
that
men
are
–
tough/aggressive/violent;
respectable/corporate; controlling of resources; controlling of images; and
so on – connect with each other? Third, why is it necessary to hang on to
the concept of masculinity rather than, say, men’s practices […] when the
former concept has been subject to such critique […] and is in use in such
very different and sometimes confusing ways […]? (Hearn 2004: 58)

Utifrån dessa frågor, som trots allt bara har en retorisk funktion och underförstått antyder maskulinitetsbegreppets överflödighet, förordar så
Hearn ett skifte av forskningsfokus: ”it is time to go back from masculinity to men, to examine the hegemony of men and about men” (Hearn
2004: 59). Det mer utblommade förslaget formulerar han som följer:
Thus the agenda for the investigation of the hegemony of men in the social
world concerns the examination of that which sets the agenda for different
ways of being men in relation to women, children and other men, rather
than the identification of particular forms of masculinity or hegemonic
masculinity. (Hearn 2004: 60, min kurs.)

Jag sympatiserar med Hearns kritik av ett slags ideologisk reduktionism,
och en strävan efter en återgång till analyser av faktiska praktiker. Men ur
mitt perspektiv är det likväl ett onödigt skifte han efterfrågar – även om
det i ärlighetens namn är en balans mellan ideologi och praktik han verkar
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uppmana till. Att maskulinitetsbegreppet (hegemoniskt eller ej) är/har
varit diffust och mångtydigt, utsatts för kraftig kritik, och använts på
många olika sätt, betyder inte att det därför ska läggas i vetenskaplig
träda. Detta indikerar väl snarare att det behöver preciseras, allra minst
när det brukas i en konkret studie.
Angående det senare citatet är det märkligt hur Hearn menar att skiftet
han talar om innebär att man ska studera det som ”sätter agendan” för
mäns olika praktiker, till skillnad från att identifiera (olika former av)
maskulinitet. Om Hearn menar att problemet är, som Marie Nordberg
uttrycker det, att ”[i]deologins innehåll kan framstå som mer intressant att
studera än mäns handlingar” (2004: 47), är det hela snarare ett metateoretiskt problem som rör idéers funktion i socialt liv. Omformulerat på det
viset, blir uppgiften att på ett rimligt vis förstå den kausala länken mellan
maskulinitet som idé/ideologi och pojkars/mäns praktiker. Som jag ser det,
utgör maskulinitet (och överlag, genus), i form av idéer, föreställningar,
övertygelser, just en av flera faktorer som ”sätter agendan” vad gäller
pojkars/mäns praktiker, på olika sätt. För en grundläggande forskningsfråga i det här sammanhanget, vilken Hearn också noterar (2004: 55), är
att förklara mäns sociala dominans, som män. Och maskulinitet, som
föreställning, utgör en del av sådana förklaringar. Om man inte tar hänsyn
till idéers, eller kulturs, ontologiska status och kausala funktion i socialt
liv (vilket är ett sätt att tolka Hearn) tror jag därför att man begår ett
misstag. Från ett kritiskt realistiskt perspektiv är det också högst väsentligt
att upprätthålla en distinktion mellan dessa former av influenser på
mänsklig handling, och sociala strukturers. Därför är genusbegreppet viktigt.
Utifrån ovan diskussion uppstår emellertid två huvudsakliga frågeställningar. För det första: Hur kan då genus – femininitet respektive maskulinitet – i termer av könsidéer, definieras? Och, för det andra: Hur influerar
dessa idéer social handling? I resten av detta avsnitt ska jag ta itu med
dessa två frågor.

Genus som kulturella könsregler
New, som är en de få kritiska realister som teoretiserat om kön 1 och genus
som begrepp och fenomen, betraktar det senare i termer av (kulturella)
idéer (New 2001; 2005; New & Fleetwood 2006). Jag kommer att följa
hennes (och, i ett fall, Fleetwoods) definitioner, och en bra början är att
låta hennes formuleringar tala för sig själva.
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’Gender’ refers to the social representations of sexual difference: the beliefs,
values and expectations attached to sex categories, and the social relations
and ordered practices which they legitimate. (New 2005: 64)
[Gender orders] are probably best conceived of as cultural structures (i.e.
sets of beliefs and rules) which directly bind to, and affect, social structures.
(New & Fleetwood 2006: 66).
Masculinities could be seen as cultural structures with emergent powers,
within and through which men come to understand themselves as agents,
and which they in turn elaborate […]. (New 2001: 738)

Anledningen till att jag här lyfter fram tre definitionscitat, är att de var för
sig bidrar med olika aspekter av en mer sammanhållen syn på genus som
kulturella könsregler. Det är något oklart om New menar att sociala könsrelationer också ska inkluderas i genusbegreppet, men jag antar att denna
vaghet är en konsekvens av att det engelska begreppet ”gender” är bredare
än vad det svenska ”genus” är. I mina ögon, och utifrån hennes texter som
helhet, gör hon dock en mer eller mindre tydlig distinktion mellan genus
som idéer, och sociala könsstrukturer. Givet det, syftar ”genus” på ett
system av regler (dvs. normer, konventioner, värderingar, etc.) rörande
pojkar/män respektive flickor/kvinnor. Dessa är vidare att betrakta som
emergenta egenskaper, vilka så potentiellt kan influera både sociala relationer (inkluderat könsrelationer) och människor.
Vidare är det viktigt att påpeka att dessa idéer kan vara av väldigt olika
slag. Utöver att de på ett allmänt plan berör hur flickor/kvinnor respektive
pojkar/män förväntas eller bör bete sig, berör de också sådant som könsspecifika artefakter, platser/rum, sysslor, etc. Även om idéer av detta slag
sällan eller aldrig uttalas (om än emellanåt), kan de sägas uttryckas i människors praktiker, som ett slags kulturella postulat – ”komjölkning är
feminint” (Sommestad 1994), ”spela elgitarr är maskulint” (Bayton 1997).
Som sådana, som ”[w]idely held gender beliefs” fungerar de som ”cultural
rules or instructions for enacting [a] social structure of difference and
inequality” (Ridgeway & Correll 2004: 511). Kulturella könsregler får
alltså, eller kan få, konkreta konsekvenser.
Mot bakgrund av den mer generella diskussion jag förde i förra kapitlet
om kulturella regler kan genus, eller kulturella könsregler, sägas bestå av
”complexes of both people and intelligibilia” (Archer & Elder-Vass 2012:
105). Med Susan Durbins och Steve Fleetwoods ord är genus, eller ”negative gender stereotypes”,
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[…] produced, reproduced or transformed in ”wider society” by agencies
such as: organizations that design and use advertising; the media (print, TV
and internet), the sex industry […]; the family, the church, schools and
some branches of ”science”. (Durbin & Fleetwood 2010: 226)

De menar vidare att dessa idéers kausala verkan är genom att de internaliseras i människor, som vanor (se Fleetwood 2008a; 2008b). Jag skulle
dock också vilja tillägga att idéer som dessa produceras och sprids av
människor, såväl verbalt som i deras praktiker – vilket är vad Archer, fast
uttryckt annorlunda, hävdar (1995: 179). Med Dave Elder-Vass ord: ”The
ideas that people extract from their interactions with intelligibilia may
influence them, just as those that are communicated to them verbally may
do” (Archer & Elder-Vass 2012: 106). Sammanfattningsvis innebär detta
att genus, som idéer, cirkulerar samhälleligt som förkroppsligat i både
människor och i objekt med förmågan att dechiffreras och begripas (t.ex.
tidskrifter och reklambilder). Och som sådana begränsar och möjliggör de
social handling, både för individen som etablerar sådana idéer som en
vana, och genom att bedömningen av andra individer påverkas vad gäller
sådant som förväntningar och tillskrivet socialt värde (Ridgeway & Correll 2004).
Bob Carter (2000) applicerar på ett förtjänstfullt sätt Archers teori om
kultur på frågan om rasism, och jag vill avsluta med några poänger utifrån
hans teoretiska diskussioner. Jämförelsen mellan könsidéer och rasidéer
ska givetvis inte betraktas som att jag ser dem som fungerande på samma
sätt, snarare är det något principiellt jag är ute efter. Precis som vad gäller
rasidéer, är könsidéer – i den bemärkelse genusbegreppet syftar på – oftast
falska eller, i bästa fall, inadekvata. Vad gäller rasbegreppet vilar det definitivt på falska grunder, då det inte har någon materiell referent, dvs.
uppdelningen av mänskligheten i olika raser (med olika värde) låter sig
inte göras (Carter 2000: 85–86). Idéer om kön1, dvs. genus, relaterar dock
till en materiell verklighet – biologisk könsskillnad. Dessa idéer blir emellertid falska när naturliga mekanismer förväxlas med sociala och kulturella mekanismer, dvs. att social könsskillnad antas vara ”an expression or
reflection of sexual dimorphism” (New 2005: 66). Att ”ras” respektive
”genus” kan bedömas som falska, betyder dock inte att det är rimligt att
säga att de inte existerar. Det betyder bara att det är som idéer (förkroppsligade i människor och andra objekt) de existerar och på så vis utövar
kausalt inflytande.
Vad gäller idéer som dessa, anammas de av människor ”in so far as
they can provide a working account of their social world and its rules and
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regularities” (Carter 2000: 88). Vad gäller genus innebär detta, med Cecilia Ridgeway och Shelley Corrells ord,
When hegemonic gender beliefs are effectively salient in a situation, hierarchal presumptions about men’s greater status and competence become salient for participants, along with assumptions about men’s and women’s different traits and skills (Ridgeway & Correll 2004: 517).

Att finna sig i en social situation tillsammans med andra, kan så potentiellt
aktivera kulturella könsregler; vad gäller individens uppfattningar om vad
och hur denne själv kan/bör göra, men också vad gäller förväntningar på
andra – både rörande hierarki och olikhet. Anammandet av särskilda könsidéer sker dock inte lite hur som helst, det förhåller sig dialektiskt till en
individs positionella intressen (Archer 1995: 212). ”Few individuals”,
säger Carter, ”will persist with a view of the world that persisently disables the pursuit of their interests and does not allow them to function as
social actors within their particular milieu” (2000: 88). Vad detta betyder
är t.ex. att pojkar och män, i kraft av att uppta en särskild könsposition,
är motiverade att acceptera och anamma olika kulturella könsregler, både
vad gäller pojkar/män och flickor/kvinnor.

Könssocialisation – etablering av psykiska strukturer
Vad som förmodligen är uppenbart är att de strukturer jag hittills diskuterat (sociala könsrelationer respektive kulturella könsregler), opererar på
olika nivåer av den sociala verkligheten, och samspelar dessutom inte sällan. Denna hållning är i linje med grunderna hos Hardings tredelade genusteori (Harding 1986). Därmed kvarstår en nivå att lyfta fram och teoretisera: vad Harding kallar ”individual gender”, eller maskulin/feminin identitet. Jag kommer att angripa det hela i psykoanalytiska termer, och
närmre bestämt i form av tidig könssocialisation.70 Att det är rimligt att
omtala en sådan nivå i detta sammanhang innebär att det handlar om
ytterligare en distinkt och relevant struktur som behöver begripas som ett
villkor för mänskligt handlande.
”Kön” i ”könssocialisation” lider av samma ambiguitet som könsbegreppet
generellt. Begreppet kan å ena sidan syfta på att de två biologiska könen socialiseras på olika vis, å andra sidan på att det är sociala könspositioner individer
socialiseras in i. För min del kan ambiguiteten lämnas därhän i detta sammanhang,
eftersom jag talar om könssocialisation utifrån båda dessa nämnda betydelser.
Således markerar jag inte könsbegreppet, för att klargöra i vilken bemärkelse jag
pratar om det, som jag gjort tidigare.
70
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Innan jag övergår till denna teoretiska diskussion, vill jag först klarlägga ett par ting. Det är många personer som är medspelare i den generella process som kallas könssocialisation – mödrar, fäder, flickor, pojkar,
syskon, släkt. Konsekvenserna går därtill att fånga upp på olika nivåer och
i olika åldrar. Man kan också argumentera för att olika former av massmedier och dylikt fungerar socialiserande; McClary (1991/2002) menar
t.ex. att musik gör just detta. Emedan jag i och för sig finner sådana idéer
som den sistnämnda ohållbara, är argumentet för mitt fokus på familjen
och de tidiga upplevelserna i den, helt enkelt att det är dessa som är av
störst betydelse psykologiskt i detta sammanhang. Jag kommer vidare att
främst inrikta mig på pojkar och deras utveckling i relation till föräldrar.
Detta är tänkt att förmå klargöra hur framför allt pojkars specifika psykiska strukturer tidigt uppstår, samt hur de är beskaffade.
Psykoanalytisk könssocialisationsteori, om än talandes på en hög abstraktionsnivå (dvs. det undermedvetna), utgår från ett empiriskt och bestående faktum: att det är kvinnor som är barns primära vårdgivare
(Chodorow 1978/1995; Benjamin 1988; Bjerrum Nielsen & Rudberg
1991; se också SCB 2014: 42–43). Det är med andra ord alltjämt fallet att
det huvudsakligen är kvinnor som ”fyller modersfunktionen” (Chodorow
1978/1995: 25). Att det är just på det viset får särskilda konsekvenser för
hur flickor respektive pojkar utvecklas, som just flickor och pojkar.

Benjamin och sammanbrottet av ömsesidigt erkännande
Jessica Benjamins utgångspunkt för att förstå utvecklingen av pojkars/mäns respektive flickors/kvinnors psykologiska identitet, särskilt vad
gäller dominans och underkastelse, är paradoxen som föreligger vad gäller
ömsesidigt erkännande (mutual recognition).71
The need of the self for the other is paradoxical, because the self is trying to
establish himself as an absolute, and independent entity, yet he must recognize the other as like himself in order to be recognized by him. He must be
able to find himself in the other. (Benjamin 1988: 32)

Det finns vissa likheter mellan detta begrepp hos Benjamin och det Jónasdóttir
benämner ”ömsesidighetsnormen” (2003a: 102 ff), dvs. att likvärdigt ge tillbaka
det man får. Generellt sett finns det överlappande tankegångar bland de bägge i
sättet att diskutera sådant som interpersonell bekräftelse, eller transaktioner av
livgivande kraft, mellan kvinnor och män. Detta är emellertid inget jag utvecklar
här.
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För att kunna bli bekräftad som ett subjekt, krävs ett annat subjekt; det
måste finnas någon där som erkänner ens vilja och handlingar (även om
det är i form av ett gränssättande). Den tidiga relationen mellan barn och
moder är just präglad av en sådan samtidig existens av paradoxer – mellan
självet/den andre, förbindelse/separation, likhet/olikhet, etc. – vilket småningom leder till konflikter för barnet, mellan ”the desire to return to that
oneness and the desire to become an autonomous person” (Benjamin
1980: 145). Och det är sammanbrottet av denna spänning som är problemet, och som bildar startpunkt för maskulin respektive feminin psykologisk utveckling.
[T]he breakdown of the tension between assertion [of the self] and recognition [of the other] becomes associated with the polarization of gender
identity. Male and female each adopt one side of the interlocking whole.
This one-sided character of differentiation evolves in response to the mother’s lack of subjectivity, with which the girl identifies and the boy disidentifies. (Benjamin 1988: 85)

Den första signifikanta utvecklingsperioden beträffande detta, är den så
kallade ”återföreningsfasen” (Bjerrum Nielsen 1991: 74), som tar sin början runt fjorton månaders ålder. Det är nu barnet måste konfrontera sin
ökade medvetenhet om separation (från modern) och den sårbarhet det
innebär; barnet upptäcker att det själv är förmöget att, så att säga, lämna
modern, men samtidigt också att hon är förmögen att lämna barnet. Detta
skapar så en visshet om att hen inte är självtillräcklig, utan beroende av
någon med mer makt. Förlusten av barnets tidigare upplevda grandiositet
och narcissism i mor-barn-dyaden kräver så läkning: ”The child’s selfesteem must be repaired […] The child […] seeks to repair it through identification, a particular kind of oneness with the person who embodies the
power one now feels lacking” (Benjamin 1988: 101). Denna person är
oftast fadern.
Återföreningsfasen, har det visat sig, sammanfaller med barns medvetenhet om (social) könsskillnad, dvs. skillnad mellan modern och fadern. 72
Givetvis består inte alla familjer av en biologisk mor och far, eller av en kvinna
och en man. Varken moders- eller fadersfiguren behöver dock nödvändigtvis vara
de biologiska föräldrarna, för att tanken ska vara giltig. Poängen är att det oftast
är fallet att kvinnor – (biologiska) mödrar eller ej – som är de primära vård- och
omsorgsgivarna för barn, vilket får särskilda konsekvenser. Moder/mamma respektive fader/pappa ska genomgående begripas på detta vis, något som inte minst
Benjamin (1988) själv understryker.
72
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Det är därför det är (den idealiserade) fadern som fungerar förlösande för
barnets chockerande insikt av att vara beroende; denne får nu en särskild
funktion för barnet. Och det är på grund av hur män och kvinnor är konstituerade, och hur detta tar sig uttryck i föräldraskap, som barnet löser
konflikten som det gör. Som redan nämnts, är mödrar de primära vårdnadsgivarna, vilket här är en viktigt faktisk utgångspunkt. Men utöver det
återstår också olikheter i beteende föräldrar emellan. Fäders kittlande,
studsande, svingande, kastande, och över huvud taget vilda och kroppsliga
lekar (Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991: 68 ff), står i bjärt kontrast till
mödrars mer kontrollerade lekande, men framför allt till deras huvudsakliga kontakt med barnet som karaktäriserad av omsorgens lugnande skötsel.73 Fadern etableras genom detta som ”the original representative of
excitement and otherness” (Benjamin 1988: 105), och i barnets behov av
att bli erkända som individer med egen vilja är det pappan det önskar vara
som; att erhålla erkännande via identifikation.
Faderns olikhet i relation till modern, som en representation av något
annat, av yttervärlden, fungerar därför som ”a pathway to individuation”
(Benjamin 1988: 95). Denna relationella funktion mellan barn och pappa
skiljer sig dock väsentligt åt för pojkar respektive flickor. För även om
relationen till, eller snarare identifikationen med, fadern har samma syfte
för pojkar som för flickor – dvs. som ett sätt att hantera separationen från
modern utan förlust – lyckas flickor inte lika väl med detta som pojkar.
Relationen till fadern är den första, med Benjamins uttryck, identifikatoriska kärlek barn upplever, en kärleksaffär med ”someone who is a
subject, not a source of goodness” (Benjamin 1991: 284). För pojkar är
denna faderskärlek danande för utvecklingen av deras särskilda psykiska
struktur; det är nu han erfar möjligheten att bli bekräftad, och se sig själv,
som ett subjekt med en egen vilja. Bandet mellan far och son är emellertid
långt starkare än mellan far och dotter: ”[t]he father’s own disidentification with his mother, and his continuing need to assert difference from
women, make it difficult for him to recognize his daughter as he does his
son” (Benjamin 1988: 109; se också Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991: 94
ff). Konsekvensen är således att det oftast bara är för pojkar som fäder
fullt ut kan fungera som ett sätt att hantera separationen från modern och
73
Lisbeth Bekkengen (2002: 135) uppmärksammar samma skillnad mellan fäders
respektive mödrars agerande i relation till sina barn, men begreppsliggör det hela
som diskurser. Det är oklart om hon menar att det också tar sig uttryck i praktiker, även om det antyds att så är fallet.
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spädbarnstidens beroende och hjälplöshet; att utveckla personligt subjektskap och nå oberoende.
Pojkars lösning på konflikten blir snarast en brytning med modern
(Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991: 82), eller det modern representerar, då
”each parent may represent one side of the mental conflict between independence and dependence” (Benjamin 1988: 102). Den identifikatoriska
faderskärleken kan så för pojkar fungera som ett försvar mot förlusten av
grandiositet; möjlighet att (fortsätta) känna sig mäktig och förneka hjälplöshet. Flickor å sin sida, i kraft av deras begränsade möjlighet att uppleva
erkännande i den identifikatoriska faderskärleken, ger upp sin rätt till att
vara begärande subjekt, styrda tillbaka till modern. Sammanbrottet av det
ömsesidiga erkännandet börjar därför nu etableras på olika vis i pojkars
respektive flickors psykiska strukturer, i form av starkare respektive svagare jaggränser. I termer av att ”utveckla en avgränsad individualitet, får
pojken ett försprång i förhållande till flickan” (Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991: 83; se också Chodorow 1978/1995: kap. 6).
Den första separationsprocessen, om än olikartad för pojkar respektive
flickor, är en förutsättning för barnet att träda in i en ny utvecklingsfas:
den oidipala (som varar ungefär mellan tre till fem års ålder). Att barnets
mamma och pappa delar något, som det själv inte är en del av, blir nu
smärtsamt uppenbart. Den traditionella (Freudska) psykoanalytiska beskrivningen av oidipuskomplexet är i form av ett triangeldrama mellan
barn, mor och far; det innefattar starka känslomässiga konflikter för barnet i form av erotisk lust, svartsjuka, hat och rädsla. För pojken resulterar
det i utvecklandet av ”faderliga förbud [mot moderskärlek och fadersmord] som bildar hans överjag” (Chodorow 1978/1995: 124) och generellt en förlikning med generations- och könsskillnader. Via en kritik av
denna oidipala modell klargör Benjamin, som jag ser det, vad denna fas
betyder för barns, och speciellt pojkars, utveckling.
Faderns funktion som frigörare från både modern och den tidigare
hjälplösheten börjar som sagt etableras i den preoidipala fasen, och är
särskilt lyckad för pojkens del. I den oidipala fasen, menar Benjamin, blir
denna defensiva aspekt av fadersfunktionen dock långt mer distinkt. För
pojken rör det sig nu inte längre bara om att motidentifiera sig gentemot
modern: ”he repudiates her and all feminine attributes” (Benjamin 1988:
135). Den oidipala konflikten, och lösningen på den, är att betrakta som
en stegring av separationsprocessen från modern – det hon representerar
(enhet, beroende) och femininitet överlag. Den oidipala fadern (dvs. vad
fadern nu representerar) föreskriver för pojken både deras likhet och deras
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olikhet: ”’You may not be like the mother, and you must wait to love her
as I do’” (Benjamin 1988: 161). Vad som förändras i den oidipala fasen är
därför pojkens band till sin mor; incesttabut är inte bara ett förbud mot
moderskärlek, utan också mot att identifiera sig med henne.
Pojkens förkastande av det feminina löper, som Benjamin uttrycker det,
som en röd tråd genom den psykoanalytiska formuleringen av oidipuskomplexet. Att bejaka moderskärleken skulle riskera en återgång till en
dyad präglad av beroende och sårbarhet, och denna preoidipala erfarenhet
”is retrospectively identified with femininity” (Benjamin 1988: 162). Eftersom identifikation med modern inte är en möjlig lösning för att skydda
sig från risken för hjälplöshet och beroende, framhäver pojken istället sin
skillnad och överlägsenhet gentemot henne och hennes omsorg; en exklusiv identifikation med det fadern representerar. Med Chodorows ord kan
pojkar sägas borttränga sin bundenhet till modern på ett mer fullständigt
sätt än flickor (Chodorow 1978/1995: 216; se också 170 ff). Utgången av
den oidipala konflikten för pojkar är därför ett första grundläggande avståndstagande från femininitet, i form av en psykologisk nödvändighet:
”[o]nce the unbridgeable sexual difference is established, its dissolution is
threatening to male identity, to the precious identification with the father”
(Benjamin 1988: 164). Att vara både lik och att vara distinkt, det fundamentala i det ömsesidiga erkännandet, har nu definitivt splittrats, till fördel för pojkens entydiga identifikation med faderns (könsmässiga) likhet
respektive motidentifikation med moderns (könsmässiga) olikhet – och de
egenskaper och värderingar som fästs vid dessa.

Psykoanalytisk könssocialisationsteori och kritisk realism
Trots att det finns lite mer att säga är det nu ändock dags att börja metateoretiskt rama in denna psykoanalytiska historia om hur pojkars (och
flickors) allmänmänskliga psykiska grunder utvecklas på två mer eller
mindre distinkta vis. För att göra det behöver både en kritiskt realistisk
terminologi återinföras, och några nya teoretiska idéer tillföras.
Även om, i brist på bättre uttryck, den genusifierade subjektiviteten är
påverkad av sociala influenser, och även om den är kroppsligt inbäddad,
kan den inte reduceras till vare sig det sociala eller det biologiska. Psyket
är något ontologiskt distinkt – skilt från både det sociala (om än påverkat
av detta) och biologiska (om än del av samma substans) (Moll 2004). Det
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kan uttryckas som att relativt bestående psykiska strukturer74, eller identiteter, utvecklas genom samspelet mellan en allmänmänsklig kapacitet att
utveckla identitet, och den sociala och naturliga miljö en människa växer
upp och vistas i (Smith 2010: kap. 1). Psykoanalytisk könssocialisationsteori är i ljuset av detta att betrakta som (åtminstone potentiellt) realistisk,
i betydelsen att den psykiska strukturen är en relativt autonom nivå av
verkligheten som existerar och har effekter oberoende av människors
(medvetna) kännedom om denna. Eller med Chodorows ord: ”The
conscious self is usually not aware of many of the features of personality,
or of its total structural organization” (Chodorow 1974: 45–46).
Den psykiska strukturen specifik för pojkar är därför att betrakta som
ett objekt som andra, som i kraft av att det besitter särskilda mekanismer,
eller tendenser, kan generera vissa observerbara effekter i form av t.ex.
särskilda beteenden. Denna struktur är således ”behavior-guiding” (Smith
2010: 50); dess tendenser ”underlie […] behavior rather than being constituted by them” (Collier 2005: 340). Vad jag särskilt vill uppmärksamma
är att jag här talar om en struktur i kritiskt realistisk mening, i detta fall
en del av det som konstituerar konkreta pojkar. Det är speciellt viktigt att
särskilja detta från empiriska generaliseringar. Att pojkars interna mentala
struktur är konstituerad på ett visst vis innebär inte att alla pojkar eller
män, jämt och ständigt agerar och känner på samma vis, eller att dessa
strukturer är allmänt sett determinerande. Som Andrew Collier uttrycker
det i en annan text: ”’can’ does not equal ’does’” (Collier 1994: 9).
Som antytts tidigare innebär detta för pojkar en psykologiskt förankrad
benägenhet att identifiera sig med andra pojkar och män; att inrikta sig
mot sådana aktiviteter, platser och ting som är karaktäriserade som maskulina – utifrån den utvecklingsmässigt nödvändiga och exklusiva identifikationen med fadern. Ytterligare effekter av detta visar sig redan i den
period som följer efter den oidipala, den så kallade latensåldern (mellan
sex och elva år): ”aldrig har pojkarna varit så smutsiga, högljudda och
självhävdande som nu, och aldrig har flickorna varit så rosa, fåfänga och
moraliskt högtstående” (Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991: 151). Pojkars
Jag ger mig inte på att avfatta en definition av ”psykisk struktur”. Så vitt jag vet
finns ingen sådan formulerad vad gäller just könsspecifika psykiska strukturer, än
mindre uttryckt med kritiskt realistisk terminologi. Det kan innebära relationer
mellan inre objekt (Chodorow 1978/1995: 149), men det skulle också kunna bestå
av relationer mellan jaget, överjaget och detet. Mina kunskaper i allmän psykoanalytisk teori är här alltför bristfälliga, men det är min förhoppning att frånvaron av
en definition i detta avsnitt inte ska vara till någon (större) nackdel.
74
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psykiska struktur innebär vidare också en tendens mot att ta avstånd från,
och månne också förakta, flickor/kvinnor och det feminina. En viktig
aspekt av just denna benägenhet är att maskulinitet respektive femininitet
blivit förknippade med autonomi respektive intimitet genom de tidiga
utvecklingsfaserna (Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991: 140 ff), vilket gör
att ”[t]he devaluation of the need of the other” (Benjamin 1988: 171) blir
en central (och problematisk) del av pojkens och den vuxne mannens liv.
Dessa konfigurationer av det inre är en djupgående del av individen,
vilket gör att ”förändringar av attityder och normer inte är tillräckliga
förutsättningar för att bryta uppdelningen mellan ’manligt’ och ’kvinnligt’” (Roman 1994: 52). Lite kantigt formulerat: hur mycket än den sociala världen förändras (t.ex. via jämställdhetsinsatser), kan det i personer,
som pojkar/män respektive flickor/kvinnor, kvarstå särskilda psykiska
dispositioner – som också skulle behöva förändras. Utvecklingen av en
genusifierad subjektivitet är alltså en orsak till att olikhet och hierarki
mellan pojkar/män och flickor/kvinnor reproduceras (se Schwalbe 1992),
även om det inte är den enda.

Slutord
Jag har i detta kapitel skisserat tre grundläggande villkorande nivåer av
verkligheten, med avseende på kön och mänsklig handling: den sociala
könsstrukturen, kulturella könsregler, samt könspsykologiska strukturer.
Det kan framstå som att dessa tre olika nivåer därmed antas vara uttömmande som förklaring till en människas liv och handling. Men så är det
(förstås) inte.
För det första är pojkar, flickor, män och kvinnor positionerade inom
ett flertal andra strukturer, anammar och påverkas av diverse olika idéer
om världen (inkluderat sig själva), och har unika psykologiska historier.
Framför allt är de tre olika nivåer jag diskuterat relativt autonoma, och
sammanstrålar i konkreta personer på specifika vis. Denna relativa autonomi gäller också för en fjärde strukturell nivå: människors allmänmänskliga förmågor, vilka inte är reducerbara till vara sig social struktur, kultur,
eller socialt präglad psykologi. Människors intentionalitet, kreativitet och
reflexivitet, vilket jag försökt påminna om kontinuerligt, kan aldrig räknas
bort (Outhwaite 1987; Porpora 1987; Archer 1995). Och frankt uttryckt
är det just sådana allmänmänskliga förmågor som, avsiktligen eller ej, gör
att sociala skeenden är i grunden oförutsägbara och att samhällen förändras och utvecklas. Det är en existentiell poäng som aldrig kan glömmas
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bort, även om den kanske inte alltid är så explicit närvarande som den
borde i en analys av varför människor gör som de gör.
Människors komplexitet är svår att underskatta, något som borde resultera i den största av ödmjukhet hos alla som vetenskapligt vill begripa
mänskligt liv.75 Ödmjukheten får dock inte övergå i rädsla som övergår i
intetsägande relativism eller voluntarism. Att skriva verkligheten, vilket är
vad bl.a. vetenskaplig prosa söker göra, är per definition omöjligt att lyckas med fullkomligt, även om det bara är en avgränsad del av verkligheten.
Men det är just därför man måste försöka, man måste exponera sina kunskapsanspråk inför ”the possibility of refutation” (Collier 1994: 13). Det
är då de kan relateras till det de refererar till, och småningom kan den del
av verkligheten som är av intresse framträda klarare. Detta är den kollektiva och solidariska process som vetenskapligt arbete utgörs, eller bör
utgöras, av.

75
Christian Smiths tabell över trettio stycken grundläggande mänskliga kapaciteter
(2010: 54), som utvecklas på distinkta vis beroende på vilken miljö en person
växer upp och existerar i, är tämligen drabbande. Och detta trots en medvetenhet
om att den – eller någon annan tabell – förmodligen aldrig kan teckna en fullödig
bild av den mänskliga naturen.
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KAPITEL 5

Metod
I det här kapitlet är mitt mål att redogöra för två delar av min forskningsprocess: dels produktionen76 av avhandlingens empiriska material, dels
bearbetningen, eller analysen, av detta. Dessa två innehåller i sig olika
arbetsmoment och diskussionsfrågor, vad gäller t.ex. motiveringen till
olika tilltag och forskningsetiska spörsmål.77 En grundläggande fråga rör
förhållandet mellan (meta)teori och metod, avseende såväl produktion
som bearbetning och analys av materialet.
Kapitlet är beläget mellan teori- respektive analyskapitlen och ska också
begripas genom denna positionering; som en länk mellan det
(meta)teoretiska och (bearbetningen av) det empiriska. Det är med hjälp
av en särskild metod – kvalitativ intervju – det empiriska materialet tillkommit. Men det är också med hjälp av särskilda ”metoder” jag söker
identifiera det som min teoretiska genomgång stipulerar, dvs. ickeobserverbara kausala mekanismer som kan förklara pojkarnas reproducerande förhållningssätt till populärmusik och -musicerande. Det är därför
kapitlet omfattar mer än redogörelser av intervjuförfarandet – t.ex. kopplingar mellan metateori och metod, och bearbetning av materialet medelst
”teoretiskt bagage” (Layder 1998: kap. 3).
Kritiskt realistisk litteratur som behandlar metoder för empiriska studier är minst sagt sparsam, om än inte totalt frånvarande (se t.ex. Carter
& New 2004; Edwards, O’Mahoney & Vincent 2014). François-Xavier de
76
Att jag talar om materialet som ”producerat” betyder inte att det är min hållning att jag som forskare skapat det jag studerar. Detta ordval syftar snarast på det
mångfacetterade arbete vars utfall är ett konkret material som analyseras.

Det bör också nämnas att projektet har synats av etikprövningsnämnden i Uppsala, vilken beslutade att någon fullödig etikprövning ej var nödvändig. Detta
betyder dock inte att jag inte behövt hantera olika slags forskningsetiska frågor,
något jag diskuterar löpande i detta kapitel. Vidare har jag självklart följt de
grundläggande forskningsetiska principer som tidigare angavs i Vetenskapsrådets
skrift Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, och som nu övergetts till förmån för publikationen God forskningssed (Hermerén 2011). De relevanta principerna rörande just deltagare i studier som denna
innefattar sammanfattningsvis krav om att ge tillbörlig information till deltagare;
att dessa ska ge informerat samtycke till deltagande samt veta att de närhelst kan
avbryta sin medverkan; att namn, bostadsort, etc. ska avidentifieras; att forskningsmaterialet endast ska nyttjas för forskning. Allt detta har såväl muntligt som
skriftligt delgetts pojkarna och deras föräldrar.
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Vaujany (2008) påpekar att bland publicerade artiklar som på något vis
rör kritisk realism mellan 1979 och 2006, behandlas empiri i mindre än 5
% av dem.78 Så till dags dato är kritisk realism fortfarande ett fält som
framför allt fokuserar på teoretisk utveckling, även om det inte utesluter
att empiri (egen eller andras) parallellt behandlas (se t.ex. Archer 2003;
Gunnarsson 2013). Underförstått är det givetvis otänkbart med teoretisk
utveckling förutan någon form av empirisk förankring (jfr Bhaskar
1975/2008: 191).
Hur som helst är det något av ett enigma hur man som forskare egentligen ska gå tillväga för att – med kritisk realism som grund – kunna identifiera icke-observerbara mekanismer som får särskilda saker att ske (Pratt
2011: 48 ff; Bhaskar 2014: v). Ett uppenbart dilemma rör själva den transcendentala utgångspunkten, dvs. att verkligheten består av mer än det vi
kan förnimma med våra sinnen. Vad innebär det, för ens metod, att identifiera något som inte går att observera? Jag har i kapitel 3 diskuterat detta i
termer av att kunskap om generativa mekanismer är beroende av begreppslig mediering, och senare i detta kapitel ska jag försöka klarlägga hur just
detta gått till i min undersökning, när jag redogör för min bearbetning av
materialet. Innan jag går in på detta, och produktionen av materialet, vill
jag emellertid dryfta några centrala frågor som rör relationen mellan avhandlingens syfte och den kategori människor jag undersöker, dvs. pojkar.

Valet att studera pojkar – några klargöranden
Det kan kanske framstå som märkligt att jag är intresserad av reproduktionen av mansdominans och könssegregering inom populärmusikområdet
och samtidigt har valt att studera pojkar. Utan tvekan finns underliggande
antaganden här, som behöver lyftas fram i ljuset – än mer än vad jag
gjorde i kapitel 1. Innan jag kommer till det, vill jag dock påpeka att outtalade antaganden återfinns också i själva tanken att det skulle vara märkligt att ha pojkar som studieobjekt i kombination med de mål jag har. För
jag tror att man då, framför allt, implicit likställer populärmusikområdet
med det professionella populärmusikområdet. Som jag i introduktionskapitlet framhöll, är detta musikliv långt större än dess professionella,
eller officiella, del. På sätt och vis är denna stora icke-professionaliserade
del något som definierar populärmusikområdet, och också särskiljer det
från exv. det konstmusikaliska fältet, som i mångt och mycket existerar i
en professionaliserad form. Vad detta betyder, och som jag argumenterar
78

Siffrorna grundar sig i sökningar i databasen EBSCO (de Vaujany 2008: 54).
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för, är att inträdet på populärmusikområdet utgörs av mycket mer än de
musikaliska verksamheter som medför en inkomst, för att uttrycka det
frankt. Detta ”mycket mer” har olika kännetecken, men jag vill nedan
lyfta fram ett par som är väsentliga för den här studien, och som också är
de antaganden jag arbetat utifrån.
Flera studier visar att populärmusicerande är något som tar sin början
tidigt i livet, inte sällan innan tonåren, särskilt vad gäller pojkar (se t.ex.
Green 1997; Clawson 1999; Ramirez 2007; Bergman 2009). Därtill är det
till stor del ett musikaliskt lärande som sker utanför traditionella utbildningsinstitutioner (se t.ex. Bennett 1980; Campbell 1995; Green 2001;
Gullberg 2002; Ramirez 2007), om än inte enbart numera då populärmusikaliskt lärande återfinns såväl på grund- som på högskolenivå. Jag utgår
ändock från att blivande populärmusiker, särskilt pojkar, påbörjar sitt
musicerande tidigt i livet och till stor del i informella 79 sammanhang. Det
är på detta vis man i allt väsentligt blir populärmusiker; inte genom att bli
anställd, skriva skivkontrakt eller att formellt och officiellt erkännas. Jag
hävdar därför att denna tidiga och informella start utgör det första inträdet på populärmusikområdet. Skälet för att studera pojkar är således att
kunna begripa vad det är som möjliggör att de, i högre grad än flickor,
kan göra detta – som åtminstone är en förutsättning för ett populärmusicerande även i vuxen ålder (och i mer formella och officiella sammanhang).
Detta leder mig in på två ytterligare frågor, eller invändningar. 1) Varför valde jag inte att studera vuxna populärmusicerande män och deras, så
att säga, resa fram till sitt musikerskap? Samt 2) Varför intervjuade (eller
dylikt) jag inte andra än bara pojkar, t.ex. flickor, föräldrar, musiklärare,
etc.? Vad gäller 1) behöver man nog sätta detta i relation till avhandlingens (ena) övergripande syfte. Även om ett indirekt mål är att skapa kunskap om reproduktionen av populärmusikområdets mansdominans och
könssegregering överlag, är det empiriskt förankrade syftet med studien
att förklara pojkars reproducerande förhållningssätt till populärmusik och
-musicerande. Att vissa av dessa förhållningssätt fungerar som en (potentiell) reproduktion av populärmusikområdet överlag är något jag finner
rimligt att utgå från (och som jag också kommer att tydliggöra framför
allt i de två kommande kapitlen). Att studera vuxna män skulle kanske
Jag ger mig inte in i någon diskussion om informellt respektive formellt lärande,
utan använder de bägge här i betydelsen lärande som sker utom respektive inom
utbildningsinstitutioner.
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ändå vara ett alternativ, och säkert fullt görbart. Men mitt enkla argument
är att eftersom jag vill förklara något som har med pojkars förhållningssätt att göra, då tror jag att de som de facto är pojkar nu utgör den bästa
källan att gå till.
2) är på sitt sätt en lite mer knivig fråga, som jag likväl vill ge ett relativt enkelt svar på. Jag håller nämligen med: att studera ett fenomen som
har med kön och social reproduktion att göra, handlar om mer än bara en
kategori människor och deras ageranden. Men som jag ska återkomma till
senare i detta kapitel, är jag intresserad t.ex. av relationer – mellan pojkar
och flickor, mellan pojkar, etc. Detta mot bakgrund av de teoretiska fundament jag redogjort för i kapitel 3 och 4, vilket exv. medför att sociala
relationers karaktär är en del i förklaringen av mänskligt handlande. På
det viset söker jag förklara pojkarnas förhållningssätt bl.a. med hänvisning
till hur pojkars relation till flickor är beskaffad. Sådana argumentationer,
och liknande, kommer att föras i senare kapitel genom hänvisning både till
annan empirisk forskning och teoretiska resonemang. Flickor, andra pojkar, föräldrar och andra är så inte en del av empirin, men förs på detta vis
ändå in i förklaringarna. Så, även om det kan betraktas som en brist att
jag bara intervjuat pojkar, har jag åtminstone insett begränsningen i detta
och försökt hantera det på ett sätt som kan göra mina analyser och förklaringar mer robusta och hållbara.
Slutligen vill jag bemöta en fråga som jag både fått direkt ett antal
gånger under arbetet, och som också alltjämt aktualiseras i samtida genusforskning. Den handlar om intersektionalitet, och närmre bestämt att jag
studerar pojkar så att säga enbart som pojkar – inte med hänsyn tagen till
t.ex. klass, hudfärg, ålder och hur dessa sociala positioneringar samverkar
med kön. För att argumentera för detta mitt val, behöver man förstå det
hela i termer av abstraktioner och analytiska distinktioner, en diskussion
jag snuddade vid i slutet av kapitel 3.
En abstraktion är ett begrepp som i tanken isolerar ”a one-sided or
partial aspect of an object” (Sayer 1984/2010: 87), och är därmed en distinktion som inte låter sig göras handgripligen utan enkom analytiskt (se
vidare Gunnarsson 2015). Och det är just detta som är det viktiga med
abstraktioner; att de inte har som syfte att ignorera det mångfacetterade
med en människa (eller något annat studieobjekt), utan att peka ut en
särskild aspekt av det sammansatta konkreta i syfte att kunna förklara det
specifika sociala fenomen man är upptagen av (Danermark m fl. 2003:
79). ”Pojke” är sålunda att betrakta som en central abstraktion i denna
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avhandling, och mekanismerna jag därmed försöker isolera berör det skikt
som har att göra med pojkarnas liv som sociala könsvarelser.
När jag omtalar deltagarna i den här studien som ”pojkar” är det dock
omöjligen en uttömmande beskrivning av allt vad de är (jfr Gunnarsson
2011). De är positionerade inom ett flertal olika strukturer och är dessutom relativt autonoma subjekt i sin egen rätt, en tankegång jag tidigare
poängterat. Men vad det betyder i det här sammanhanget är att det jag
abstraherar från är allt vad de konkreta pojkarna är. ”Pojke” är således en
del av studiedeltagarnas vara, irreducibelt till detta vara i sin totalitet då
det utgörs av de många överlappande positioner och egenskaper som konstituerar dem som konkreta personer (Sayer 1984/2010: 85 ff, Gunnarsson
2011: 32 ff).
Vilka abstraktioner som är relevanta i en studie utgörs av studiens fokus och mål. I mitt fall handlar det om att förklara pojkars reproducerande förhållningssätt till populärmusik och -musicerande, med avseende
på mansdominans och könssegregering. Abstraktionen ”pojke” uppfyller
alltså detta kriterium; det är inte för att deltagarna är skolelever eller storebröder eller medelklass som de valts ut, utan för att de tillhör den sociala kategorin pojkar. ”Pojke” implicerar emellertid i sig något mer än kön,
nämligen ålder – vilket förstås också ”man” (och ”kvinna”) gör. Jag är,
för att ytterligare klargöra, intresserad av pojkarna som (sociala) könsvarelser, inte som (sociala) åldersvarelser – i betydelsen att det inte är exv.
(makt)relationen mellan vuxna och barn jag analytiskt fokuserar. Språkligt sett blir detta dock ett smärre problem. För dessvärre går det inte att
finna något annat adekvat ord än just ”pojke”, vilket inbegriper både kön
och ålder. ”Pojke” ska emellertid i denna avhandling begripas som en
term som syftar enkom på kön, trots att det också till del refererar till
ålder.

Produktionen av materialet
Därmed är det dags att redogöra för själva produktionen av materialet,
och tillhörande diskussionsfrågor. Till en början kommer jag i nedan avsnitt beskriva en del mer enkla fakta, i form av en introducerande sammanfattning.

Introducerande sammanfattning
Det är åtta stycken pojkar mellan 11 och 13 år som intervjuats, och de har
blivit intervjuade tre gånger vardera. Sammanlagt rör det sig därför om 24
intervjuer, där den första genomfördes i november 2010 och den sista i
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februari 2012. Jag hade dock kontakt med långt fler föräldrar än de vars
söner till slut kom att medverka. En förälder gav t.ex. positivt besked om
deltagande vilket sedan fick dras tillbaka när det visade sig att sonen själv
inte ville. Flera andra slutade att svara på e-post eller ringa tillbaka, vilket
då medförde att de föll bort.
Två olika slags undantag från antalet intervjuer med varje pojke återfinns. Det första utgörs av att jag träffade en av pojkarna fyra gånger. Den
första gången var emellertid ett högst informellt möte, där jag och han satt
på mitt arbetsrum (hans pappa befann sig i närheten). Vi lyssnade på musik via min arbetsdator och han visade några webbsidor med anknytning
till musik som han brukar besöka, och vi samtalade om allt detta. Vid
tillfället informerades också han och hans pappa om deltagandet i studien.
Själva ”intervjun” var knappast en intervju, utan, som sagt, mer av ett
informellt möte – jag hade inte heller gjort någon intervjuguide eller (för
mig själv) formulerat något tydligt syfte med vårt samtal. Så, även om
detta initiala möte eventuellt hade betydelse för vårt sätt att prata, kan jag
omöjligen räkna det som en regelrätt första intervju.
Det andra undantaget är av något mer prekärt slag. Alla som utfört intervjuer som spelas in vet att inspelningsutrustningen har en tendens att
ställa till bekymmer för en, på olika vis. Det värsta tänkbara, antar jag, är
när en intervju av någon anledning inte blir inspelad. Detta är just vad
som hände mig med en av pojkarna, vid ett tillfälle. Efter den tredje intervjun med Filip upptäckte jag, precis när jag var på väg att gå, att jag glömt
trycka på inspelningsknappen på mp3-spelaren. I stunden blev jag givetvis
högst medtagen, men försökte behålla lugnet inför Filip och hans mamma,
alltmedan jag desperat sökte efter lösningar i mitt inre. Jag kunde inte på
stående fot finna en lämplig utväg, och meddelade således att jag skulle
höra av mig om det blev aktuellt med ytterligare en intervju. Det blev det
inte. Men jag vill inte ha en utläggning om detta än, låt mig återkomma
till det.
Varje intervju varade mellan drygt 20 minuter och närmre en timme,
och ägde rum i pojkarnas hem. Vissa gånger satt vi på deras egna rum,
andra gånger i bostädernas kök, vardagsrum, eller annat passande utrymme. Enda undantaget här är en intervju som skedde på ett kafé i en
pojkes bostadsområde. För att undvika missförstånd eller förhastade slutsatser känner jag mig manad att påpeka att jag alltid insisterade på att
pojkarna själva skulle välja var vi skulle sitta (även om jag helst såg att vi
satt i deras egna rum). Den tidsmässiga spridningen av intervjuer – mellan
november 2010 och januari 2012 – hade sannolikt att göra med att det
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var just i hemmiljön jag utförde intervjuerna. Många fullspäckade scheman skulle koordineras – mitt, pojkarnas, föräldrars, syskons. Pojkarna,
eller deras syskon, blev sjuka. Omständigheter i föräldrarnas liv gjorde att
de inte kunde närvara. Och så vidare. Det var snarare regel än undantag
att inbokade intervjuer fick ombokas. I ett fall gick det ett drygt halvår
mellan det första telefonsamtalet med föräldrarna och att första intervjun
kunde äga rum.
Med en pojke satt en förälder med oss vid två av intervjuerna. I alla
andra fall satt jag tillsammans med pojkarna relativt avskilt, även om
förstås en eller flera föräldrar (och eventuella syskon) befann sig någonstans i bostaden. Utöver att jag instruerade både den förälder jag hade
kontakt med, och den berörda pojken, om vikten av att vi skulle kunna
sitta ostört och prata, ville jag också att en dator med internetuppkoppling
skulle finnas tillgänglig under intervjuerna. Det fanns flera funktioner med
detta, men huvudskälet (och det jag framhöll) var att pojkarna skulle
kunna spela upp musik och annat vid datorn för mig. Detta är också något att återkomma till.
Samtliga intervjuer är utskrivna, med undantag för den intervju som
inte blev inspelad. Merparten av ljudupptagningarna transkriberades av
mig själv, men åtta stycken av dem fick jag professionell hjälp med. Efter
varje intervju antecknade jag därtill ett antal sidor – hur jag upplevde situationen, vad jag var missnöjd med, vad som skett före och efter inspelningen, etc. Transkriptionerna uppgår till 249 sidor text, och anteckningarna 29. Även om det är de förra som mest konkret utgjort det material
jag haft att arbeta med, har intervjuanteckningarna också varit viktiga –
inte minst för att bli påmind om sammanhanget för vissa saker som skedde och sades under intervjuerna.
Fyra av pojkarna bodde vid tiden för intervjuerna i tätorter med mer än
200 000 invånare, två av dem i tätorter med mellan 50 000 och 110 000
invånare, och två av dem i tätorter med mellan 1000 och 10 000 invånare.
Givetvis är såväl personnamn som namn på bostadsorter avidentifierade,
även i de dokument som bara jag själv använt för analytiska syften (t.ex.
olika former av anteckningar, kodningar, etc.).

Intervjuarbetets början
Sökandet efter deltagare började med att jag via informella nätverk förmedlades kontakter till tänkbara deltagare. Att använda mig av informella
vägar var ett medvetet val, då jag inte ville gå via skolor, som annars kan
vara ett naturligt sätt att etablera kontakt med barn för deltagande i en
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studie. Skälet till denna min ovilja är att jag inte ville att pojkarna skulle
förknippa mig på något vis med deras skolverklighet. Jag ville inte att
skolan skulle vara den första plats de hörde talas om eller träffade mig, än
mindre att intervjuerna skulle ske där. Det hör ihop med inriktningen på
min studie, där det är pojkarnas musikaliska praktiker överlag, och inte
enbart i skolan, som jag är intresserad av. Men det främsta skälet var likväl att försöka eliminera en risk: att de såg mig som en lärare som krävde
”rätta svar”, eller annat, av dem (Eder & Fingerson 2001: 184 ff). Att på
olika vis försöka hantera den auktoritet och den överordnade position jag
som vuxen har i relation till dem, hade både en praktisk-metodisk och en
etisk dimension. Det faktum att jag intervjuat dem individuellt ställer sådana frågor på sin spets. Med andra ord låg det därmed i mitt intresse både
som forskare och som medmänniska att försöka undvika att spä på den
ojämlika relationen vuxen-barn i de konkreta intervjusituationerna.
Givetvis är det önsketänkande att tro att sociala hierarkier kan utplånas
i en mellanmänsklig situation, t.ex. en intervju. Trots mitt medvetna försök att få pojkarna att inte betrakta mig som en lärare av något slag, förekom sådana antydningar från vissa av dem. I ett fall var det explicit: en av
pojkarna talade t.ex. om att jag ”hade honom”, i likhet med att lärare
”har elever”. Någon hundraprocentig och förutsägbar metod för att hantera en intervjupersons perception av intervjuare och intervjusituation är
något av en omöjlighet. Men som forskare, särskilt när det gäller barn, har
man en skyldighet att åtminstone göra sitt bästa för att hantera och göra
detta möte så bekvämt som möjligt för det barn som intervjuas. Ett sådant
sätt var att inte gå via skolan.
Till de personer som jag tog till hjälp för att finna passande informanter
uppgav jag egentligen bara ett huvudsakligt kriterium, utöver att de skulle
vara pojkar i rätt ålder (mellan nio till 13 år): att de i någon bemärkelse
skulle vara musikintresserade. Så småningom fick jag telefonnummer, eller
andra kontaktuppgifter, till föräldrar till barn som verkade passa till studien. Jag kontaktade föräldrarna, och berättade övergripande om vem jag
var, vad studien handlade om, och vad det skulle innebära för deras son
att delta. Det var flera som föll bort på ett tidigt stadium, av olika skäl.
Inte sällan kunde dessa ändock ge mig kontaktuppgifter till andra tänkbara kandidater, något också de som tackat ja till deltagande bistod med.
På så vis ledde alla kontakter framåt, även om det var en långdragen process.
Som jag ovan nämnde bor pojkarna i tätorter av olika storlek. Att det
blev på det viset var ett övervägt val jag gjorde under den period då jag
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sökte efter deltagare i studien. Jag ville få till något slags spridning vad
gäller bostadsort, detta för att undvika att pojkarna skulle ha vistats i
alltför liknande sammanhang. Trots den geografiska spridningen är det
mycket annat som förenar dem, utöver att de är pojkar. Framför allt är
deras familjeomständigheter av sådan art att de samtliga är relativt välbärgade, vilket såklart påverkar deras möjligheter att musicera, i form av
att t.ex. ekonomiskt ha tillgång till instrument.
Vidare uppgav jag som sagt också till kontaktpersoner att det som
skulle delta i studien skulle vara musikintresserade, på något sätt. Även
om det inte var min avsikt, samt att jag påpekade att det kunde röra sig
om ett intresse som lyssnare, föll det sig så att samtliga deltagande pojkar i
studien musicerar i någon omfattning – även om detta tar sig uttryck på
högst varierande sätt hos pojkarna, vilket ska komma att bli synligt i de
två kommande kapitlen. Hur som helst, man skulle kunna anmärka på
detta, och mena att de förhållningssätt jag studerar förekommer hos just
musicerande pojkar, inte pojkar i allmänhet. Detta kan jag visserligen inte
säga något om, och det må vara delvis sant. Icke desto mindre vill jag
hävda att de förhållningssätt jag ämnar förklara förekommer i högre grad,
och mer sannolikt, hos pojkar än hos flickor, en idé jag kommer att utveckla framför allt i nästa kapitel.
Eftersom pojkarna i studien vid tillfället för intervjuerna var minderåriga, krävdes att deras föräldrar var de som tog det formella beslutet om
deras deltagande. I praktiken var det dock snarare pojkarnas inställning
som var avgörande. Vid ett tillfälle blev det på det viset, som nämnts, att
en förälder godkände sonens medverkan, emedan sonen i efterhand deklarerade att han inte ville. Detta gjorde hur som helst att det blev utslagsgivande hur väl jag kunde klargöra för föräldrarna vad deltagande i studien skulle innebära; att på så vis till en början indirekt kommunicera med
pojkarna via deras föräldrar. Att vissa av föräldrarna vid det första telefonsamtalet då inte frågade särskilt mycket, fick mig att insistera på att få
berätta, inte bara för att det är deras rätt att få så mycket information som
möjligt, utan också för att det inte senare skulle uppstå missförstånd, med
eventuellt förlorad tillit som konsekvens. Andra föräldrar ville ta reda på
så många detaljer som möjligt om studien, och om mig – något som ibland
tog mig på sängen. En förälder ville att jag själv skulle informera dennes
eventuellt deltagande son om vad det skulle innebära att delta, att jag
skulle prata med honom i telefon och berätta vad det hela handlade om.
Det hela är en episod som belyser många aspekter av mitt initiala arbete,
ur framför allt etiska aspekter.
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När föräldern sa detta på telefon reagerade jag genom att känna obehag, olust och en sällsam nervositet. På ett sätt som bara känslor kan,
förmedlade de något väsentligt om situationen till mig. Jag agerade; sa att
det var bättre om de – sonen och föräldrarna – tillsammans pratade om
och bestämde sig för ett deltagande eller inte. På ett sätt la jag därmed
ansvar på föräldrarna att berätta vad det skulle innebära att delta i studien, information som – som jag uppfattade det – vederbörande kände sig
obekväm med att föra fram till sin son. Jag delegerade därmed arbetsuppgifter som jag var beroende av att föräldrarna utförde. I mina ögon var det
omöjligt att göra på något annat sätt. Kanske kan man påstå att man som
forskare alltid begär tjänster, delegerar arbetsuppgifter, och kräver saker
av den eller de man studerar, hur mycket möda som än läggs ner på att
utjämna relationen mellan forskare och studerad. Någon måste ändå göra
något för forskaren – som denne någon inte annars skulle gjort. Och detta
arbete, dessa tjänster, går inte att återgälda. Det framstod för mig som att
det därför var extra viktigt att jag agerade bekräftande, med lyhördhet och
respekt. Det var det jag försökte ge tillbaka, både i relation till pojkarna
och till deras föräldrar.
I situationen med föräldern som bad mig tala med sin son, blev det som
sagt tydligt hur beroende jag var av föräldrarnas hjälp, och att de var villiga att acceptera att utföra detta obetalda arbete. På det viset har jag full
förståelse för den nämnda förälderns uppmaning till mig att prata med
pojken, men jag valde ändå att låta hen själv axla detta ansvar. Varför
gjorde jag det, och vilken betydelse hade det? Det som hände var att det
för mig uppstod ett moraliskt dilemma. Jag kunde skada relationen mellan
mig och föräldrarna genom att lägga detta ansvar på dem, samtidigt var
det viktigt för mig att pojkarna enbart tillsammans med sina föräldrar
skulle ha möjligheten att bestämma om ett deltagande. Jag lät denna sista
princip vara rådande. Paradoxer som uppstår i en vetenskaplig arbetsprocess, när andra människor berörs, kräver handling i situationen; ambivalenta knopar måste lösas upp, där och då. Så även om jag handlade ”på
instinkt” (jag var inte alls förberedd på att få en sådan förfrågan), hade
denna instinkt en bas i en genomtänkt övertygelse om att pojkarna i första
hand hade rätt att i samråd med sina föräldrar bestämma om de skulle
vara med i studien eller ej. Jag som okänd vuxen skulle inte vara en faktor
i detta beslut genom att personligen fråga pojkarna. Sådana övertygelser
fungerade som direktiv i många situationer i början av intervjuprocessen.
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Planeringen av intervjuerna
När intervjuerna började planeras, skedde det mest grundläggande utifrån
vilken typ av intervjuer det skulle vara. Med Steinar Kvale kan de kallas
”halvstrukturerad livsvärldsintervju” – ”vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening” (Kvale 1997: 13). ”Livsvärld”, ”tolkning” och ”mening”
antyder en något annan vetenskapsteoretisk position än den som är fundamental i min avhandling. Det spelar dock mindre roll här: olika vetenskapsteoretiska positioner är inte totalt ömsesidigt uteslutande. Även i
denna avhandling spelar tolkning en viktig roll, det utgör bara inte den
slutgiltiga eller totala analytiska ansträngningen.
Detta gjorde att syftet med intervjuerna var att samtala med pojkarna
om olika tankar om och erfarenheter av populärmusik och -musicerande,
det Kvale kallar ”beskrivningar av den intervjuades livsvärld”. Men intervjuers syfte är inte samma sak som ett vetenskapligt syfte, och likväl måste
de hänga samman. I den här avhandlingen pulserar ju frågan om orsakerna till reproduktionen av mansdominans och könssegregering i populärmusiklivet, något som gjorde sig påmint också i planeringen av intervjuerna. Jag vill ju förklara något specifikt, vilket därför kräver en röd tråd som
löper igenom alla arbetsmoment.
Kvalitativa intervjuer och kritisk realism
Av ovan skäl var mina intervjuer, mer specifikt, influerade av teman hämtade från tidigare musikforskning med genusperspektiv. Vad detta innebar
var att intervjuerna berörde sådant som forskare inom detta forskningsfält
empiriskt identifierat och analyserat. Vad jag strävade efter, åtminstone
övergripande, var,
the creation of a situation in which the theoretical postulates/conceptual
structures under investigation are open for inspection in a way that allows
the respondents to make an informed and critical account of them. (Pawson
1996: 313)

Till skillnad från vad Ray Pawson här säger, var det snarare empiriska
fenomen än ”theoretical postulates” intervjuerna konkret fokuserade på.
Icke desto mindre tror jag det är tillbörligt att kalla dem ”teori-drivna”
(Pawson 1996; Smith & Elger 2014) i den bemärkelsen att mitt intervjuarbete präglades av ett antagande om existensen av, och framför allt sökandet efter, kausala mekanismer som kan förklara pojkarnas reproducerande förhållningssätt – vilka bara kan nås på teoretisk väg.
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Handgripligen medförde detta att tidigare forskning försåg mig med
riktlinjer för särskilt prominenta empiriska fenomen, som jag tog fasta på
inför intervjuerna, i syfte att få pojkarna att tala om sina sätt att hantera
och förhålla sig till dem, samt sina erfarenheter av dem. För mig som forskare kan dock det huvudsakliga ämnet för intervjuerna betraktas som
något annat än detta, nämligen själva de (meta)teoretiska utgångspunkterna (Pawson 1996: 299). Exv. utgörs en aspekt av socialt villkorande av
hur relationer mellan positioner är karaktäriserade (se t.ex. Porpora 1987;
2007). En konsekvens av detta metateoretiska, ontologiska antagande var
att jag därmed pratade med pojkarna just om deras upplevelser av olika
relationer; till andra pojkar, flickor, föräldrar, etc. Deras berättelser möjliggjorde så – i ett senare skede – postulerandet av dessa relationers karaktär, som sociala, till skillnad från interpersonella, relationer. På detta vis
var mina intervjuer teori-drivna, om än inte exakt på det sätt Pawson menar.
Likväl ska det tillstås att jag främst betraktade intervjuerna som ett sätt
att utröna och få grepp om särskilda empiriska fenomen – grovt sett, de
som diskuteras i kapitel 6 respektive 7 – vilka sedan utgör vad som ska
förklaras. Denna ontologiska distinktion mellan det empiriska (händelser,
erfarenheter etc. frambragta medelst intervjuer) och det verkliga (villkorande kausala mekanismer), är den ledstjärna som väglett mig i min hantering av materialet, samt hur jag fortsättningsvis i detta kapitel kommer att
diskutera.
Givet att kvalitativa intervjuer är en form av dialog, utgjordes mina intervjuer av ”the joint construction of knowledge about experiences, events
and activities” (Smith & Elger 2014: 110). Att nå fram till formuleringen
och förståelsen av empiriska fenomen, betraktar jag sedan som utgångspunkten för förklaring. Det empiriska materialet kan aldrig ensamt utgöra
förklaringar (Bunge 2004; Bygstad & Munkvold 2011: 4–5; Smith &
Elger 2014). Därför behöver analysen överskrida det empiriska materialet.
När allt kommer omkring avtäcks ju knappast ”real social structures by
interviewing people in-depth about them” (Archer 1998: 199). De händelser, och erfarenheter av dem, som framträdde i intervjuerna med pojkarna
är något som behöver förklaras, och förklaras medelst något annat än
intervjuerna själva – verkliga, men icke-observerbara mekanismer. Analysen av intervjuerna behöver därför också bestå av något mer än tolkning
av den mening pojkarna upplevde/tillskrev olika fenomen. Att förstå pojkarnas ”musikaliska livsvärld” var därför inte det slutliga målet, snarare
att därtill förklara vad som möjliggör denna. Med Geoff Easton (2010:
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124) kan man påstå att kritiskt realistiska studier utmärker sig forskningspraktiskt just genom att innefatta andra mål – explanatoriska mål.
Detta får förstås flera konsekvenser, men kanske mest tydligt vad gäller
det analytiska arbetet, något jag kommer till senare i kapitlet.
Min (meta)teoretiska inställning till intervjuerna med pojkarna kan
sammanfattas med att även om de handlade om deras tolkningar och deras upplevelser av den sociala värld de lever i, är ett viktigt antagande att
det dessa tolkningar och upplevelser handlar om är ”något som existerar
även utanför vårt tillfälliga möte” (Bekkengen 2002: 55), och inte en (inter)subjektiv verklighet som konstruerades i intervjusituationen. Denna
inställning till intervjuer är ontologiskt realistisk, i den bemärkelsen att
människors berättelser om sig själva och sin omvärld inte kan reduceras
till något subjektivt; att det existerar objektiva livsvillkor. Intervjuernas
funktion i denna avhandling är därmed att nå och begripa erfarenheter,
händelser och förhållningssätt på en empirisk nivå, vilket sedan utgör
språngbrädan för att teoretiskt postulera vad som villkorat dessa.

En intervjumodell
Att pojkarna intervjuades enskilt var något som i hög grad, och på särskilda vis, begränsade hur jag kunde gå tillväga. Motivet till att ändå utföra enskilda intervjuer var att jag ville nå både djup och bredd. Det var
ett antagande från min sida att individuella intervjuer skulle göra det möjligt för pojkarna att berätta om en rad olika typer av aktiviteter, händelser
och upplevelser – som gällde både familj, kamrater, skolan, fritiden, etc.
Jag ville också att de skulle få gott om tid på sig att utveckla sina resonemang och berättelser. Jag ville helt enkelt lära känna dem som både personer och som deltagare i olika sociala miljöer. Det framstår som svårt att
göra sådant medelst t.ex. gruppintervjuer. Som sagt medförde dock detta
särskilda begränsningar.
Många framhåller att par- eller gruppintervjuer är att föredra framför
individuella intervjuer när det gäller barn, inte minst för att barnen ska
kunna känna sig någorlunda bekväma att samtala med en vuxen (Skantze
1989; Kampmann 1998: 24–25; Eder & Fingerson 2001; Ingrids 2006: 7).
Jag har redan vidrört denna problematik något, och det hela var sannerligen något som trängde sig på och var närvarande vid varje intervju. Även
om det är mycket svårt att redogöra exakt hur det tog sig uttryck, ska jag
försöka diskutera sådana frågor närmre, och så konkret som möjligt, under nästa rubrik.
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Vad jag generellt tog i beaktande under planeringen av intervjuerna var
att det föreligger specifika förutsättningar när det kommer till barnintervjuer, även om man som intervjuare tampas med samma principiella frågor som med intervjuer av vuxna (Kampmann 1998: 22; Trost 2010: 59).
Det som lyfts fram i metodlitteratur om att intervjua barn, och som var
vägledande för mig på planeringsstadiet, var huvudsakligen tre saker. För
det första att barn kan ha svårt med koncentrationen, särskilt under längre
tid; för det andra att de kan känna sig osäkra i ett individuellt möte med
en vuxen, och tendera att svara snarare som de tror att den vuxne vill,
alternativt mycket kort; för det tredje att barn ger som bäst och ärligast
svar när frågorna är konkreta, ”öppna” och anknyter till deras verklighet
(Lindh-Munther 1989; Kampmann 1998; Eder & Fingerson 2001; Ingrids
2006).
Allt detta sammantaget fick mig att till slut utforma en särskild modell
för intervjuandet. En del av denna bestod i att jag bad föräldrarna om att
det under intervjuerna skulle finnas en uppkopplad dator tillhanda. Anledningen till denna önskan var att underlätta att ha något att prata om.
Detta gjorde inte minst att samtalsämnena kunde konkretiseras, och stimulerade överlag ett fortsatt samtal. Poängen var alltså att anpassa intervjusituationen, så att den inte enkom bestod av att ”sitta och prata”, vilket i sig kan fungera hämmande givet en ojämlik relation mellan vuxna
och barn. Jag övervägde också att föra in andra moment i intervjuerna,
vars syfte skulle vara att ytterligare stimulera samtalet, och i förlängningen
bidra till ett så rikt material som möjligt. Bland sådana tilltag återfanns att
jag skulle förbereda lyssning till särskilda låtar under intervjutillfällena,
och därefter diskutera pojkarnas reaktion på dessa, samt att pojkarna
skulle göra teckningar (jfr Kampmann 1998: 26 ff). Sådant valdes dock
bort, främst då jag såg en risk dels med alltför mycket styrning från mitt
håll (ta med mig låtar), dels att infantilisera pojkarna (be dem rita). Att
inkorporera en dator med internetuppkoppling framstod som något som
mer direkt anknöt till pojkarnas vardagsliv, inte minst vad gäller musiklyssnande. Det hela öppnade därför på ett bättre vis för att kunna undersöka pojkarnas ”musikaliska livsvärldar”, där de guidade och jag följde
med.
Det mest signifikanta med min intervjumodell innebar dock genomförandet av ett flertal intervjuer som byggde på varandra, något som kan
kallas ”progressiva intervjuer” (Smith 2011: 214 ff). I mitt fall rörde det
sig alltså om tre stycken. Jag visste att jag skulle behöva ha mycket tid
med varje pojke för att nå fram till de mest fruktbara berättelserna, men
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det kunde inte ske i ett enda famntag. Detta utifrån både deras antagna
koncentrationssvårigheter över tid, samt osäkerhet i mötet med en vuxen.
Jag behövde också lära känna dem, hyfsat förutsättningslöst, för att utifrån det kunna ställa mer detaljerade frågor, som kunde anknyta till deras
verklighet. Alla intervjuguider, förutom den första med varje pojke,
skräddarsyddes därmed i någon mån för just varje specifik pojke. På det
viset följde den andra och tredje intervjun en progression. Vad detta också
medför är att jag enkom på ett generiskt plan kan berätta om de tre olika
intervjuerna, och framför allt då de sista två.

Genomförandet av intervjuerna
De tre olika intervjuerna
Vid det första intervjutillfället började jag med att ge både pojken ifråga
och närvarande förälder (det var oftast, men inte alltid, en) information
om vad det skulle innebära att delta. Således hade extra tid för detta avsatts, när jag och föräldern ifråga bokat tiden. Vad det innebar var förstås
främst att jag berättade om studien. Jag formulerade det dock inte som att
jag studerar reproduktionen av mansdominans och könssegregering inom
populärmusikområdet, utan sa att jag var intresserad av att prata om musik pojkarna lyssnar på och tycker om (och inte), samt deras eventuella
musicerande (jfr Martino 1999: 242). Jag klargjorde också för vad det
skulle innebära att bli intervjuad, att pojkarna – och alla personer de
nämner – skulle förbli anonyma, att ingen mer än jag skulle lyssna på
intervjuerna, samt gav information om deras ständiga möjlighet att avbryta sitt deltagande. Särskilt viktigt fann jag att det var att uttala att pojkarna alltid kunde svara ”jag vet inte”, och/eller fråga mig om de inte
förstod vad jag frågade efter (Ingrids 2006: 10). Det hela var ett led i att
försöka få till stånd en så god samtalsatmosfär som möjligt. Varje förälder
och pojke signerade också ett samtyckesformulär.
Innan och efter varje intervju gav jag pojkarna möjlighet att ställa frågor till mig. Ibland gjorde de det, men oftast inte. Därför tog jag på mig
att kontinuerligt påminna dem om inte minst frivilligheten i deras deltagande, och att de inte behövde säga detta direkt till mig, utan kunde säga
det till sina föräldrar, som sedan kunde vidarebefordra det hela till mig.
Nå, detta anknyter till att det för mig var extra viktigt att jag kunde bli
någorlunda säker på att pojkarna verkligen var på det klara med situationens natur. Därmed försökte jag vid de olika informationstillfällena (inte
minst det initiala) uttrycka mig så konkret som möjligt, samt att undvika
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termer som jag antog att de ej förstod. Ibland kunde detta försvåras av
föräldrarnas närvaro. Av vissa föräldrar fick jag exempelvis frågor om
mitt syfte och mina frågeställningar, och om vilken typ av studie det var.
Hur befogade sådana frågor än är, fick samtalet därmed en prägel som
gjorde att pojkarna lämnades utanför. Därför försökte jag, efter att ha
besvarat frågorna så gott jag kunde, styra tillbaka samtalet till sådant som
var mer direkt relevant för pojkarna.
Den första intervjun hade egentligen två huvudsyften. Dels ville jag lära
känna pojken som person, för att kunna utveckla en någorlunda känsla
för denne på ett personligt plan, ”to allow the respondents’ concerns to
emerge” (Eder & Fingerson 2001: 184). Detta syftade inte minst till att
veta hur jag skulle göra för att kunna etablera en trygg och bekräftande
samtalsatmosfär utifrån deras olika personligheter. Dels ville jag få en
övergripande bild av deras musikaliska praktiker – såväl vad gäller lyssnande som utövande. Men överlag var den första intervjun tämligen
ostrukturerad och flexibel, så att pojkarna kunde ges möjlighet att prata
om många andra saker än just de som jag var intresserad av specifikt.
Detta kunde jag dock kosta på mig, då poängen var att styrningen av samtalen kunde bli starkare vid senare intervjuer.
Andra gången jag intervjuade dem hade jag som det allmänna syftet att
vi skulle prata mer om den musik de gillar och inte, hur de lyssnar på musik de tycker om, vem i deras omgivning som lyssnar på vilken musik, hur
de upptäcker ny musik, osv. Här hade jag så fördelen av att redan veta en
del om dessa saker, och kunde ställa mer specifika frågor som jag fått
tänka på en längre tid. Jag hade därtill hunnit lyssna på den musik de
nämnt vid första tillfället (främst den jag inte tidigare kände till), och på
det viset ställa mer kvalificerade frågor. Det hela var förstås också ett ytterligare sätt att förbättra och utveckla relationen mellan mig och pojken
ifråga.
Den tredje och sista intervjun fokuserade mer explicit på frågor som berörde kön och musik/musicerande. Det betyder inte att det bara var vid
denna intervju sådana saker berördes; det var bara mer uttalat nu. Det
handlade om pojkar och flickors musiksmak, olika musikpraktiker, uttrycket ”tjejmusik”, osv. Eftersom jag betraktade sådana frågor som de
mest komplicerade jag hade att ställa, förlade jag dem till den sista intervjun. Det möjliggjorde att jag kunde konkretisera dem med hjälp av vad
som framkommit under tidigare intervjuer, samt att pojkarna vid det laget
var åtminstone hyfsat bekväma med att prata med mig och kunde svara på
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sådana till synes märkliga frågor – som förstås inte var lika motiverande
eller givande för dem att prata om som t.ex. en favoritartist.
Det bör dock framhållas att karaktären på intervjuerna, och att de var
tre till antalet, gjorde att våra samtal innehöll otroligt mycket mer än vad
mina intervjuguider stipulerade. Intervjuerna innehåller en mängd stickspår, som i vissa fall kom att bli viktiga för analysen. Att jag träffade pojkarna tre gånger vardera gjorde det också möjligt för mig att om inte lära
känna dem, så åtminstone få en mer eller mindre tydlig uppfattning av
dem som personer. Denna outtalade, subtila aspekt kom också att bli en
del av analysen, som jag tror hade varit svår att nå om jag genomfört intervjuer i par eller i grupp, eller intervjuat fler pojkar vid endast ett tillfälle.

En erkännande inställning
Att inte påpeka att intervjuandet var präglat av osäkerhet, frustration,
nervositet och andra obekväma känslolägen vore att ljuga. Det hela är
vidare mer än någon personlig bekännelse, då det hade att göra med, och
påverkade, själva intervjusituationerna. Framför allt är det en grundläggande paradox i mitt intervjuarbete som står ut, med avseende på denna
problematik.
Om det skulle vara möjligt för pojkarna att känna sig någorlunda bekväma med att prata med mig, var det nödvändigt att jag i mångt och
mycket ”följde med dem” i deras associationsbanor, parentetiska berättelser och – stundom – iver att prata om allt från nya mobiltelefonmodeller
och slagsmål på skolgårdar, till komiska Youtube-filmer och global politik. Denna min följsamhet hade dock också ett (högt) pris: jag fick inte
svar på mina frågor. Samtidigt som min följsamhet hade som syfte att
möjliggöra att pojkarna överlag skulle kunna uttrycka sina tankar, och
därmed generera ett bra material, riskerade alltså denna min inställning att
underminera just detta. Sålunda var jag så illa tvungen att finna så mjuka
övergångar som möjligt till det jag ville prata om. Denna balansgång mellan att bekräfta pojkarna och bibehålla en god samtalsmiljö, och samtidigt
få ut det jag eftersträvade, var nog det som mest av allt formade hur intervjuerna genomfördes.
I anslutning till Brit Eide (1989) strävade jag efter att relationen mellan
mig och pojkarna skulle genomsyras av erkännande (anerkjennande), inte
minst på ett sådant ”följsamt” vis som jag nämnde ovan. Min följsamhet
hade, åtminstone när det fungerade, och vad det verkar, en bekräftande
funktion. Som sagt löser inte det problemet med att jag som intervjuare
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också var tvungen att styra, vilket Eide också noterar. Poängen är att jag
tillät pojkarna att styra, när jag ”följde med dem” i deras berättelser. Att
bekräfta pojkarna som personer genom att låta dem styra samtalet, och
visa intresse för dem och deras liv, öppnade så för att jag därefter kunde
styra. Detta innebar att jag kunde vara tydlig och säga ”nu skulle jag vilja
prata om det här en stund”. Ibland kunde detta också ske på pojkarnas
eget initiativ: efter att vi en stund uppehållit oss vid något annat än det jag
undrat över, kunde de själva säga något i stil med ”men vad var det du
frågade om?”. På så vis kunde intervjuerna, om inte annat så i bästa fall,
få en form av varvad, ömsesidig samtalsstyrning (Eide 1989: 69). Givetvis
lyckades jag inte alltid att de facto inta en erkännande inställning. Men det
var uppenbart att jag behövde göra det för att framgångsrikt kunna genomföra intervjuerna, och det var något jag medvetet och aktivt arbetade
med i varje intervju.

Något om ett missöde
Slutligen vill jag nu återvända till det missöde jag tidigare nämnde vad
gällde den tredje intervjun med Filip, som alltså inte blev inspelad. Det ska
för det första sägas att denna intervju kom att bli en del av det material
jag analyserar. Vad jag huvudsakligen vill redogöra för nu, är därmed hur
jag motiverar detta.
När jag klev utanför dörren till Filips hem efter den där ödesdigra intervjun, visste jag inte alls hur jag skulle hantera det faktum att vårt samtal
inte blivit inspelat. Jag bestämde mig likväl för att genast anteckna allt jag
mindes från intervjun, oavsett om jag skulle komma att göra en ny intervju med honom eller ej. Under resan hem från Filip fick kalender och mobiltelefon fungera som tillfälliga anteckningsblock. Vid min hemkomst
fortsatte jag detta arbete vid datorn, där jag satt åtskilliga timmar. Det
resulterade i ett dokument med en komprimerad sammanfattning av intervjun, framför allt de delar som berörde kön/genus och musik/musicerande.
Problemet med detta är av såväl metodisk som etisk natur. Jag övervägde att genomföra en ny intervju med Filip. Det framstod för mig då som
att jag hade två huvudsakliga möjligheter. Antingen kunde jag 1) skapa en
helt ny intervjuguide, eller 2) formulera en intervjuguide som byggde på
mina minnen av den redan gjorda (tredje) intervjun med honom. Problemet med 1) är att jag då skulle riskera att samtalet blev alltför annorlunda
i jämförelse med den redan gjorda intervjun, och att jag därmed skulle gå
miste om många av de viktiga saker som trots allt redan framkommit.
Problemet med 2) är att det skulle borga för en tämligen ansträngd sam144
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talssituation: jag skulle, frankt uttryckt, ha bett honom att upprepa vad
han sa under vårt tidigare, oinspelade, möte. Jag slöt mig till att inget av
dessa alternativ var tillfredsställande. Med facit i hand skulle jag förstås
också ha kunnat gjort en ny intervju – enligt 1) – och använt mig av både
anteckningarna från den oinspelade intervjun, samt denna nya intervju.
Detta skulle månne ha varit det bästa alternativet. Jag hade emellertid
ändå behövt tampas med hur jag skulle hantera den oinspelade intervjun,
som material.
Så, är det då rimligt, ur etisk synpunkt, att det konkreta material som
genererats av denna intervju de facto är sprunget ur mitt minne? Kanske
kan det vara värt att påminna sig om att forskningsintervjuer inte alltid
kunnat genomföras med hjälp av inspelningsutrustning, utan just med
anteckningar gjorda i efterhand som stöd. Såvitt jag vet sker fortfarande
intervjuer, inte minst i etnografiska studier, som inte är möjliga att spela in
då de består av spontant uppkomna, informella samtal. På så vis kan man
sluta sig till att det faktiskt är fullt rimligt att kunna minnas en hel del av
en intervju, inte minst då en kvalitativ intervju i forskningssyfte med nödvändighet innebär en förhöjd koncentrationsförmåga hos intervjuaren. Det
som vidare talar för att dessa mina anteckningar inte är helt godtyckliga,
är att jag tog tillfället i akt så fort intervjun var över och skrev ned allt jag
mindes.
För att ändå genomgående praktisera transparens, kommer jag att i de
följande kapitlen påpeka när jag explicit använder mig av, och framför allt
refererar till, denna intervju med Filip.

Bearbetningen av materialet
Att redogöra för den fas som övergripande kan kallas analytisk, är lättare
sagt än gjort. Det är närmast en kliché att påstå att vetenskapligt arbete är
präglat av kreativitet, fantasi och inlevelse, likväl är det en beskrivning
som åtminstone till del är mycket svår att värja sig från. De samband jag
upptäckt, de fenomen jag identifierat och de slutsatser jag dragit är resultatet av ett arbete på många olika nivåer: mötena med pojkarna, erfarenheter i stort av en populärmusikalisk social verklighet, teoretisk och metateoretisk reflektion, läsning av tidigare forskning, prövande tankegångar,
diskussioner med kollegor och andra, osv. På ett konkret sätt är det därför
mycket svårt att klargöra hur och varför jag landat i särskilda beskrivningar, slutsatser och analyser; det har varit en process i så väldigt många
steg, långt ifrån alltid av logisk art i en kronologisk progression.
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Nedan framställning är därför att betrakta som ett försök att formulera
hur jag arbetat. Snarare än att avtäcka min egen process på ett fullgott vis,
kan den ses som ett sätt påvisa vilka principer jag försökt hålla i, i den
stapplande gången framåt – mot att förklara pojkarnas reproducerande
förhållningssätt till populärmusik och -musicerande.

Kodningsarbetet
Som Derek Layder (1998) påpekar, är kodning ett sätt att försöka bemästra det ohanterliga med ett material som börjar växa sig stort. En
välanvänd lösning är således att applicera ”labels to particular extracts
from the interviews in order to be able to identify them as belonging to
various descriptive or analytical categories” (Layder 1998: 52). Det initiala problem man då ställs inför är vilket slags system för kodning man ska
använda sig av. Jag tror att man skulle kunna påstå att det huvudsakligen
finns två olika slags ansatser i detta. En empiriskt orienterad som uppdagar kategorier i själva materialet, också kallad ”öppen kodning” (se t.ex.
Danermark m fl. 2003: 243–244). Samt en teoretiskt (eller dialektiskt)
orienterad som på förhand har etablerat vissa provisoriska kategorier,
med anknytning till ”prior theoretical ideas” (Layder 1998: 54). Detta
behöver dock inte innebära att man förnekar att nya kategorier uppstår i
arbetet med materialet – därav det dialektiska. Mitt sätt att koda faller in
under denna senare ansats, och jag vill börja med att motivera varför.
Först och främst har det med tidsåtgång att göra. Den empiriskt orienterade öppna kodningen kräver en kodning rad för rad, annars kan inte
kategorier sägas verkligen växa fram ur materialet. Risken är då att man
skapar en stor mängd koder som visar sig vara oanvändbara (Layder
1998: 57). För det andra implicerar den empiriskt orienterade ansatsen att
observation är teori-oberoende, att empiri ”talar för sig själv”. Jag diskuterade detta problem närmre i kapitel 3, och utan att repetera det helt kan
det bara sägas att min hållning, i linje med kritisk realism, är att observationer (och kunskap överlag) är teoriberoende. Poängen med teoretiskt
orienterad kodning är därför att ha kategorier vilka bygger på
(meta)teoretiska och andra antaganden, och som därmed möjliggör ett
riktat sökande efter det centrala i materialet.
Nå, med dessa utgångspunkter började jag så mitt kodningsarbete. Som
arbetsverktyg använde jag mig av programmet NVivo, vilket enligt tillverkaren är speciellt utformat för kvalitativ forskning. Det första steg jag tog
var att formulera, och i programmet infoga, ett antal provisoriska och
teoriladdade kategorier, vilka alla avsåg att på olika vis anknyta till av146
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handlingens huvudproblematik. Till att börja med utgjordes dessa av väldigt breda formuleringar, som ”agens och struktur”, ”musicerande och
genus”, ”sociala möjliggöranden att musicera”, etc. Efter en tids arbete
visade det sig att det hela inte bar frukt, och jag började istället tänka i
termer av huvud- respektive underkategorier.
Jag utformade så två huvudkategorier, ”pojkarnas idéer och handlingar”, samt ”pojkarnas sociala kontext”. Till dessa skapades sedan underkategorier (”idéer” och ”handlingar” i den förra, olika kategorier av människor i pojkarnas omgivning i den senare), vilka i sig fick underkategorier
(som också de i vissa fall fick underkategorier). Dessa slutliga underkategorier kan omtalas som empiriskt formulerade, skapade utifrån kunskap
producerad inom musikforskning med genusperspektiv, samt mitt material. Det var kategorier som ”musiksmak, tjejer och killar”,80 ”spela musikinstrument”, ”spela tillsammans med andra”, etc. Dessa var teoriladdade i
den bemärkelsen att sådana fenomen, i tidigare forskning, på olika vis har
visat sig ha att göra med kön. En annan aspekt av teoriladdning, som jag
också tidigare nämnde vad gällde planeringen av intervjuerna, var skapandet av kategorier som berör pojkarnas relationer till andra, inte minst
flickor – men också andra pojkar och föräldrar.
Jag tror inte det är vare sig rimligt eller görbart att komplett redogöra
för mitt kodningsarbete. Vad jag gjort nu är att klargöra vissa viktiga
principer i detta arbete, karaktäriserat främst av en sorteringsteknik informerad både av existerande kunskap samt ”theoretical baggage […]
acquired through prior reading and parallel theoretical labour” (Layder
1998: 57). Det kan förstås också vara på sin plats att påpeka att detta
skedde i en dialektik med empirin. Ja, vissa kategorier, sprungna ur det
”teoretiska bagaget”, fick helt enkelt ett väldigt sparsmakat konkret innehåll, och kom därför inte att bli föremål för någon (mer) analys.
Kodningsarbetet fyllde företrädesvis en organiserande funktion i denna
första fas. Sådant ska emellertid inte underskattas. Det väl organiserade
materialet gjorde det möjligt för mig, i en andra fas, att tydligare se vad
som var extra viktigt. Därmed inte sagt att vägen dit var rak eller enkel.
Det var ett fram-och-tillbaka-arbete, där genomgång av olika kategoriers

Jag använde här pojkarnas egna ord, och inte de jag själv föredrar, dvs. ”flickor” och ”pojkar”. Se vidare kapitel 6.
80
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innehåll, lyssnande på intervjuer och skrivande av ”memos”81 varvades
med (om)läsning av både tidigare forskning och kritiskt realistisk litteratur. Jag försökte helt enkelt begripa vad, mer exakt, jag skulle ta mig an
att förklara. Utgångspunkten var emellertid hela tiden den första fasens
kodning, och sent omsider kunde jag identifiera två övergripande teman,
vilka står i centrum i de två första analyskapitlen, dvs. kapitel 6 respektive
7. Dels rör det sig om förhållningssätt till populärmusik och -musiker, dels
om förhållningssätt till musikinstrument (inkluderat sång).
Här blir också övergången mellan kodningsarbete och analys diffus (jfr
Meyer & Lunnay 2013). Jag vill därmed övergå till att prata mer tydligt
om det fortsatta arbetet med materialet i termer av analys.

Analysarbetet
Danermark m fl. (2003) föreslår en arbetsgång för en kritiskt realistisk,
explanatorisk studie där analysprocessen är uppdelad i sex steg (se också
Bygstad & Munkvold 2011; Meyer & Lunnay 2013). Av flera skäl har jag
skurit ned dessa till två: abduktion respektive retroduktion. Vad gäller det
abduktiva elementet har det för mig främst fungerat som ett sätt att kunna
beskriva empiriska fenomen, och det retroduktiva som ett sätt att förklara
dessa. Jag är medveten om att en sådan konceptualisering av framför allt
abduktion månne är något oortodox, varför jag nedan söker utveckla vad
jag menar med detta.
Abduktion
Abduktion, eller abduktiv logik, härstammar från Charles Peirce (Bertilsson & Christiansen 1990: kap. 10) och är ett särskilt sätt att dra slutsatser
på. Det rör sig emellertid inte om logiskt nödvändiga slutsatser, utan om
81
Med Layders ord kan författandet av ”memos” beskrivas som ”making notes,
primarily for oneself, which asks questions, pose problems, suggest connections,
and so on about how the properties of concepts or categories are revealed, exemplified or contradicted in some way by the incoming data and the process of
coding” (1998: 58–59). Mitt skrivande av memos var fortgående, först i form av
en ”kodningsjournal” (där jag också, och huvudsakligen, förde en dialog med mig
själv om hur kodningsarbetet fortskred), senare i form av självständiga dokument
där jag försökte sammanfatta hur olika empiriska fenomen kunde beskrivas och
hur de yttrade sig i materialet, framför allt de jag är upptagen av i kapitel 6 och 7.
Arbetet med memos har emellertid inte varit alls lika systematiskt som övriga
moment i bearbetningen av materialet, varför jag här enkom nämner det hela i en
fotnot.
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att skapa antaganden om ett fenomen ”genom att sätta samman information från en regel och ett empiriskt utfall” (Bertilsson & Christiansen 1990:
33). Det skulle kunna uttryckas som att när man möter ett empiriskt fenomen, utgörs det abduktiva momentet av att begripa detta genom bruket
av ett särskilt teoretiskt eller begreppsligt ramverk, att ge ”en ny insikt
som följer av att vi tolkar eller förklarar något med hjälp av det som
Peirce kallar regeln” (Danermark m fl. 2003: 183). Återigen: det finns
ingen form av nödvändighet i abduktiva ”slutledningar”, snarare är de att
betrakta som rimliga, felbara hypoteser.
Som nämndes har det abduktiva elementet varit ett sätt för mig att formulera (och, på ett vis, identifiera) de empiriska fenomen jag senare förklarar. De två kommande kapitlen, om pojkarnas reproducerande förhållningssätt till populärmusik/-musiker respektive musikinstrument, är frukten av denna analytiska arbetsprocess. Att jag i dessa kapitel formulerar
eller beskriver empiriska fenomen betyder emellertid alltså inte att dessa
redogörelser är fria från tolkning eller teoretiska perspektiv. Snarare är de
att betrakta som (försök till) mer fördjupade föreställningar om redan
kända fenomen. Dessa empiriska fenomen är därmed inte empiriska i bemärkelsen att de utan vidare syns i intervjuutsagor, utan har krävt en omfattande rekontextualisering, dvs. från sitt ursprungliga (eller uppenbara)
sammanhang, till att ges en annan betydelse inom en särskild tolkningsram: att (om)tolka ”något som något annat” (Danermark m fl. 2003: 191;
se också Meyer & Lunnay 2013). Låt mig utveckla detta.
Sociala fenomen är begreppsberoende, vilket betyder att ett nödvändigt
villkor för sociala praktiker är att människor i någon mån förstår vad det
är de gör (Bhaskar 1979/1998; Sayer 1984/2010: 30 ff; Lawson 1998).
Det betyder naturligtvis inte att människor alltid, eller helt och fullt, har
en komplett bild av den verklighet som formar deras agerande, eller vilka
konsekvenser det får. Icke desto mindre kan beskrivningar av sociala fenomen därmed sägas handla om att identifiera handlingars betydelse, vilket kräver att man förstår meningen med dem. Detta är, förhoppningsvis,
att göra handlingar och utsagor begripliga – även om det inte förklarar
dem. Förståelsen föregår, men utgör inte, förklaringen (Carter & New
2004: 12; 15). Det abduktiva momentet är så i min avhandling kopplat
snarare till förståelse, än förklaring.
Av den anledningen är innehållet i kapitel 6 och 7 resultatet av en abduktiv tolkningsprocess, där rekontextualisering av pojkarnas utsagor är
centralt, i syfte att kunna begripa dessa så väl som möjligt. Den huvudsakliga nya ”kontext” som pojkarnas utsagor framför allt tolkas inom ramen
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för, är som uttryck för särskilda (reproducerande) förhållningssätt – till
populärmusik/-musiker, samt musikinstrument. Denna process har skett
genom att dialektiskt relatera empiri, tidigare forskning samt teoretisk
diskussion (inte minst om den senare) till varandra. Målet med en sådan
rekontextualisering är att på ett så rimligt vis som möjligt beskriva, eller
nybeskriva, de empiriska fenomenen; att fördjupa kunskapen om vad de
är. Detta innebär dock inte, som sagt, en förklaring av dem – rekontextualiseringarna i kapitel 6 och 7 är vad som ska förklaras.

Retroduktion
Om ett nyckelord ovan var ”rekontextualisering”, kan ”rekonstruktion”
sägas vara det samma här. Retroduktion är, om inte ett särskilt slutledningsförfarande, så en särskild tankeoperation (Bhaskar 1989/2011: 19;
Danermark m fl. 2003: 191 ff). Målet är att postulera relevanta generativa
mekanismer, ”which, if they were to exist and act in the postulated matter, would account for phenomena singled out for explanation” (Lawson
1998: 164; se också Bhaskar 1989/2011: 19–20). Detta innebär här att
rekonstruera de sociala, kulturella och psykologiska villkor som kan förklara pojkarnas reproducerande förhållningssätt (Ekström 1992; Danermark m fl. 2003: 171). Det hela är något annat än både empirinära deskriptioner och de fördjupade insikterna om dessa via abduktion. Vad det
handlar om är att argumentera sig fram till själva de kausala förlopp som
gör att ett fenomen blir vad det blir; effekterna av olika mekanismers verkan. Just eftersom mekanismer i sig är onåbara på empirisk nivå, krävs
därför olika slags tankeoperationer i denna arbetsprocess. Viktigt att påpeka är att retroduktionen likväl bygger på det abduktiva arbetet. I rekonstruktionen av vad som producerar ett empiriskt fenomen, vars karaktär
klargjorts via abduktion, söks svar på vad som är konstitutivt för dessa
rekontextualiserade fenomen (Danermark m fl. 2003: 211).
Hela processen varigenom man rör sig från det empiriska/observerbara,
till att producera kunskap om något bortom det observerade, börjar, liksom Bhaskars hela projekt, med frågan: Hur är X (det observerade, och
abduktivt tolkade) möjligt? I en sådan argumentation försöker man således urskilja vad som är det studerade fenomenets nödvändiga villkor, och
inte tillfälliga omständigheter. Det finns inga givna procedurer för att göra
detta, men Danermark m fl. pekar på några vägledande strategier (2003:
198 ff). Den strategi som framför allt varit aktuell för mig är det kontrafaktiska tänkandet:
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Vi ställer oss frågor som: Hur skulle detta vara om inte...? Skulle man
kunna tänka sig X utan...? Skulle man kunna tänka sig X med även detta,
utan att X blev något helt annat? I ett kontrafaktiskt tänkande utnyttjar vi
dels våra samlade erfarenheter och kunskaper om den sociala verkligheten,
dels vår abstraktionsförmåga och förmåga att tänka om det som inte är,
men som skulle kunna vara. (Danermark m fl. 2003: 198)

Kontrafaktiskt tänkande är således ett sätt att experimentera i tanken, i
form av att teoretiskt undersöka vad som rimligen skulle ske med ett fenomen om saker var annorlunda eller frånvarande. Som Samantha Meyer
och Belinda Lunnay påpekar, är detta något människor gör varje dag
”when reflecting upon a decision they have made and how the outcome
may have differed had they made an alternative choice” (Meyer & Lunnay
2013). När detta blir till vetenskaplig praktik handlar det emellertid om
att på välgrundat vis, mestadels bortom vardagskunskapen, nå kunskap
om de grundläggande förutsättningarna för att ett empiriskt fenomen ska
kunna vara vad det är, dvs. de verkande mekanismerna.
Onekligen bygger kontrafaktiskt tänkande, och retroduktion i stort, på
ontologiska och andra teoretiska antaganden, samt övrig relevant kunskap. I min explanatoriska arbetsprocess har detta inneburit att jag utgått
från 1) metateoretiska antaganden om den sociala verklighetens beskaffenhet, och då främst vad gäller kausalitet; 2) mer specifika teoretiska
resonemang, inte minst genusteoretiska; 3) tidigare forskning om liknande
fenomen som de jag undersöker. Sammantaget har dessa tre komponenter,
om man nu kan kalla dem det, möjliggjort att formulera förklaringar på
ett vis som är i linje med en kritiskt realistisk agenda, samt är rimliga utifrån vad det är för slags specifika fenomen jag undersöker. Det har varit
ett sätt att sammanföra teoretiska antaganden på olika nivåer med redan
existerande kunskap om populärmusik/-musicerande och kön/genus.
Ovan redogjorda arbetsprocess för att identifiera mekanismer har dock
i vissa fall innefattat att anta existensen av mekanismer, och först därefter
undersöka om deras verkan står att finna empiriskt. För den oinvigde kan
kanske ett sådant förfarande framstå som märkligt. Men som så ofta i
kritiskt realistiska argumentationer handlar det om att börja i det ontologiska: ”what is real is not exhausted by what is experienced or readily
apprehensible; magnetic fields or norms are unseen, but we deduce their
reality by first posing them as theoretical entities and then seeking to observe evidence for them in the world of appearances” (Banta 2013: 389).
Teorier, teoretiska resonemang, abstraktioner och vetenskapliga begrepp
är inte något slags kvalificerade gissningar, forskarens hoppfulla fantasier
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– de refererar till verkliga entiteter, hur omöjliga dessa än kan vara att
förnimma. Detta är kanske en av de viktigaste insikterna kritisk realism,
och överlag ett mekanismsiskt tänkande, bidragit med. Och givetvis krävs
att man argumenterar för att postulerade mekanismer har en verkan i
världen. När jag så kommer att hävda existensen av särskilda mekanismer,
kommer jag också att argumentera för att de på ett mer rimligt vis än
konkurrerande förklaringar, kan förklara vad som sker på en observerbar
nivå.
I samband med detta vill jag slutligen understryka fallibilismens, och
retroduktionens, konsekvens för ett analysarbete och en studie. Det är,
som tidigare framhållits, en förutsättning för vetenskaplig kunskap att den
är felbar och i en sådan betydelse provisorisk. Retroduktion och kontrafaktiskt tänkande är, som också nämnts, vägledande för att nå giltiga slutsatser i kritiskt realistisk anda. Men för att motverka föreställningar om
att en realistisk syn på världen också innebär att man till slut ska nå en
slutgiltig kunskap om den, behöver det osäkra och delvis spekulativa draget hos en retroduktiv arbetsprocess verkligen praktiseras, även i skrift.
Slutsatsers provisoriska karaktär, förenat med en distans från totalrelativism, ska därför prägla min skriftliga framställning – och bör också prägla
läsningen av den.
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KAPITEL 6

Förhållningssätt till musik och musiker
I detta kapitel är det pojkarnas reproducerande förhållningssätt till populärmusik och -musiker som står i centrum, det fenomen jag sätter under
lupp – vars existens sedermera ska förklaras. Vad det specifikt handlar om
är förhållningssätt som är att betrakta som en reproduktion av populärmusikområdets mansdominans. Med andra ord är det avhandlingens
första frågeställning jag ska ta itu med: Hur kan pojkars förhållningssätt
till populärmusik och -musiker karaktäriseras, vad gäller reproduktion av
mansdominans?
Som nämndes i metodkapitlet är analyserna här frukten av en abduktiv
tolkningsprocess, där pojkarnas utsagor utsatts för rekontextualiseringar,
eller nybeskrivningar, i syfte att fördjupa insikten om deras förhållningssätt, och klargöra på vilket sätt de är reproducerande. Detta är något som
kommer att fortlöpande argumenteras för och utvecklas medelst hänvisningar till både empirisk och teoretisk litteratur.
Inledningsvis vill jag diskutera de teoretiska och analytiska ingångarna
till detta kapitel något mer utförligt.

Att vilja bli och att vilja ha
Att olika slags musik är genusifierad, att ”maskuliniserad” musik har
högre status än ”femininiserad” och att flickor/tjejer respektive pojkar/killar förhåller sig på olika vis till dessa, är fenomen som uppmärksammats i en del samtida svensk musikforskning med genusperspektiv
(Bergman 2009; Werner 2009; Danielsson 2012). Därtill återfinns överlag
i tidigare forskning en identifiering av könsspecifika populärmusikpreferenser bland unga (Christenson & Peterson 1988; Hargreaves, Comber &
Colley 1995; Colley 2008; Millar 2008). Enkelt uttryckt: pojkar/killar
föredrar tyngre, elgitarrbaserade rockgenrer, flickor/tjejer föredrar nedtonade eller dansanta genrer med romantiska låttexter (se också t.ex. Frith
& McRobbie 1978/1990). I mitt material går det att urskilja liknande
fenomen; jag kommer dock att begripa dessa på ett delvist annat sätt än
exv. de refererade författarna. Icke desto mindre utgör den tidigare forskningen stöd för att det hela inte är något tillfälligt för just min studie, utan
något som är relativt bestående. Jag vill emellertid redan nu släppa all
form av diskussion om denna ”genusifierade musiksmak”, och lyfta fram
hur fenomenet ifråga handlar om mer än bara smak.
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Porträtt av manliga musikidoler har sedan mycket länge hängt ”på
flickrummens väggar” (Brolinson & Larsen 2002), decennier innan populärmusikens stora utbredning och utveckling från 1950- och 60-talen.
Trots det är det bevisligen inte de uppväxande flickorna som velat, eller
kunnat, bli populärmusiker. Emedan pojkar också haft, och har, affischer
på sina idoler hängande på sina pojkrumsväggar, har det uppenbart inte
stannat vid ett fanskap för dem. Vad jag föreslår är att detta tyder på existensen av skilda förhållningssätt till populärmusik och -musiker bland
flickor respektive pojkar, inte bara skillnader i musiksmak.
Men hur mer exakt anknyter då det här till reproduktion av populärmusikområdets mansdominans, om det nu ändå snarare berör lyssnande
än musicerande? Min utgångspunkt är att, som Green formulerar det,
”listening is a fundamental part of the enculturation that is intrinsic to the
development of popular musicians” (2001: 24). För att lyssnandet ska
kunna vara en sådan väsentlig del av en aspirerande populärmusikers utveckling, krävs emellertid ett förhållningssätt till musik och musiker som
innebär att förmå se sig själv görandes detsamma, eller något i samma stil,
som de/den man lyssnar till. Vad jag vill försöka visa är alltså inte primärt
att pojkars och flickors musiksmak skiljer sig åt, utan att pojkar intar ett
särskilt förhållningssätt till musik och musiker, som skiljer sig från flickors. En viktig del i dessa olika förhållningssätt är skillnaden mellan att
vilja bli/göra som musikerna och att vilja ha musikerna – där det förra
ingår i pojkars förhållningssätt, det senare i flickors. Pojkars förutsättningar för att börja göra och spela populärmusik blir därmed mer möjliggörande än flickors, och det är på detta vis det anknyter till reproduktion
av populärmusiklivets mansdominans.
För den som hör varningsklockor ringa vid åsynen av ovan påståenden,
vill jag bara påminna om mina utgångspunkter i enlighet med kritisk realism. Förhållningssätten jag talar om är att betrakta som frukten av olika
mekanismers verkningar och inte ett empiriskt påstående om alla pojkar
och alla flickor. De verkande mekanismerna, som villkorar dessa förhållningssätt, opererar således inte på ett deterministiskt vis, och har därmed
inte heller vare sig ett hundraprocentigt eller entydigt utfall. Men jag torgför likväl, och försöker underbygga, idén att olika förhållningssätt framträder mer sannolikt hos pojkar respektive hos flickor – vilket pekar mot
att något verkligen ”is going on at deeper levels” (New 2005: 60).
En av Annika Danielssons informanter (14–15 år) uttrycker just skillnaden mellan dessa olika förhållningssätt till musik och musiker, när hon
reflekterar över hur hennes inställning till musik förändrats över tid:
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”Man kan väl tycka att nån i en grupp är såhär ’Åh, vad snygg han är’,
men det är knappast att man [tänker] ’Åh jag vill bli som honom’ precis”
(Danielsson 2012: 76). Eller med Sheryl Garratts ord: ”It is difficult for a
woman to actually fantasize about being her hero in the same way as a
man could” (Garratt 1990: 407). Tonya Andersons (2012) studie av
vuxna kvinnliga Duran Duran-fans, erbjuder ett flertal rika beskrivningar
av flickors/kvinnors förhållningssätt som tillika har denna åtrående karaktär (se också Martin, C. 1995; Biskup & Pfister 1999: 207). Och i Greens
empiriska studie av ”secondary school music education” framkommer att
”[g]irls were […] said to idolise ’pop stars’, rather than to play popular
music” (1997: 180, min kurs.). Så, om flickors förhållningssätt kan formuleras som att ”vilja ha honom”, kan pojkars karaktäriseras som att ”vilja
bli som honom”.82
Simon Frith & Angela McRobbie (1978/1990) var förmodligen de
första att artikulera den distinktion jag här åberopar, och med dem skulle
det kunna uttryckas som att pojkars/mäns förhållningssätt kretsar kring
(möjligheten) att bli producent av musik, flickors/kvinnors kring att bli
konsument.83 Saker och ting är förstås inte riktigt så entydiga, och vissa av
deras argument är mer eller mindre svaga. Men det finns, som jag ser det,

Det kan vara viktigt att påpeka att denna skillnad i förhållningssätt bland pojkar
respektive flickor verkar förekomma vad gäller många typer av idoler och förebilder, inte bara populärmusiker (se Biskup & Pfister 1999).

82

Frith & McRobbies artikel är både välciterad och -kritiserad – det senare inte
minst av Frith själv (1990). Han framhåller att både han och McRobbie retrospektivt skäms, inte minst över sin karaktärisering av flickors/kvinnors musikkonsumtion som passiv (se vidare nedan). Frith omformulerar nu helt denna diskussion till
att bli en fråga om huruvida man identifierar sig med ”låtjaget” respektive ”låtduet”, inte en fråga om att identifiera sig med rollen som populärmusiker eller ej.
Det är ett olyckligt avsteg från hans och McRobbies ursprungliga idéer. Han anför
överlag tankar som han efter publiceringen av ”Rock and sexuality” kom att vidareodla, inte minst en envis (men sällan särskilt övertygande) argumentation för
att populärmusikaliska erfarenheter aldrig är ett uttryck för något redan existerande hos en person (som social varelse), utan att det är själva de musikaliska
erfarenheterna som konstruerar t.ex. identitet och sexualitet (se Frith 1987;
1996a). Själva förutsättningarna för olika slags musikaliska erfarenheter, och hur
de skiljer sig åt mellan flickor/kvinnor och pojkar/män – något som åtminstone var
underförstått i ”Rock and sexuality” – lämnas därmed därhän, i Friths vändning
mot såväl estetik som postmodern totalkonstruktionism.
83
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en viktig underliggande idé i deras artikel, som jag försöker ta på allvar
och bygga vidare på.84
Till skillnad från Frith & McRobbies mer teoretiskt orienterade argumentation, kan också Peter Christenson och Jon Brian Peterson nämnas,
vilka på en empirisk nivå identifierar en ”distinction in approach” (1988:
299) mellan unga kvinnor respektive män – som påminner om de olika
förhållningssätt jag ska diskutera. Vad gäller de förra handlar det om ett
musikanvändande som är kopplat till känsloreglerande funktioner, samt
som en bakgrund i olika vänskapliga och romantiska sammanhang. De
unga männen däremot, ”take care to avoid the mainstream and the romanticism generally associated with it, and they use [music] in the
foreground” (Christenson & Peterson 1988: 299). Författarna gör ingen
direkt koppling till ungdomars eget musicerande, men det de säger påminner alltså likväl om teman och fenomen som ska komma att framträda
senare i detta kapitel.
Nå, många är kritiska till det underförstått ”passiva” i beskrivningar av
flickors (och kvinnors) förhållningssätt; man menar att musiklyssnande
inte alls är passivt, och vill visa på hur det i hög grad präglas av aktivitet
(t.ex. Garratt 1990; Martin, C. 1995; Baker 2001; Davies 2001; Maus
2012). Detta är förstås sant. Men det förändrar inte det faktum att det är
pojkar och män som i huvudsak skapar musik, vilket är det problem som
står i centrum här (jfr Green 2001: 3). Detta osynliggörs när man istället
vill visa att kvinnor som fans också är ”subjects of rock and roll” (Martin,
C. 1995: 61). En sådan argumentation tenderar att förväxla kunskap om
världen med normativa utsagor, eller utövandet av makt (jfr Groff 2004:
kap. 1). Om beskrivningar av verkligheten reduceras till maktanspråk
och/eller normativitet, är det svårt att se hur det ska vara möjligt att formulera flickors/kvinnors underordning respektive pojkars/mäns överordning över huvud taget. Givet att sådana formuleringar är viktiga (både
vetenskapligt och politiskt) behövs också distinktioner göras, i detta sammanhang mellan att lyssna på och att spela/göra populärmusik. Vidare
handlar det om att klargöra hur pojkars/mäns förhållningssätt är möjliggörande vad gäller det senare. Ramirez menar t.ex. att ”[m]en start identifying as musicians early in life, while women’s identification as musicians
84
Det ska sägas att Ganetz (1994) uppvisar vissa tankegångar som tangerar de jag
själv framför – såväl i detta kapitel som i det förklarande åttonde kapitlet. Tyvärr
är hennes text mycket kort, och såvitt jag vet utvecklar hon inte dessa idéer i någon nämnvärd utsträckning i någon annan text.
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is delayed and, in some cases, not yet attained” (2007: 83). I den mån en
sådan utsaga är sann kan den inte sägas vara normativ, utan är snarare
starten på en explanatorisk process.
Som citatet av Ramirez antyder är det ”identifikation” jag är intresserad av. Även om det ligger språkligt nära ”identitet” är jag inte särdeles
fokuserad på det. Kritiska realister skiljer oftast på personlig och social
identitet (Archer 2000; Marks & O’Mahoney 2014), och det är social
identitet som här skulle ligga närmst till hands. Givet att innebörden av en
sådan utgörs av ”the roles in social structure which humans imperfectly
inhabit” (Marks & O’Mahoney 2014: 85), finner jag det inte rimligt att
studera detta vad gäller pojkarna som (aspirerande) populärmusiker, då
deras deltagande i populärmusikområdet trots allt är begränsat. För att
förekomma de mer rent explanatoriska momenten i denna studie, är det
helt enkelt andra entiteter än populärmusikområdet i sig, som social struktur, som påverkar pojkarnas förhållningssätt (denna diskussion utvecklas i
kapitel 8). ”Identifikatoriskt förhållningssätt” är istället det begrepp jag
kommer att använda om pojkarnas musikaliska ambitioner, då det, som
jag använder det, avser hur någon eftersträvar att vara och göra detsamma
som någon annan är och gör – i detta fall populärmusiker. Den sociala
identiteten som populärmusiker är således inte helt befäst eller fullbordad;
det identifikatoriska förhållningssättet är dock en förutsättning för att så
ska ske (vilket förstås är en viktig poäng).
Med detta sagt ska jag nu övergå till (ny)beskrivningen av dessa empiriska fenomen, vilka utgörs dels av ett avståndstagande från vad jag kallar
ett intimiserat förhållningssätt, dels av ett intagande av ett identifikatoriskt
dito.

Avståndstagandet från ett intimiserat förhållningssätt
Under den period av avhandlingsarbetet då jag arbetade framför allt med
att planera, genomföra och bearbeta intervjuerna med pojkarna, tänkte
jag ofta att en nionde deltagare i studien ständigt var närvarande, implicit
och explicit: Justin Bieber. I intervjuerna dök hans namn ofta spontant
upp, närmast som en galjonsfigur för det som vardagligt ibland kallas
”tjejmusik”, dvs. musik som särskilt sammankopplas med flickor/kvinnor
och femininitet. Biebers förekomst i intervjuerna handlade i princip uteslutande om de deltagande pojkarnas, och andra pojkars, avståndstagande
från artisten och dennes musik. Att det var flickor som var lyssnargruppen
stod också klart. Jag ska omtala detta som ett avståndstagande från ett
intimiserat förhållningssätt, av skäl som ska komma att bringas fram i
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ljuset. Jag vill emellertid redan nu framhålla att två av pojkarna, Rickard
och Sebastian, inte på samma explicita sätt som de andra uttrycker ett
sådant avståndstagande. De vittnar å andra sidan, för det första, om hur
andra pojkar i deras sociala omvärld distanserar sig på slika vis. Därtill,
och för det andra, finns inga tecken på att de på något sätt närmar sig vare
den musik flickor tycker om eller ett intimiserat förhållningssätt (jag ska i
kapitel 8 vidareutveckla denna argumentation, i termer av frånvaro).
Bieber, född 1994, är långtifrån den första unga, företrädesvis manliga,
artist som lanserats i populärmusikhistorien och rönt stora framgångar
bland mestadels flickor och tjejer (se Martin, C 1995; Brolinson & Larsen
2002). Han är inte heller den enda samtida – One Direction och Anton
Ewald är andra exempel. Det är därför viktigt att vara på det klara med
att popstjärnan Justin Bieber här ska ses som ett exempel på en så kallad
”flickidol”, vars musik vid tiden för denna undersökning kanske mer än
någon annan artists musik hade status som ”tjejmusik”.

Justin Bieber, flickor och hatande pojkar
Första gången David nämner något om flickors musiksmak, och Justin
Bieber, är vid ett tillfälle då vi tillsammans tittat och lyssnat på musik på
Youtube som hans pojkkamrater tycker om.
Victor: Men de andra i klassen då, vad gillar de för musik? Har du koll på
det?
David: Ja, just med tjejerna, det är ju Justin Bieber som gäller.
V: Är det det?
D: Vill du lyssna på honom, eller klarar du inte av det?
V: Vi kan lyssna på Justin Bieber.
D: [skrattar lätt] Jag tycker inte om honom. Han skryter så mycket om sig
själv, tycker jag.
V: Okej. Är det hans musik som du inte gillar också eller?
D: Ja. Den är inte bra.

Att David spontant omnämner Justin Bieber som den musik ”som gäller”
för flickor i klassen, är han knappast ensam om bland pojkarna. Vid ett
annat tillfälle uttrycker han detta än starkare: ”alla tjejer [i klassen] gillar
ju Justin Bieber”. Att Biebers musik är en ”flickornas musik”, och att det
är något signifikant, är tämligen uppenbart. När David frågar om vi ska
lyssna på Bieber, eller om jag inte ”klarar av det”, är det en uppriktig
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fråga. Han ställer den på ett sätt som uttrycker ett slags omtanke; han tar
för givet att det är en reell möjlighet att jag skulle kunna känna sådan
stark aversion mot Justin Biebers musik att jag i denna situation faktiskt
skulle kunnat vägra lyssna – och att det i så fall hade varit helt i sin ordning. Att David på förhand antar att jag, eller någon annan man eller en
pojke, inte skulle ”klara av” att lyssna på Justin Bieber, antyder att det är
fullt begripligt att en man/pojke inte ens tål några minuters lyssning, inte
på detta vis vill ”röra” vid det som är flickors inmutade område (Hirdman
2001: 67 ff).85 Hans utsaga tyder helt enkelt på en medvetenhet om en
social omvärld, där pojkar (och män) oftast inte ”klarar av” Justin Biebers
musik.
Filip har också han gjort observationen att Justin Bieber är musik framför allt tjejer tycker om. När jag vid ett tillfälle frågar om vad de andra i
hans klass lyssnar på inleder han med att säga att det ”[f]inns ett gäng som
gillar Justin Bieber, de är jag emot”. Han säger inte uttryckligen att detta
”gäng” består av flickor denna gång, men när jag vid en senare intervju
för in uttrycket ”tjejmusik” resonerar han sig fram till att exempel på
tjejmusik är Justin Bieber och Jonas Brothers. Ytterligare ett citat inbegriper en annan artist, Eric Saade:
Victor: Vad gillade du Sveriges bidrag [i Eurovision Song Contest] då?
Filip: Nej, jag tycker han är så tjatig, alla, ”Manboy” också, småtjejerna i
skolan: ”Manboy, manboy...”, man bara: ”Snäll, sluta sjung, blir torterad”.
Victor: Alla småtjejerna, är det, du menar de som går i yngre års-...?
F: Treor.
V: Treor.
F: Treor och tvåor lyssnar bara, hela tiden, hela tiden, de kan ju inte sluta
lyssna på det, efter skolan, man går förbi dem, de bara: ”Manboy,
manboy...”, man bara: ”Snälla, stäng av, lyssna på något annat”.
V: Alltså sjunger de eller har de på i sina mobiler?
F: De har på och sjunger och de låter inte bra [skrattar].

Det är förstås omöjligt att veta om David hade frågat samma sak om jag hade
varit kvinna, men en rimlig gissning är att han inte gjort det; att det har att göra
med att jag är man, inte hur han uppfattar mig som person.
85
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Som synes talar Filip inte bara om flickor här, utan om yngre flickor. Det
är dock uppenbart att hans förhållningssätt sammantaget innebär en nedvärdering av och ett avståndstagande från tjejer och deras musiksmak. Det
är småtjejer han pratar om, för det första, inte yngre personer i allmänhet.
Han är vidare ”emot” de som gillar Justin Bieber i hans klass, vilket underförstått är flickorna. Att ”vara emot” de som gillar Justin Bieber är ett
starkt uttryck. Det är något mer än att säga att man inte delar en individs,
eller en grupp individers, musiksmak.
Under den tredje intervjun med Filip berättar han om en händelse som
snarare handlar om en social omvärld än om hans egen hållning. Den
läsare med gott minne kommer kanske ihåg att detta var den intervju som
inte blev inspelad. Jag kommer därför att vara mycket restriktiv med att
citera, och enbart när det rör enstaka ord – för att det ska framgå när det
rör sig om termer som inte kommer från mig.
När vi pratar om skillnader mellan flickors och pojkars musiksmak,
börjar Filip spontant berätta om pojkars rädsla att ibland berätta vad de
lyssnar på (jfr Martino 1999: 249–250; Danielsson 2012: 80). Han lägger
fram det som ett generellt exempel på hur det kan gå till. Om en flicka
säger att hon gillar en viss artist – han exemplifierar senare med Katy
Perry – och en pojke uttrycker ogillande om densamma, är det mycket
svårt för någon annan pojke att hålla med flickan. Filip menar att han
brukar märka på pojkar när en sådan situation föreligger. Det Filip då gör
är att han säger att han gillar artisten ifråga, även om han inte gör det, för
att på så vis göra det lättare för andra pojkar att bekänna färg. Med Filips
ord, går viljan att framstå som ”cool” svårligen att kombinera med erkännandet av att man lyssnar på ”töntig” musik, vilket här är detsamma som
musik flickor lyssnar på.
Det är en genuint rörande historia på sitt sätt; utan tvekan kände jag
själv en viss vördnad för denna mycket unga person som med stor sensitivitet sökte stötta en annan genom att tumma på sin egen framtoning. Men
man behöver också komma ihåg att agerandet bygger på att det är mycket
jobbigt för en pojke att bli sammankopplad med det flickor gör, i detta
fall att lyssna på en viss musik. Och det är detta Filip vill skydda andra
pojkar från. Flickan i exemplet, och att hon och hennes musiksmak är
nedvärderad, är inte i blickfånget här, utan fungerar som en utgångspunkt.
Både Rickard och Sebastian uttrycker sig jämförelsevis neutralt om Justin Bieber, även om båda säger att de ogillar hans musik. Deras utsagor,
liksom Filips berättelse ovan, berör ett vidare socialt sammanhang, som
visar på hur vanligt och viktigt det är för pojkar att ta avstånd från Bieber.
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Båda berättar att det är flickor som lyssnar på Justin Bieber, och inte pojkar, samt att uttrycket ”tjejmusik” kan appliceras på dennes musik. Berättelserna övergår sedan till andra pojkar och deras förhållningssätt till popartisten.
Rickard: Nej, jag, jag vet inte... Han är bra, han är jättebra på att sjunga,
det hör man, men jag, jag tycker inte om hans musik. Så är det.
Victor: Jag förstår.
R: Men jag har ingenting emot honom.
V: Nej. Är det andra som har det?
R: Ja, det finns ju hur mycket som helst.
V: Jaha? Vadå då? [skrattar]
R: Ja, jag vet inte varför det är så, men om, om man, om man typ frågar
någon [kille]: ”Vad tycker du om Justin Bieber?”, ”Nej, usch. Nej, han är
ju så dålig, så det...”, typ så, så kan det vara.

Vad Rickard implicerar här är just att det som det finns ”hur mycket som
helst” av bland pojkar86, är negativa inställningar till Justin Biebers person(a). Sebastian redogör för liknande attityder bland pojkar i hans omvärld, dock uttryckt med än starkare ord.
Victor: Vad tycker du om Justin Bieber?
Sebastian: Alltså, jag vet inte, jag gillar honom inte så jättemycket, hans
musik och så. Men jag liksom, det är inte som typ, alla killar typ, att jag
hatar honom. För jag kan inte hata när jag inte ens har träffat, det är någon
som jag inte känner.
V: Nej. […] Är det många killar som säger så, ”Jag hatar Justin Bieber”?
S: Ja.
V: Jaha.
86
Som synes omtalar Rickard (liksom de andra pojkarna) sig själv och andra
jämnåriga som ”killar” respektive ”tjejer”. Jag vill dock, när jag själv yttrar mig,
använda ”pojke/-ar” respektive ”flicka/-or”, för att understryka deras låga ålder.
Detta i motsats till t.ex. Werner (2009: 14) som omtalar sina informanter som
”tjejer” mot bakgrund av att de själva gör det. Även om deltagarna i den studien
var äldre än pojkarna i min studie, så är det ett otagbart argument. Det är vi som
forskare som måste ta ansvar för de epitet vi använder om de som studeras. I det
här fallet anser jag att det finns en viktig nyansskillnad mellan ”kille” och ”pojke”,
som jag vill framhålla.
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S: Och så säger de att man älskar honom om man inte hatar honom, typ.
Jättekonstigt, man bara, men, ja.

Uppenbarligen existerar en press på – och bland – pojkar att, milt uttryckt, ta avstånd från Justin Bieber. Utifrån Sebastians redogörelse är det
inte nog med att inte tycka om Biebers musik, man bör också uttryckligen
hävda att man ”hatar honom”. Men vad är det då som är så viktigt att ta
avstånd ifrån, att säga att man hatar? I de följande avsnitten ska detta
närmre klargöras.

En intim relation till musiker
David gör gällande att Bieber ”sjunger ju ganska bra” men att ”vi [killar]
gillar inte honom som person”, vilket, som tidigare framkom, speciellt rör
att han ”skryter så mycket om sig själv”. Det antyder en musikalisk erfarenhet där de utommusikaliska associationerna är överskuggande, inte
minst i relation till de musikaliska kvaliteterna (Green 2005; GeorgiiHemming & Kvarnhall 2014; 2015, i tryck), något som kan sägas gälla
för samtliga pojkar. De utommusikaliska associationerna blir här som en
vägg uppställd mellan lyssnaren och det klingande, vilket kan medföra
extra svårigheter att uttrycka vad det är med musiken man inte tycker om,
vilket blir tydligt när jag frågar David om just detta. Han svarar att han
”gillar väldigt mycket musik”, men att Biebers musik är ”liksom fel”. Vad
det är som är ”liksom fel”, kan begripas utifrån vad David säger om varför just flickor tycker om Justin Bieber.
Victor: Men vad tror du det beror på att det är sådär med Justin Bieber, att
det är bara tjejer som gillar honom?
David: För att han är en… för att Justin Bieber gillar tjejer, då gillar tjejerna honom.

Vad David säger blottar hans förhållningssätt till Justin Bieber: att dennes
relation till sin publik, och vice versa, handlar om heterosexuell åtrå. Biebers artistskap riktar sig alltså enligt David inte till pojkar. I ljuset av det
heterosexuella erotiska band som David uppfattar mellan Bieber och
flickor som är hans fans, kan man också betrakta det som ett avståndstagande från intimitet mellan lyssnare och musiker/artist, och därmed ett
intimiserat förhållningssätt till populärmusiker. Detta blir också synligt i
Davids respons på vad ”tjejmusik” är för något: låtar som handlar om
”smink och att ’alla hatar mig eller älskar mig’ och… såna saker”. Även
om sådana föreställningar kan knytas till stereotypa och reducerande idéer
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om flickors liv och intressen, är mitt fokus vilken typ av förhållningssätt
till musik och musiker detta antyder. Att använda musik (och musiker) för
att kanalisera yttre och inre bekräftelsebehov (låtar om ”smink och att
’alla hatar mig eller älskar mig’”), samt etablera en intim relation (som till
Justin Bieber), är vare sig ett eftersträvansvärt eller begripligt förhållningssätt till musik för David.
En pojke som på ett mycket uttalat vis utvecklar dessa tankar om flickor och deras förhållningssätt till artister de tycker om, är Albin.
Albin: Jaa… eeh, tjejerna gillar ju bara sån här typ som, vad heter han? Justin Bieber och Tokio Hotel och såna där personer. Eric Saade till exempel.
Victor: Mmhm. Ja.
A: Ja, jag tror inte det beror på musiken, jag tror, det beror mer på hur de
ser ut, faktiskt.
V: Tror du det?
A: Ja, jag har hört dem mumla såhär [med ljusare röst] ”åh, han är så söt”,
[skrattar lätt]. Så håller de på [V skrattar lätt till]. Lite löjligt faktiskt, jag
tycker musiken spelar mer roll.

När jag för in uttrycket ”tjejmusik” i samtalet, visar det sig vara okänt för
Albin, men han formulerar snabbt vad det kan tänkas stå för.
[J]ag skulle kunna uttrycka det som att tjejmusik skulle kunna vara musik
som spelas, som inte egentligen är riktigt bra, men det spelas av snygga killar. Det skulle kunna vara tjejmusik.

Det är bevisligen Albins uppfattning att det är flickor som lyssnar på
denna musik, vilket har att göra med att det är musik ”som inte egentligen
är riktigt bra” men att den framförs av ”snygga killar”. Det betyder alltså
att flickorna gillar de nämnda artisternas musik av andra skäl än att de
finner det klingande värdefullt. Flickorna tycker, enligt Albin, att artisterna ser bra ut, inte att deras musik är bra. Att värdera musik utifrån kriterier som musikers och artisters utseende, snarare än musikalisk kvalitet
och musikaliska förmågor, kan antas vara något Albin generellt sett vänder sig emot. Men han ringar in det hela som något speciellt flickor gör i
relation till manliga idoler, och han hånar uttryckligen dem och deras
förhållningssätt – genom att omtala det som ”lite löjligt”. Hans imitation
av flickors prat om dessa artisters utseende, och hans skratt strax efteråt,
antyder att han tycker det är mer än lite löjligt.
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Albin berättar också om en av hans pojkkompisar som tycker om Tokio
Hotel – dock inte Justin Bieber. Detta släpper han emellertid snabbt, och
övergår till att prata om det hela som något som flickor gör, och som han
onekligen ser ned på. Det är inte ovanligt att liknande fenomen begreppsliggörs som (diskursiva) konstruktioner (se t.ex. Green 1998: kap. 6–8;
Charles 2004; Armstrong 2011; Björck 2011). I just detta fall skulle det
innebära att Albin här (diskursivt) konstruerar flickors musiksmak och
förhållningssätt till musik på ett särskilt sätt, och därmed tvingas utesluta
sprickan i fasaden: att en pojke också gillar denna musik. Men jag vill
anlägga ett delvist annat perspektiv. Vid ett tillfälle säger Albin såhär:
Albin: Även några killar som tycker att [Tokio Hotel] är ett väldigt bra
band. Jag tycker ju det är okej, men jag tycker det mest blir skränigt, de
skriker mest hela tiden, det... tycker jag.
Victor: Men är… precis, du sa ju det att det var många tjejer som gillar
Tokio Hotel, och Justin Bieber va? Och Eric Saade?
A: Ja. Jag tror inte de gillar dem egentligen för att de gör bra musik, jag
tror att de mest gillar dem för att de är snygga, på nåt sätt. Känns det som,
för att de, som att de tycker det.

Albin är mycket väl medveten om att “även några killar” gillar Tokio
Hotel. Han säger t.o.m. att han själv tycker Tokio Hotel ”är okej”. Men
det är specifikt flickor som ”gillar dem för att de är snygga”, och det är
det Albin vänder sig emot. Att det är fallet att också pojkar gillar musiken
är irrelevant för Albins syn på flickor förhållningssätt, och hans nedvärdering av det. Ett antagande är att de (månne få) pojkar som gillar Tokio
Hotel, inte ger uttryck för samma amorösa känslor för dem som flickorna
gör. Poängen är att Albin hela tiden fokuserar på de flickor som gillar
Tokio Hotel, Justin Bieber och Eric Saade; det är deras förhållningssätt
han tar avstånd från. Han tar därmed avstånd från framför allt ett särskilt
förhållningssätt till musik han förknippar med flickor, men också en särskild sorts musik han ser som förbunden med detta förhållningssätt; ett
intimiserat förhållningssätt.

Töntig, mesig musik och kärlekslåtar
Tidigare berättade jag om hur Filip försöker stödja pojkkamrater som
verkar gilla samma musik som flickor, genom att påstå att han tycker om
den musiken, trots att han inte egentligen gör det. Pojkars vilja ”att vara
cool”, menade Filip, är nämligen så pass överskuggande att de inte vill
bekänna sin smak för ”töntig musik”. Uttrycket ”cool” förekommer ym164
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nigt i alla pojkarnas vokabulär – både vad gäller personer, företeelser och
ting. I olika studier har uttrycker inte sällan knutits till (en viss) maskulinitet och något viktigt för pojkar/män (Connell 1989; Martino 1999; Jackson & Dempster 2009; Nordberg 2010). Det är utifrån det möjligt att
påstå att vad Filip säger är att en pojke som lyssnar på ”tjejmusik” i alltför hög grad närmar sig det feminina. Problemet är att det är svårt att dra
en sådan slutsats, då jag inte undersökt själva innehållet i detta uttryck.
Naturligtvis varierar den faktiska innebörden av ”att vara cool”, i rum
och tid. Men övergripande verkar det handla om att metaforiskt vara just
kylig: att lyckas med skolarbete utan att anstränga sig, att inta en distanserad hållning, eller att undvika att vara sensibel och uttrycka känslor
(Martino 1999; Jackson & Dempster 2009; Nordberg 2010). På det viset
kan det ”att vara cool” här begripas som ett avståndstagande till ett särskilt intimt och emotionellt laddat förhållningssätt till musiker och artister, som flickor intar t.ex. i relation till Justin Bieber.
”Coolt” respektive ”töntigt” är vidare normativa uttryck, där det förra
är eftersträvansvärt och det andra inte. Vad Filip i det här sammanhanget
säger är att det är ”töntigt” för killar att lyssna på musik som flickor lyssnar på, ett utryck också Danielssons informanter nyttjade (2012: 77 ff).
Att som pojke ”vara cool” vad gäller musiksmak, vilket är det eftersträvansvärda, innebär så att inneha musikpreferenser som inte närmar sig det
som obönhörligen är det sämre, det ”töntiga”: vad flickor tycker om. Mot
bakgrund av min diskussion av David och Albins utsagor, sluter jag mig
därför till att en central del i detta avståndstagande berör emotionalitet,
sårbarhet och intimitet.
När Jonathan funderar över ”tjejmusik” ramar han in det som musik
vars enda målgrupp är tonåriga tjejer. När jag sedan frågar efter konkreta
exempel, säger han att det finns en musik han aldrig skulle sätta på i sin
musikspelare:
Jonathan: Justin Bieber.
Victor: Justin Bieber.
J: Jag tycker inte han är bra. Det skulle kanske kunna klassas som tjejmusik.
V: Okej. För, och, för att det är många tjejer som lyssnar på det eller för att
det låter på ett visst sätt?
J: Både och tror jag.
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V: Okej. Vad är det du, ja, liksom... Vad är det, finns det någonting, så där,
med hans musik, som du, det där är det, det som gör att det är dåligt?
J: Det låter hemskt mesigt.

Låt mig först infoga här att när jag ”kastade in” uttrycker ”tjejmusik” var
det ett medvetet drag. Det var ett sätt, eller ett försök, att få pojkarna att
reagera och tänka i särskilda banor. Och det var nästan alltid som Justin
Bieber låg nära tillhands när jag på detta vis styrde våra samtal. Jonathan
är, innan detta citat, lite famlande i sina formuleringar, och verkar en
smula uttråkad. Men det är som att han skärper koncentrationen tvärt när
han plötsligt säger ”Justin Bieber”. En slutsats är att mitt införande av
uttrycket ”tjejmusik” aktiverade vissa associationer i hans tänkande, som i
sinom tid ledde fram till den artist som i hans sociala – och mentala –
värld framför allt kan kopplas ihop med detta uttryck.
Men detta är inte hela historien. Jonathan gör det klart för mig att han
inte tycker om Biebers musik, i samma andetag som han konstaterar att
den kan ”klassas som tjejmusik”. Skälet han sedan anger för sitt ogillande
är att musiken ”låter hemskt mesigt”. Jag tror inte att det beskrivande
ordvalet ”hemskt mesigt” är någon slump. Överlag har ”mesigt” negativa
konnotationer, men Jonathan använder det ju också här för att belysa på
vilket sätt Justin Biebers musik är dålig, och ordet har därför här en uttalat nedvärderande funktion.
I Connells teori om hierarkiska relationer mellan män, nämner hon att
det inte bara är homosexuella män som ”placeras i botten av mäns genushierarki” (Connell 1999: 102), utan att tillmälen som just ”mes” (och
”tönt”, för att anknyta till Filips berättelse) är ett sätt att nedvärdera
heterosexuella män som på olika vis närmar sig det flickor/kvinnor gör.
”Mes” och ”mesigt” är vidare ord som antyder aspekter av sårbarhet; att
vara ömsint, svag, emotionell (Nordberg 2004: 58). Att Jonathan tycker
Justin Biebers musik ”låter hemskt mesigt” kan därmed kopplas till vad
Frith & McRobbie en gång menade var karaktäristiskt för en ”teenybop
idol”.
The teenybop idol’s image is based on self-pity, vulnerability, and need.
The image is of the young boy next door: sad, thoughtful, pretty, and
puppylike. Lyrically his songs are about being let down and stood up,
about loneliness and frustration; musically his form is a blend of pop ballad
and soft rock; it is less physical music than cock rock, drawing on older
romantic convention. (Frith & McRobbie 1978/1990: 375)
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Justin Bieber och hans musik faller tämligen väl in under denna definition,
med tillägget att musiken (och hans stilmässiga framtoning) snarast är
präglad av samtida R&B och hip hop. När Jonathan därför uttrycker
avsmak inför Justin Biebers musik medelst omdömet ”hemskt mesigt”, är
det att betrakta som ett avståndstagande från musik och musiker som i
olika former uttrycker sårbarhet och beroende – vilket implicerar en intim
relation mellan artist och lyssnare.
Kristofer är inne på en liknande linje, när han berättar om vilken typ av
musik han minst av allt tilltalas av.
Victor: Finns det nån musik över huvud taget så, som du känner att ”Näe,
men det där är inte alls musik för mig”?
Kristofer: Eeh… mer sån hära… ballader och sånt.
V: Ballader… ja. Som… vilken slags ballader då?
K: Ja, men mer såna hära lugna ballader, eller långsamma låtar över huvud
taget.

”Ballader” och ”långsamma låtar” kan betraktas som musikaliska former
som uttrycker just sådant som sårbarhet, beroende och intimitet, eller
uttryckt i musikfilosofiska termer: ”the ’contour’ of music, its sonic
’shape’, bears a structural analogy to the heard and seen manifestations of
human emotive expression” (Kivy 2002: 40). Detta är förstås en poäng
som skulle kunna fördjupas väsentligt mer än vad jag här gör, och vill
göra. Huvudfokus för min analys är inte musikens form eller expressiva
kvaliteter, utan i stora drag det utommusikaliska. Skälet till detta är helt
enkelt att jag är mer intresserad av en social än en musikalisk nivå. Däremot kan musiken i sig inte räknas bort helt, och underförstått har den
betydelse för hur en musiker, ett band eller en artist betraktas och lyssnas
på (på en social nivå).
I likhet med hur jag diskuterade i kapitel 1 om musikalisk mening, är
det musikaliska objektets karaktär en byggsten varigenom en given utommusikalisk mening kan konstrueras (se också Green 2005). Jag vill dock
lämna en sådan musikfilosofisk diskussion enkom med inflikningen att ett
sätt en artist eller musiker kan uttrycka intimitet och sårbarhet, är med
musikaliska medel som till sin ”kontur” är analog till hur sådana känslor
uttrycks av människor. Och det är ett sätt att förstå utsagor som Kristofers ovan, om att han ogillar ”ballader” och ”långsamma låtar”. Hans
resonemang förstärks ytterligare av att han säger att tjejer (och kvinnor
överlag) snarast gör musik som är långsam, samt lyssnar på och tycker om
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”kärlekslåtar och sånt”. Detta är också något Theo framhåller i samma
ordalag.
Theo: Tja… tjejerna gillar mer kärlekslåtar, och killarna brukar gilla mer…
typ Eminem.
Victor: Okej. Kärlekslåtar, vad är, vad kan det vara för...?
T: Justin Bieber. Och det, sånt gillar inte jag.

När Theo får frågan om hur musiken flickor föredrar låter, säger han att
den har karaktären av att vara ”mer lugn”. Som synes kopplar här både
Kristofer och Theo ihop musik med kärlekstematik, samt som är lugn och
långsam (ballader) med flickor – Theo med explicit referens till Justin
Bieber. För att begripa det här ordentligt, tror jag det är nödvändigt att
mer precist förstå vad ”kärlekslåtar” egentligen står för.
När allt kommer omkring kretsar väldigt mycket populärmusikaliska
texter och framföranden kring romantisk kärlek. Men Justin Biebers musik (och persona) sätter artistens behov, längtan och förlust av en kärlekspartner i centrum; i denna musikaliska värld är det män som är ”soft,
romantic, easily hurt, loyal, and anxious ro find a true love” (Frith &
McRobbie 1978/1990: 375). Justin Biebers låga ålder och attraktiva utseende, hans musik/låttexter och musikvideor, och hans frekventa förekomst
i tidningar som riktar sig till flickor, t.ex. svenska Julia, deltar i formandet
av den intima relationen mellan lyssnare och artist. Musikvideorna är
präglade av ”romantic moods […] supported mimically by eyes closing
and dreamy facial expressions” (Bloss 1998: 166). Intervjuer, artiklar och
bilder i tidskrifter fokuserar också mycket sällan på musiken, utan snarare
på personen (Garratt 1990: 404). ”Music is reduced”, som Frith &
McRobbie uttrycker det, ”to its stars, to idols’ looks and likes”
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(1978/1990: 378).87 Tonya Anderson säger om de vuxna kvinnor hon
studerade, vilka varit fans av Duran Duran sedan tidiga tonåren, att ”their
teen idols stirred their first sexual desires” (Anderson 2012: 240). Detta
är, skulle man kunna säga, ett viktigt syfte för marknadsföringen av
”flickidoler”.
The development of an image, which is important for the commercial success of a musician, singer or band, enjoys a decisive advantage in boy
groups in terms of the star-fan relationship: from the perspective of the music industry, the boy group fans are not as disparate as the fans (or target
groups) for other areas of musical style or musical culture. Their composition and structure is largely known, in terms of age range, gender and – derived from this information – psycho-social situation. 95 to 98 % of the
fans are 10–17 year-old girls […]. (Bloss 1998: 163)

Utifrån vad Monika Bloss här noterar, kan ”kärlekslåtar” inte enbart ses
som musik med låttexter om romantisk kärlek, utan som refererandes till
en intimiserad och erotiserad relation mellan artister (unga män) och lyssnare (flickor), vilket inte minst marknadsföringen av artister som Justin
Bieber underbygger. Det rör sig om musik och musiker som på flera sätt
uttrycker (heterosexuell) amorös längtan, formad av sårbarhet och beroende. Detta, i kombination med att det de facto är flickor som lyssnar på
Justin Bieber, gör att det är ett sammantaget intimiserat förhållningssätt
till musiker som Theo och Kristofer – och, i stort, de andra pojkarna – tar
avstånd ifrån.

Vad gäller just den svenska tidningen Julia, som riktar sig till flickor i åldern 9
till 14 år, framgår tydligt att en popstjärna som Bieber alltjämt framställs med
fokus på honom som person, på olika vis. Jag har gjort en genomgång av de 24
tidningar (26 nummer, varav två är dubbelnummer) som utgör årsupplagan under
2011 (Julia 2011). Detta då intervjuerna med pojkarna huvudsakligen utfördes
under detta år. I samtliga dessa 24 tidningar, förutom tre, syns Justin Bieber i både
bild och text, oftast flera gånger i varje tidning. Det är främst som en ”sötnos” han
omtalas, dvs. med hänvisning till hans attraktiva utseende. Exv. skriver man i
nummer 15, under ”Tema: killar”, och i avdelningen ”Söta sommarkillar”: ”Heta
Justin ger oss en släng Bieber-fever i värmen”. Bilden visar Bieber med bar, vältränad, överkropp. Andra teman är hans kärleksliv, hans vardagsliv, och hans liv som
kändis. Endast undantagsvis nämns hans musik. Det ska också tilläggas att en del
andra manliga popidoler figurerar i denna årsupplaga, t.ex. Eric Saade och One
Direction. Men Bieber är onekligen den som förekommer mest och oftast. Han
benämns t.o.m. som ”Kungen av kungarna”, och att han ”står stadigt på poptronen”.
87
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Intagandet av ett identifikatoriskt förhållningssätt
Jag ska nu övergå till det förhållningssätt till populärmusik och -musiker
som pojkarna själva intar, vilket jag som tidigare nämnts kallar ett identifikatoriskt förhållningssätt. Avsnittet är uppdelat i sex underavsnitt, där
varje av dessa innehåller olika vis det identifikatoriska förhållningssättet
tar sig uttryck på bland pojkarna. Först vill jag dock påpeka ett par saker.
Pojkarnas identifikatoriska förhållningssätt är inte helt frikopplat från
vare sig emotionell respons eller vurm för musikerna som personer (eller
deras image). Det jag försöker renodla är ett förhållningssätt till musik och
musiker som i grunden tyder på identifikation, att ”vilja bli som honom”.
Pojkarnas redan redogjorda avståndstagande från flickors förhållningssätt ska heller inte betraktas isolerat från det förhållningssätt pojkarna de
facto intar. Som många påpekat formas pojkars/mäns respektive flickors/kvinnors förhållningssätt och sätt att vara i relation till varandra (se
t.ex. Hirdman 2001; Connell 2009). Att vara pojke innebär, med en av
Wayne Martinos informanters ord, ”’staying away as much as possible
from being a female’” (Martino 1999: 244). På det viset kan man påstå att
det som senare ska förklaras är varför pojkarna intar ett identifikatoriskt
förhållningssätt, snarare än ett intimiserat.

Att tycka sin idol är ful
Att Albin tar avstånd från det förhållningssätt han uppmärksammar bland
flickor visar sig tydligt när han pratar om sin stora idol, Michael Jackson.
Albin: Egentligen tycker jag Michael Jackson är väldigt ful, jag tycker inte
det har med saken att göra, hur man ser ut.
Victor: Det har ingenting med saken att göra? Näe, just det. Mm.
A: Är man bra på musik så är man.

Albin menar så att en artists utseende (och annat utommusikaliskt) är
irrelevant när det kommer till smak för och bedömning av musik – han
tycker t.o.m. att hans största idol är ful!88 Detta står förstås i bjärt kontrast till hans observation av flickors dragning till de ”snygga killar” de
Det kan framstå som att det Albin gör här handlar om att framhålla sig själv
som heterosexuell, genom att betona att han tycker en man är ful. Jag är dock inte
så säker på att en sådan förståelse helt håller; han omtalar t.ex. flickornas idoler
som ”snygga killar”, utan några reservationer om att han inte håller med om
denna snygghet. Jag vill därför framhärda i att en kärna i hans förhållningssätt mer
allmänt handlar om att en artists utseende är irrelevant som grund för beundran.
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lyssnar på och har som idoler. Samma fokus framkommer när han berättar om varför han tycker om Michael Jacksons musik så mycket.
Jag håller på ganska mycket med musik, och de är så fullgjorda låtarna, på
nåt sätt. Det är liksom, smart lösningar och… eh, vad heter det? Ja. Det är
väldigt bra, vad heter det, ihopsättning av låtar. Han har ju liksom satt
ihop de på ett sånt sätt så att… till exempel, han använder, när han gör en
typ en, väldigt sån hära typ rockaktig poplåt, av en bluesskala. Och det är
lite coolt, tycker jag. Att man gör det.

Det här implicerar ett förhållningssätt där de musikaliska kvaliteterna och
beståndsdelarna står i förgrunden av lyssnande och smak; Albin är medveten om, och beundrar, att Michael Jackson konstruerat en ”rockaktig
poplåt” utifrån en bluesskala. Både Patricia Shehan Campbell (1995) och
Green (2001) uppmärksammar denna typ av lyssnande och dess betydelse
för att själv musicera. Den förra kallar det ett analytiskt lyssnande (analytical listening), vilket har ett specifikt syfte: att lära sig en särskild låt
(Campbell 1995: 16). Greens konceptualisering, kallat ändamålsenligt
lyssnande (purposive listening), har en bredare betydelse och innefattar att
lyssna i syfte att lära sig något ”in order to put it to use in some way after
the listening experience is over” (Green 2001: 23–24). Jag kommer att
använda mig av Campbells begrepp ”analytiskt lyssnande”, men med
Greens bredare innebörd.89 Jag föredrar ”analytiskt lyssnande” då
”ändamålsenligt lyssnande” kan leda tankarna till att själva målet är medvetet. Dock tror jag att Greens bredare förståelse är mer rimlig; att det rör
sig om ett lyssnarmodus som inte enkom har syftet att lära sig en specifik
låt, utan som också fyller många andra funktioner, t.ex. att mer generellt
lära känna en viss genre musikaliskt, eller att utvecklas på ett instrument.
Flera av pojkarna visar prov på sådant analytiskt lyssnande, och jag
kommer att återkomma till det ett antal gånger i detta avsnitt. Det är
också det Albin gör: han plockar isär musikaliska element och instrument,
renodlar och begrundar. Sådant kan sedan ligga till grund för hur han
själv ska utöva musik.
Två andra av Albins musikfavoriter är Charlie Parker och Miles Davies.
Albin spelar själv blåsinstrument, saxofon. Han är ovillig att kalla Parker
och Davis förebilder, men han nämner dem likväl ett antal gånger i samma
andetag som han pratar om sitt eget musicerande, som saxofonist i jazzBayton använder också termen ”analytiskt” i stort med samma innebörd som
jag, i linje med Green, lägger i det. Hon uttrycker det som att rock/populärmusiker ”become analytical about rock music” (1988/1990: 207 ff).
89
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/bluesensembler – en gång som ett svar på varför han började spela saxofon (jag återkommer till detta i nästa kapitel). Poängen är att det finns en
koppling mellan den musik och de musiker Albin lyssnar på å ena sidan,
och hans eget musikaliska utövande å den andra. En del av hans lyssnarerfarenhet består så av en identifikation med den han hör spela; en möjlighet
att bli, eller åtminstone göra, ”som honom”. Detta är själva kärnan i vad
jag kallar ett identifikatoriskt förhållningssätt
Att Albin är dedikerad det musikaliska hantverket, till skillnad från utommusikaliska aspekter, framkommer också när han vid en intervju berättar om ett av banden han haft med jämnåriga pojkkamrater.
Albin: Nä, eh bandet existerar inte längre, för att två personer tog det inte
på allvar. Det var liksom bara trist då.
Victor: Aj då.
A: Nä, de liksom… såna här personer som tror att de kan, kan nånting,
men i själva verket de bara vill bli kända. Det var det enda de ville nästan.
V: Var det så? Sa de det eller varA: [avbryter] Mm, nej de pratade om att åka limousine hela tiden och… vi
ska stå på scen och liksom såhära alla ska böja sig typ. Den stilen. Det var
lite… fast då slutade jag och en annan kompis för vi tyckte de... Om att
man ska ju gilla det man gör, inte bara göra det för att tjäna pengar och bli
känd och… ja.

Vad detta pekar på är att det för Albin är musiken, som musik, som upptar hans centrala uppmärksamhet, ingenting annat. Det utgör själva principen i hur han förhåller sig överlag: han är ointresserad av sådant som
berör andra aspekter av musik än själva det musikaliska, så pass att han
bevisligen är beredd att sluta spela med personer som inte delar denna
hängivelse. Även om Albin inte formulerar konkreta drömmar om ett
framtida musicerande (vilket vissa andra av pojkarna gör), vill jag kalla
detta ett ytterst starkt identifikatoriskt förhållningssätt till populärmusik/musiker, då det så uttalat fokuserar enbart på det musikaliska. Albins
förhållningssätt utgörs inte av en naiv dröm om ett liv i rampljuset, att
”åka limousine”; han vill skapa och spela musik som är ett mål i sig, som
tillfredsställer honom musikaliskt-kreativt – en hållning kanske oftast
vuxna musiker står för (se Green 2001: 53 ff). Han identifierar sig därmed
med en fundamental aspekt av populärmusikerrollen.
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Att vara en klassisk punkare
Hos Jonathan och Theo, som spelar i samma band, tar sig det identifikatoriska förhållningssättet uttryck på ett vis som, till skillnad från Albin, på
många sätt går utöver det rent musikaliska och närmast kan karaktäriseras som en (musik)ideologisk identifikation. Jonathan menar att de flesta
tjejer lyssnar på ”mainstream-musik” (inkluderat Justin Bieber), och att
majoriteten av eleverna i hans klass överlag gillar ”ny, modern pop” –
vilket utgörs av ”allt möjligt, från Lady Gaga till Håkan Hellström”. Själv
gillar han framför allt ”klassisk punk”, som Sex Pistols, Ramones, Ebba
Grön och KSMB. Men även inom punkgenren gör han en distinktion mellan den ”klassiska” och den ”nya”.
Jonathan: Mm, jag tycker inte, egentligen det är inte samma musikstil.
Punken som finns nu, jag tycker inte om den. Jag bara inte gör det, det är,
och det är annorlunda. Dela, dela in punk i ny och gammal punk, klassisk
och… modern punk. Det är skillnad på dem.
Victor: Ja. Vad, men vad är det som… mm, ja lite svårt att säga kanske.
Vad det är för skillnad och sådär?
J: Ja, det är väl… det är mycket om låttexterna… musikstilen… målgrupper. Allt.
V: Ja, målgrupper ja.
J: Ja. Jag tycker… […]. Som Green Day, de var ju klassisk punk, de var riktiga punkare i början, men nu har de blivit, blivit mer pop-punkiga, liksom.
Det är som en ny musikstil, mer som dagens… de flesta som lyssnar på
dem, lyssnar på då. Typ My Chemical Romance, Green Day, sånt. Jag
[skrattar lätt] tycker inte om det, men. Mm.

Omformulerat är det kommersialisering och riktad marknadsföring av
(punk)musik Jonathan vänder sig mot, t.ex. hur ett tidigare ”klassiskt”
punkband som Green Day vänt kappan efter en sådan vind. I hans ögon är
Green Days musik, och de som band, inte särdeles annorlunda jämfört
med den ”nya, moderna pop” eller ”mainstream-musik” som de flesta
jämnåriga tycker om. Jonathan berättar om denna musik och dess fans
med illa dold avsmak, och bandet han spelar i har t.o.m. skrivit en låt som
handlar om att ”man inte bara ska följa flocken”.
Vad Jonathan främst menar karaktäriserar den ”klassiska punken”, är
att låttexterna hade ”ett mer politiskt innehåll”. Mer än en strikt musikalisk identifikation – även om det är underförstått – handlar det om ett
synsätt där seriös musik, i betydelsen med ”politiskt innehåll”, framhålls
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till fördel för underhållningsmusik producerad i samtiden och som riktar
sig till särskilda (ungdoms)grupper. Det rör sig därför om ett anammande
av ”punk’s ideological opposition to mainstream music” (O’Meara 2003:
300).90 Jonathan ser med andra ord sig själv som en ”klassisk punkare”,
åtminstone ideologiskt (till skillnad från utseendemässigt, där inga sådana
tydliga tecken egentligen återfinns). Det vittnar om ett förhållningssätt till
musik och musiker som kan definieras som att han betraktar sig själv som
en potentiell utövare av en särskild musikform; en aktiv (punk)musikalisk
deltagare. Detta visar sig ytterligare i de låttexter han själv skriver, som
han menar är just ”politiska”.
Jonathan: Jag… jag, när jag skriver själv låtar så skriver jag mycket politiska texter, då.
Victor: Okej. Är de liksom lite, lite inspirerade av… de banden, det de
skrev?
J: Ja.
V: Ja. Vad då för typ av politiska texter?
J: Mm, mm… om orättvisor, mest i Sverige. Ja, ska inte gå in på detaljer
[båda skrattar]. Jag skrev en låt, en låt som… hette [om en svensk högerpolitiker], så. Ja, det var en sång till honom, då [båda skrattar lätt].
V: Som inte var så positiv till… [högerpolitikern]?
J: Näe.

Theo framhåller också han hur deras band, och framför allt deras låttexter, är ”politiska”. Vid ett tillfälle ställer han detta mot vad han menar är
jämnåriga flickors frånvarande politiska medvetenhet, vilket också utgör
en förklaring till att medlemmarna i bandet alla är pojkar.
Theo: Det är inte så många tjejer som gillar vår musik. Eller, det är en del,
men ja.
Victor: Är det inte det?
T: Näe, alltså jag vet inte varför. Det är mer de flesta… eller det är, i alla
fall minst tjejer… på vår skola, som är minst, som är, alltså har ganska lågt
intresse för politik och politiska texter. Och framför allt punk.

Det bör dock påpekas att antikommersialistiska hållningar, i någon form, kan
sägas florera också bland många andra typer av musiker, inte bara punkmusiker
(se Longhurst 2007: 54 ff).
90
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Principiellt ser jag inga skäl att helt betrakta Theos utsaga om flickors
bristande ”intresse för politik” som en fabrikation (eller, mer populärt
uttryckt, som en konstruktion), även om den sannerligen skulle behöva
diskuteras och begripas i sig. Jag vill här och nu främst försöka fokusera
på hans förhållningssätt till musik och musiker. Ovanstående citat bör
begripas i linje med Jonathans utsagor, dvs. som ett uttryck för ett anammande av en punkideologi, där apolitisk ”mainstream-musik” – t.ex. de
”kärlekslåtar” Theo tidigare pratat om – är något att förakta och ta avstånd ifrån. Han förkunnar stolt att det är ”några mil [mellan] Justin Bieber och oss [deras band]”. Liksom Jonathan agerar och tänker Theo i
enlighet med (den ”klassiska”) punkens motståndsideologi.
Hos Theo är detta än mer framträdande när han har långa utläggningar
om bandets spelningar, som han säger alltid varit ”kaotiska”. Det är berättelser om ”dagisbarn” som skrämts av bandets höga ljudvolym, förfärade vuxna som lämnar konserterna och oreda i största allmänhet.
Så vi har spelat en låt som är starkt negativ till Alliansen. Och eftersom Alliansen hade ganska stort stöd i […] kvarteret och såhär… Vi började spela
den, och då var det typ, när vi hade, när vi steg av scenen då hade femtio
procent av alla gått. Och såhär… det var några kompisar som var lite sura
på [arrangörerna] för att de hade bokat dem efter oss. Liksom, han [en arrangör] borde ha förutspått att de flesta skulle gå hem. […] En bra grej såhär, nästa gång vi spelar på såna här ställen då är det smart att liksom inte
göra så att vi spelar först, eller alltså [det bästa] vore om vi spelade sist, så
[…]. För annars kommer det aldrig att gå [skrattar lätt].

Att exv. folk lämnar konserterna och att kompisar (i andra band) blir
irriterade för att de ska spela efter Theos band, är inte något som han
betraktar som ett nederlag. Snarare lyfter han förnöjt fram det, i en lång
och svindlande utläggning varav det ovan citerade bara är en del. Det
verkar som att Theos förväntade reaktioner på deras musik infriats – deras
spelningar har genererat oordning och olust. Det är ett uttryck för en identifikation med punkens rebelliska och motsträviga attityd; ett värdesystem
där ”kaotiska” spelningar är något eftersträvansvärt. Konserthändelserna
bekräftar än mer hans sätt att, precis som Jonathan, se sig själv som en
”klassisk punkare”. Det skulle kunna uttryckas som att både han och
Jonathan trätt, eller börjat träda in, i en särskild social position – som
punkmusiker. De är inte bara fans och lyssnare längre; de är producenter
av sådan musik, och personifierar dessutom positionen som punkare på ett
vidare plan – de framför både en viss sorts musik och en viss sorts persona, vilket är att betrakta som två aspekter av populärmusikaliskt framVICTOR KVARNHALL	
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förande (Shumway 1999). Att detta är fallet, tyder på ett förhållningssätt
till musik och musiker som präglas av en upplevelse av att kunna och vilja
göra samma sak som de band de lyssnar på.
Theo uppvisar dessutom ett språkbruk om och en inställning till att
spela i rockband, som på ett generellt plan kännetecknas av en identifikation med att vara populär-/rockmusiker och spela i band.
Victor: Vem är det som skriver texter och sjunger?
Theo: Det är jag och [Jonathan], och det är ju vi som skriver texter eftersom det… de andra som skrivit hittills, de andra tycker ju inte att de, de
tycker inte att de skriver bra. Vi uppmuntrar ju de andra till att skriva men
de skriver liksom inte. Men de gör, de skriver mer musik än vad jag gör.
Och det, alltså jag tror att jag är den som är [skrattar lätt] sämst på musik i
bandet, men liksom det är, det har jag, det tycker jag inte är några nackdelar. Då koncentrerar jag mig mer på att skriva bra låttexter. Alltså det är
jag som skriver låttexterna från grunden, sen kompromissar jag och [Jonathan] och så tar bort och lägger till och så.

Den självklarhet med vilken Theo pratar om dessa ting, och de historier
om rockbandsmusicerandets vedermödor han återger, har gjort att jag
emellanåt behövt påminna mig om hans ringa ålder. Det han säger här –
och vid andra stunder – skulle med lätthet kunna ha uttryckts av en tio
eller femton år äldre rockmusiker. Och det är en viktig poäng: Theo upptar denna roll med både bekvämlighet och lätthet (jfr Clawson 1999: 103).
Som citatet nedan visar, ser han också en framtid för bandet, och känner
tilltro till sin egen och bandets musikaliska förmåga. Han upplever därmed att ett fortsatt (punk)rockmusicerande är en faktisk möjlighet.
Victor: Hur länge tror du att ni kommer hålla i, hålla på, med det här bandet?
Theo: Jag hoppas ganska länge. För det är ju kul nu, vansinnigt kul.
V: Ja. Det verkar gå bra också.
T: Det går faktiskt bra, det går framåt i alla fall. Och såhära, våra spelningar är alltid mer eller mindre såhära uppbokade i sista sekund. Och såhära, vi hade liksom, vi har bara ett rep i veckan för det är ganska många
band på skolan. Och vi har bara ett rep i veckan såhära. Om, även om du
får reda på att du ska spela en månad innan, då har du bara tre rep på dig,
liksom.

Utöver att Theo alltså hoppas och önskar att bandet kommer fortsätta
existera, underbyggs det också av att han förlitar sig på dess kapaciteter,
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exv. avseende att genomföra lyckade spelningar utan särdeles många repetitioner. Det är alltså inte bara fallet att han visualiserar en framtid för
bandet och sig själv som musiker (även om det är viktigt i sig), utan också
att han via erfarenhet kan reflektera över bandets sätt att hantera prekära
situationer som kan uppstå som populärmusiker. Med andra ord är det
inte bara ett förhållningssätt som handlar om att ”vilja bli som honom”:
Theo (och Jonathan), som nämnts, upptar delvis redan en social
(punk)musikerposition. Det anknyter till vad Clawson (1999) och Bergman (2009) identifierar: att pojkar mycket tidigare än flickor har faktisk
populär-/rockmusikalisk erfarenhet, och då särskilt vad gäller att spela i
band. Omsatt i den terminologi jag brukar här, har pojkar(na) tidigt i livet
utvecklat ett förhållningssätt till musik och musiker som har karaktären av
att vara identifikatoriskt.

Att (vilja) vara en (solo)artist
De musikgenrer Sebastian framför allt framhåller som de han allierar sig
med, är hip hop, R&B och reggae; artister som Stor, Labyrint, Eminem,
50 Cent och the Black Eyed Peas. Han spelar dock för närvarande i ett
rockband och hans motiv för att spela i det verkar snarare vara sociala än
musikaliska: ”jag tycker ändå det är kul att spela med dem ju, för att jag
känner ju dem och så”. Vad Sebastian musikaliskt brinner för är något
annat än rockmusik (snävt definierat), och därtill något annat än att över
huvud taget spela i band.
Åtskilliga gånger under intervjuerna korrigerar Sebastian mig, när jag
frågar om ”band” eller att ”spela i band”, och för istället in ordet ”artist”/”artister”. Såhär säger han t.ex. när vi pratade om en musikfestival
han varit på.
Sebastian: Det är en festival som brukar vara varje år på [lokalt område],
som jag var på. Där var det ju, sista dagen så var det en öppen fest och då
var det ingen åldersgräns.
Victor: Och då var det band som spelade och...?
S: Ja, det var inte band, det var mest artister.
V: Ja, okej.
S: Det var [radioprogram] som hade gjort själva festen.
V: Ja, just det.
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S: Så det var de som var där och så var det massa artister som kom, typ så.
[…]
V: Ja. Vad var det för artister som spelade där då, var det något du gillade?
S: Ja, det var Chris Medina. Vet du vem det är?
V: Lite, jag har hört namnet.
S: Det är han som har gjort ”What are words”, till exempel.
V: Jaha. Jag kanske har hört det.
S: Och han var med i Amerika-Idol [TV-programmet].
V: Ja, ja.
S: Ja, sen så, Newkid och Sean Banan och, ja, det var ganska många, jag
kommer inte på alla namnen, men mycket R&B typ.

I rockmusik är det snarast bandet som är den centrala kreativa enheten
(Regev 1994; Clawson 1999). Det är bandet som gör, själva framför och
representerar musiken. Det är tveksamt om man kan påstå att så inte alls
är fallet inom hip hop, R&B och reggae. Men troligtvis är det rimligt att
säga att fokus på soloartister i alla fall är större inom nämnda genrer. Och
det viktiga i sammanhanget är att det är så Sebastian omtalar och begriper
det. För honom är inte den hip hop, R&B och reggae han lyssnar på skapad av ”band”, utan framför allt artister (trots att vissa av dessa är just
grupper; inte sällan gör dock enskilda medlemmar i slika konstellationer
musik som soloartister, som t.ex. Jacco och Aki från Labyrint – vilka Sebastian också lyssnar på – eller Fergie och will.i.am från the Black Eyed
Peas).
Nå, Sebastian är trummis, och det är det instrument han längst tagit
lektioner i, men han spelar också elbas. Detta till trots är det sång och
gitarr kombinerat han är mest inställd på att fortsätta med.
Sebastian: Ja, jag, nu börjar jag vilja köra gitarr också, för när jag väl
sjunger så vill jag liksom kompa mig själv.
Victor: Ja, just det, kompa, ja, just det. Har du börjat spela gitarr i skolan
då?
S: Nej, inte än, men jag vill liksom inte köra elgitarr, jag vill köra akustisk
och, men min låtsaspappa, han är, har gett gitarrlektioner till barn, så, han
har ju olika, massa med olika gitarrer och allt, så han är väldigt duktig.
V: Ja, okej.
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S: Så han kan lära mig.

De mer djupgående diskussionerna om sång och andra instrument, som
här glimtar förbi, ska jag lämna därhän för nu. Vad som är viktigt här är
Sebastians förhållningssätt till musiker och musik. Han behärskar som
sagt ett flertal instrument, och skulle med lätthet kunna finna ett band att
spela i. Men det vill han inte. När jag frågar honom om det är något särskilt instrument han vill satsa på, svarar han helt sonika ”sång och gitarr”.
Och det är dessa två tillsammans som är det viktiga för honom; han vill,
som han säger, kunna kompa sig själv när han sjunger. Han vill med
andra ord musikaliskt uttrycka sig på egen hand, medelst akustisk gitarr
och sin röst. Det hela är något annat än den musik han spelar i det rockband han spelar trummor i, vilket föranleder min följande fråga:
Victor: Men skulle du vilja ha något band som var mer åt den musiken du
gillar, den stilen?
Sebastian: Alltså jag skulle ju inte direkt, den musiken jag har, det är ju inte
så mycket band riktigt, det är ju mer solo.

Och så: den musik som är hans, som är den han huvudsakligen tycker om,
den är ”inte så mycket band riktigt”, utan utgörs av soloartisteri. Det är så
han definierar de musiker han tycker om, och det är också på det viset han
själv vill musicera. Sebastian har så gått igenom olika faser i sitt musicerande och i sin musiksmak, för att till slut landa i en fäbless för hip hop,
R&B och reggae – något som också yttrar sig i vissa mer eller mindre
kläd-/stilmässiga element, bl.a. att han bär jeans som är något ”baggy”.
Men framför allt tar hans identifikatoriska förhållningssätt sig uttryck i att
han strävar efter att musicera i enlighet med hur han begriper musicerande
inom genrer som hip hop och R&B. I likhet med dessa, vill också han bli
soloartist.

Att leka rockstjärna och att vara glamrockare
Rickard, som är basist i ett rockband, påbörjade sitt populärmusicerande
vid en mycket låg ålder, något han kommer in på när vi pratar om hur han
börjat lyssna på de band han idag tycker om.
Rickard: Iron Maiden, och det är [Markus], min kusins gamla, gamla,
gamla, när han var jätteliten, favoritband.
Victor: Han som spelar gitarr, visst spelar han gitarr i bandet?
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R: Ja, precis. Och vi träffar våra kusiner väldigt ofta, så det, vi brukade
spela ihop när vi var små.
V: Okej, du och han alltså?
R: Jag spelade bas, han spelade gitarr, [Rickards storebror] spelade gitarr
och [Hampus], som är min kusin också, han spelade keyboard.
V: Okej. Vad spelade ni för nånting då?
R: Nej, vi spelade ingen riktig musik, men vi spelade, vi tyckte det var roligt
att leka musiker, rockstjärnor.
V: Hur gamla var ni då?
R: Fem, sex kanske.

Även om Rickard menar att detta musicerande inte innebar ”riktig musik”, berättar han vid ett annat tillfälle att de tillsammans likväl ”hittade
[…] på lite riff”. Utöver det, framstår det tydligt som att Rickard (och
hans kusiner och bror) mycket tidigt erfor möjligheten att identifiera sig
med rockmusiker, manifesterat i ”att leka musiker, rockstjärnor”. Detta
lekande har sedermera utvecklats till en mer reell möjlighet, vilket visar sig
i hur Rickard betraktar framtiden med sitt nu existerande ”riktiga” band.
Victor: Vad tror du om bandet då, kommer ni, ni har ju spelat ihop rätt
länge nu ändå.
Rickard: Två... två och ett halvt år.
V: Tror du ni kommer fortsätta?
R: Ja, jag tror vi kommer fortsätta.
V: Ja. Så om ytterligare två och ett halvt år, då spelar ni?
R: Ja, tror det.

Till skillnad från de andra pojkarna har Rickard en tämligen utpräglad
klädstil, som anknyter till den musikgenre han framför andra vurmar för:
glamrock. Hans lockiga hår är halvlångt och bångstyrigt, jeansen är smala
och mörka, och runt hans handleder hänger en myriad av tunna, skallrande metallarmband. Rickards berättelser om (rock)musicerande vittnar
rent allmänt om ett aktivt deltagande i ett lokalt musikliv. Hans band har
gjort ett flertal inspelningar, spelat mycket live och han känner till både
band, musiker och inspelningsstudior. Liksom Theo talar han med grundad självklarhet om att ha intagit en roll som populär-/rockmusiker.
Idémässigt sett, visar Rickard också hur han anammat en särskild rock180
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ideologisk inställning till vad han anser vara avgörande för vad som är bra
musik. Det ska inte, som kontemporär dansmusik, bestå av ”fejkljud”,
”synthljud, datorljud”, utan av ”riktiga instrument” som spelas, inte loopas. Sådana idéer har kopplingar till ett vidare rockideologiskt sammanhang, där en kärna, vad gäller just detta, är att ”raw sounds are more
authentic than cooked sounds” (Frith 1986: 266). Det är just den hållningen Rickard omfamnar.
Allt detta är förstås en viktig sida av ett identifikatoriskt förhållningssätt till musik och musiker, men jag vill därtill lyfta fram ytterligare en
aspekt, som följer det jag tidigare diskuterat vad gäller Albin.
Glamrock är som sagt den musik Rickard främst tycker om. Men enligt
honom själv spelar inte hans nuvarande band sådan musik, och inte heller
är det en musikstil som är framträdande vid hans undervisning på kulturskola. Det är huvudsakligen hemma han spelar, och lär sig att spela, glamrock – han brukar, som han säger, ”spela bas till Spotify”. Stith Bennett
noterade 1980 att ett första steg för den aspirerande rockmusikern är att
spela sitt instrument till inspelad musik – även om samspel med fysiska
personer i ett eget band är en än viktigare praktik vad gäller musikalisk
utveckling (Clawson 1999). Vad jag är intresserad av är emellertid vad
detta ”medspelande” till idolers musik förutsätter i termer av inställning
till musiken man lyssnar på. För vad Rickard bokstavligen gör när han
”spelar bas till Spotify”, är att göra vad hans idoler gör. Han utforskar
(ytterligare) vad det är att spela rockmusik, och särskilt inom sin favoritgenre. Det är därför en helt annan form av lyssnande än att ”bara” lyssna
som fan; det är att vara en virtuell medmusiker. Och givet att Rickard de
facto spelat i ett band i ett antal år, så är inte dessa stunder vid Spotify
enkom en smak av en svårfångad framtidsdröm; i likhet med Albin är det
ett analytiskt lyssnarmodus.
Victor: Har du några sådär inspirationskällor, basister som du tycker är
speciellt bra?
Rickard: Nikki Sixx, Mötley Crüe, Duff McKagan, Guns N’ Roses... Jo, de,
de två är...
V: De två är, ja.
R: Störst.
V: Vad är det som de gör så bra?
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R: Alltså de har ju så... använder de här originalbasgångarna på ett sånt bra
sätt och de spelar det på exakt rätta ställena och sånt. Det är det som är bra
med dem. Och så tycker jag om musiken de gör också.

Rickard, som ju själv är basist, uppvisar alltså här hur hans lyssnande har
tydliga analytiska inslag. En grund för hans beundran av Nikki Sixx och
Duff McKagan, är deras förmåga att använda ”originalbasgångar” – dvs.
vanligt förekommande basfigurer i rockmusik – på ett för den specifika
glamrockgenren anpassat vis. Liksom Albin, plockar Rickard isär den
musikaliska helheten och renodlar enskilda instrument när han lyssnar.
Detta analytiska lyssnande, som jag redan omtalat, möjliggör för ”the
musician to hear the different components of the recordings and technical
aspects of its construction, and to translate them into practical ways of
playing” (Longhurst 2007: 60). Detta är precis vad Rickard gör. Hans
analytiska förhållningssätt får som konsekvens att han tillämpar det han
hör, på sitt eget spelande. Han säger vid en annan intervju att han ”omvandlat […] vissa klassiska basgångar” så att de ska passa honom och
hans band. Med andra ord gör han samma sak som han genom sitt specifika lyssnarmodus kommit fram till att hans favoritbasister gör.

Att vilja göra allt som ens favoritband gör
Att aktivt söka implementera stilelement från sina idolers musicerande är
något David också ger uttryck för. Hans favoritband framför andra är
Red Hot Chili Peppers, och han spenderar mycket tid under intervjuerna
med att prata om dem. En av intervjuerna skedde efter att han varit på en
konsert med dem, och vi pratade naturligtvis mycket om den. Jag frågade
då om han kunde säga något om vad det är som gör att han gillar deras
musik så mycket.
Jag vet inte. Det, alltså det är bara så, det är bara så att jag känner hela tiden att det är… bra. Att de lyckas få, eller jo en grej är att de lyckas få in
allting på rätt ställe. Ett gitarrsolo, att… att det är helt rätt, där ska det
vara, helt enkelt.

Hans lyssnande verkar, som synes, inte vara lika uttalat analytiskt som
Albins och Rickards, även om det absolut finns där. När han brottas med
att formulera sig om sitt tycke för bandet, landar han till slut i att det är
de olika delarnas, t.ex. ett gitarrsolo, genomtänkta placering i låtarnas
strukturer. Man måste förstås vara på det klara med att svårigheter att
verbalisera inte betyder att ett analytiskt lyssnande inte är närvarande.
Som jag tidigare påpekat är en viktig del av ett analytiskt lyssnande att det
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får konsekvenser för ens eget musicerande – eller åtminstone hur man
betraktar och tänker om det. Denna mer implicita dimension av ett analytiskt lyssnande återfinns hos David när han pratar om sitt eget band och
hur de låter.
David: Alltså, det finns många band man kan jämföra oss med.
Victor: Okej.
D: Det är ju lite Red Hot Chili Peppers ibland såhär, vi har en låt speciellt
som är… hård. Eeh… och den är väldigt lik dem. Kanske inte deras senaste
musik, men. Deras lite äldre musik. För det är, de har såhär, förut så hade
de, världens såhär [ljudar snabbt och hackigt]. Sådär sjunger de och, sådär
helt galet. Medan nu kör de lite lugnare, och såhär [ljudar långsammare
och försiktigt] ”naa”.

Även om David, som sagt, inte språkligt-verbalt formulerar sig på samma
vis som Albin och Rickard, utan ljudar vad han menar, är det tydligt att
han besitter kunskap om vad som t.ex. särskiljer den musik Red Hot Chili
Peppers tidigare gjort, jämfört med den de gjort på senare år. Han relaterar därtill denna tidigare fas i deras musikaliska karriär till sitt eget bands
musik. Av allt att döma är det Davids uttalade önskan att Red Hot Chili
Peppers musik ska påverka hur hans band låter. Och i likhet med de andra
pojkarna talar han med en självsäkerhet om denna jämförelse med stora,
erkända band; att denna musikaliska påverkan ska ske är en reell möjlighet. Detta framkommer än tydligare när David, som är trumslagare, talar
om inspirationskällor.
Victor: Du har ingen förebild liksom så, nån trummis som du tycker är extra bra?
David: Eeh, eeh [skrattar lätt till].
V: Red Hot Chili Peppers?
D: Ja [båda skrattar lätt]. Alla är typ så extremt bra. Alla i det där bandet
är väldigt bra, och det är bara… det är ju för han, de har ju funnits sen typ
85.

En annan gång berättar David för mig att han vill börja spela bas, och
själva upprinnelsen till det är hans stora beundran av basisten i Red Hot
Chili Peppers, Flea, vars spelstil onekligen är en prominent aspekt av bandets musikaliska uttryck.
Eeh, mina favoriter, jag har tänkt att, undrar om jag inte ska börja på bas?
Jag… i mitt, ja Red Hot Chili Peppers så är det ju, har de ju en basist som
VICTOR KVARNHALL	
 Pojkars

musik, reproduktionens tystnad

183

är grym. […] Jag vill gärna börja spela bas, för jag tycker att det är så
coolt. Och sen har jag tänkt att jag vill ha ett mål, sen i slutet. Att jag ska
kunna två utav mina favorit-baskomp.

David har spelat, och blivit undervisad i, trummor flera år. Ändå uttrycker
han här att han också vill lära sig att spela elbas – och med tämligen utstakade och ambitiösa mål. Även om David på skolans musikundervisning
provat att spela bas nämner han aldrig att han tidigare övervägt att börja
spela det. Det framstår som att det är i respons till Red Hot Chili Peppers
musik, och Fleas framträdande basspel, som han utvecklat denna vilja.
Han har med andra ord föreställt sig själv göra det hans favoritband gör,
inte bara med avseende på sitt eget band och på det instrument han redan
kan spela – utan också på ett helt nytt instrument. Det hela utgör därför
en kraftfull identifiering med sina idoler, som musiker.
Avslutningsvis vill jag lyfta fram att David, i likhet med Theo och Rickard (och underförstått Albin), också utrycker en förhoppning om att fortsätta göra och spela musik. Med andra ord manifesterar sig det identifikatoriska förhållningssättet hos David också i form av en utvecklad dröm
om framgång.
Det är ju, en utav mina drömmar är att få… eeh ja, ha ett band för livet,
då. Och spela på nån konsert nån gång. Kan, och den högsta drömmen är
ju att vi ska få bli kända, på riktigt.

Att vara musiker i pojkrummet och med kamrater
Kristofer är på många vis både fåordig och försiktig under intervjuerna;
generellt sett tenderar han att vara mycket mer blygsam än de andra pojkarna vad gäller att prata om sitt eget musicerande. Men det är uppenbart
att gitarr är hans instrument. Han har fått undervisning på kulturskola i
akustisk gitarr, och sista gången vi ses berättar han att han precis köpt en
elgitarr. Likväl säger han att han inte är ”riktigt så intresserad” av att
spela i band. Framför allt då hans karateträning upptar mycket av hans
lediga tid. Och någon fortsättningskurs på kulturskolan blir det inte heller
för honom, inköpet av ny elgitarr och förstärkare till trots.
Filips favoritinstrument är trummor, men han menar likafullt att spelandet bara är ”för skojs skull”; han har inte ambitionen att vare sig spela
i band eller ”gå så här lektioner i trummor”. Det identifikatoriska förhållningssättet till musik och musiker är – eller framträder som – något svagare både hos Kristofer och Filip. Men det betyder inte att det inte är närvarande. Det bör också i sammanhanget påminnas om den kritiskt realist-
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iska hållningen till mekanismer och deras faktiska utslag. Givet att förhållningssättet till populärmusik och -musiker som jag söker formulera är
resultatet av (olika) mekanismers verkningar, tar sig detta också olika
slags uttryck på en empirisk nivå. Kristofers respektive Filips inte lika
starkt uttalade vilja att ”bli som honom”, vad gäller att skapa musik och
spela i band, bör betraktas i ett sådant ljus.
Kristofer har, som just nämnts, både en akustisk och en elektrisk gitarr.
Det faktum att han avslutat sin (grund)kurs i gitarr på kulturskolan, och
att han säger sig vara ointresserad av att ha ett band, betyder dock inte att
han slutat spela för det.
Victor: Jag tänkte på det här du sa om, hitta på nätet och lära sig. Eeh, är
det bara då sidor där det står text och ackord, eller kan det vara videor
ibland där, där de visar hur man ska göra?
Kristofer: Näe, det är där det står text och ackord.
V: Har du kollat nån gång på några såna där videor som…?
K: Näe, det har jag faktiskt inte gjort. Jag har ibland lyssnat på låten mycket, som jag vill lära mig att spela, för att få in just melodin. Hur man spelar,
så.
V: Ja, just det. Eeh, är det då liksom att du spelar… melodin på strängarna?
Eller är det att du spelar ackorden och…?
K: Ja, det är ackorden, fast man spelar mer, ibland ska man spela samma
ackord fyra gånger, och ibland kanske två gånger. Så att man får in det.
Det kan man ibland höra genom att lyssna på låten. Så man får mer... så
man får in melodin och så.

Vad Kristofer här vittnar om är egentligen samma analytiska lyssnarmodus, överfört till eget spelande, som jag tidigare noterat hos både Albin
och Rickard. Även om hemsidor med ackord och text initialt har betydelse
för Kristofers lärande, är lyssnandet mer centralt. Han använder inspelad
musik för att ”få in” låtens gitarrdel, främst med avseende på antal upprepningar av olika ackordgångar i relation till sångmelodin (se Campbell
1995; Green 2001: 60 ff). Det handlar med andra ord för honom om att
lära sig låtarnas form.
Förutom Green Day, gillar Kristofer framför allt vad han kallar ”äldre
[rock]band”, som Iron Maiden, AC/DC, och Kiss. Det är också låtar ur
dessa bands repertoar han lär sig spela på egen hand, enligt ovan. Kristofers rockmusicerande sker framför allt i hemmiljö, men utgörs likväl till
del av både ett analytiskt lyssnande och ett identifikatoriskt förhållningsVICTOR KVARNHALL	
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sätt, där han lär sig att spela den musik hans mest av allt tycker om. Han
lär sig att göra det hans idoler gör. Att han skaffat sig en elgitarr och förstärkare är ytterligare en viktig poäng, då det i allra högsta grad är musik
med elgitarren i centrum han lyssnar på och beundrar. Eftersom han inte
har någon strävan att fortsätta ta lektioner i gitarr, eller spela i band, är en
trolig slutsats att han införskaffat elgitarren för att kunna spela hemma.
Kristofers förhållningssätt tar sig så förvisso inte uttryck i en ambition att
spela i band, eller skapa egen musik, men hans berättelser underbyggs av
en ”identification with the rock performer” (Frith & McRobbie
1978/1990: 375) – om än inom pojkrummets fyra väggar. Precis som med
Filip, vilket ska bli synligt snart, utvecklas han dessutom musikaliskt på ett
vis som med sannolikhet skulle vara tillräckligt för att kunna bli medlem i
ett band.
Som nämnts är Filip inte intresserad av att vare sig spela i band eller
(formellt) undervisas i sitt instrument, vilket är trummor. Men, i likhet
med Kristofer, innebär det inte att han inte spelar. Vid den andra intervjun
med honom har han nyligen fyllt år, och jag frågar honom vad han fått i
present.
Filip: Jag fick ett nytt headset där nere, och så fick jag jeans... och så fick
jag ganska mycket pengar. Så nu håller jag på att spara till ett par trummor.
Victor: Ja.
F: Eller digitaltrummor. För jag älskar att spela trummor.
V: Jaha, det visste jag inte.
F: För i skolan, vad är det, onsdag och fredag, spelar jag trummor i skolan.
För att, på rasten på onsdagar och sen elevens val på fredagar spelar jag
och min kompis [Elias].

Som synes är inte hans trumspelande en aktivitet han obetänksamt eller
slumpmässigt sysslar med. Han ”älskar att spela trummor” (en fras han
upprepar vid ett annat tillfälle), och han gör det kontinuerligt, två dagar
varje vecka. Han är därtill beredd att lägga ned den tid och energi det
krävs för att spara ihop det flertalet tusen kronor ett digitalt trumset kostar. Vid tiden för intervjuerna hade han fått ihop runt 4000 kronor, men
då han vill ha ett set som kostar 7000 kronor har han således en bit kvar
att spara. Denna kärlek till trummor och att Filip, som han säger, ”gillar
[musik] så mycket”, är skälen till att han valt att välja musik att ”utöka
sig i” under den undervisning som kallas ”elevens val”.
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Även om Filip bestämt avvisar värdet med att formellt lära sig att spela
trummor, dvs. inom ramen för en utbildningsinstitution, betyder det inte
att sociala lärandesituationer är frånvarande i hans berättelser om det
hela. Han har lärt sig spela trummor av en ett år äldre pojkkamrat, och
Filip har i sin tur lärt några andra av sina pojkkamrater spela.91 Det är
också genom en pojke som går i samma klass som Filip som han lärt sig
att spela lite gitarr. Så trots att Filip själv antyder att seriositeten i hans
musicerande är låg, är det ett faktum att ”peer-directed learning” (Green
2001: 76 ff) är ett tämligen vanligt sätt att lära sig att spela populärmusikaliska instrument (se t.ex. Bennett 1980; Campbell 1995; Gullberg 2002;
Ramirez 2007). Hans berättelser om sitt trumspelande är vidare präglade
av lättsamhet och kravlöshet, i samvaro med andra pojkar.
Victor: Då är det liksom inte bara trummor, utan det är allt möjligt ni spelar då?
Filip: Ja, och ibland... ibland lyssnar vi på datorn, musik, ibland så spelar vi
dragspel [skrattar].
V: Ja.
F: Tar fram nåt dragspel, och ibland så spelar vi på bongotrummor, vi spelar på allt möjligt. Och typ på väggar, spelar på allting.
V: På väggar? [skrattar]
F: Ja. Nej, [Elias] tycker det låter så coolt, så han har gjort en låt på en
jävla vägg, så här, ding, så här, låter skitcoolt.

Precis som Kristofer har inte Filip några uttalade mål med sitt musicerande, det är ”för skojs skull”. Och sannerligen, skoj verkar de ha i sitt,
vad det verkar, musikaliska experimenterande och utforskande av oortodoxa instrument som väggar. Filips förhållningssätt till musik och musiker
manifesteras visserligen inte i ett målinriktat musicerande. Men, som han
uttrycker det, ”älskar” han att spela trummor, och vill ”utöka sig i musik”
– så länge det inte innebär ”läxor och sånt”.
Filip är därmed villig att investera tidsmässigt och ekonomiskt, med avseende både på att spela med sina kamrater och att spara till ett digitalt
trumset. Han skaffar sig på detta vis populärmusikaliska erfarenheter,
även om de är ett mål i sig och inte är avsedda att leda fram till ett organiserat musicerande i band. Det identifikatoriska förhållningssättet är därför

91

Detta berättar Filip under den intervju som inte blev inspelad.
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åtminstone så pass starkt att det får honom att vilja känna på hur det är
att vara trummis, att spela tillsammans med andra (pojkar) och att lära sig
spela olika instrument av andra (pojkar). Man kan därför med fog påstå
att han tillägnar sig musikaliska färdigheter – inte minst medelst kamratlärande – som av allt att döma skulle vara fullt tillräckliga för att t.ex. spela
i mer formellt sammansatta bandkonstellationer.

Slutord
Merparten av pojkarna lyssnar på musik som följer det könssegregerade
mönster av musikpreferenser som empiriskt identifierats och diskuterats
av flera forskare (t.ex. Frith & McRobbie 1978/1990; Christenson &
Peterson 1988; Hargreaves m fl. 1995; Colley 2008). Sannerligen verkar
(fortfarande) ett kontinuum löpa från högljudd, aggressiv rockmusik som
föredras främst av pojkar/män, till romantiska, mjukt ljudande ballader
som föredras främst av flickor/kvinnor. Hos pojkarna i denna studie tar
detta sig för det första uttryck i ett avståndstagande från artister som
flickor tycker om, främst Justin Bieber. Mer generellt handlar det om en
avsmak för vad de kallar ”kärlekslåtar”, ”ballader” och ”lugn” musik –
vilka de också kopplar samman med flickor (och kvinnor överlag). Istället
är det rockmusik av olika former de flesta av dem tycker om; Red Hot
Chili Peppers, Sex Pistols, Mötley Crüe, Iron Maiden, alternativt hip hop
gjord av, som Filip uttrycker det, ”gangsters”.
Trots detta är det inte någon form av ”genusifierad musiksmak” jag velat fokusera och identifiera, hur viktig en sådan fråga än kan tänkas vara
(givet att man kan formulera vad som är viktigt med den). Istället är det
pojkarnas förhållningssätt till populärmusik och -musiker jag riktat in mig
på. I en första instans handlar det om att pojkarna tar avstånd från ett
intimiserat förhållningssätt, som de därtill kopplar samman med flickor.
Detta till förmån för intagandet av ett identifikatoriskt förhållningssätt.
Till skillnad från det förhållningssätt de uppfattar bland flickorna, där
en intim relation mellan lyssnare och artist/musiker (som person) är central, identifierar sig pojkarna med en musikerroll, och mer konkret med
musiker, artister och band de lyssnar på och tycker om. Det hela visar sig
hos pojkarna på olika vis, men det gemensamma är att de betraktar det
som fullt rimligt och möjligt att själva populärmusicera, i någon form; att
vara och göra som de populärmusiker de lyssnar på. Vissa av dem upptar
redan i någon mån en populärmusikerposition (Jonathan, Theo, Rickard),
andra har explicita eller implicita drömmar om eller målsättningar med ett
framtida populärmusikerskap (Albin, Theo, Sebastian, Rickard, David),
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och ytterligare andra har en mer avslappnad och lustfylld inställning till
sitt musicerande (Kristofer, Filip). Jag har också lyft fram förekomsten av
ett analytiskt lyssnarmodus, som innebär att komponenter i eller aspekter
av musiken pojkarna lyssnar på renodlas och sedan appliceras på deras
eget musicerande eller tänkande om detsamma (Bennett 1980; Campbell
1995; Green 2001). Pojkarnas identifikatoriska förhållningssätt är därför
reproducerande vad gäller populärmusikområdets mansdominans, i den
bemärkelsen att det är inriktat mot och möjliggör eget musicerande.
Avslutningsvis vill jag framhålla att de två förhållningssätt till populärmusiker jag i detta kapitel diskuterat inte är att betrakta som självklart
avgränsade från varandra eller ömsesidigt uteslutande. De kan mycket väl,
i konkreta personer, samexistera. Poängen är att det identifikatoriska förhållningssättet, i någon form eller grad, är nödvändigt för att musicerande
ska komma till stånd. Det innebär en inriktning mot eget skapande, vilket
det intimiserade förhållningssättet inte gör. Och givetvis finns många
andra förhållningssätt till populärmusiker än dessa två att inta. Vad jag
har försökt göra är att identifiera något som har bäring på att förklara
fortsatt mansdominans inom populärmusikfältet.
Innan detta kapitel når sitt definitiva slut, vill jag bemöta två potentiella
invändningar. Den första berör hur jag karaktäriserat det intimiserade
förhållningssättet och pojkarnas avståndstagande från det. Man skulle
kunna påstå att detta förhållningssätt handlar enbart om en heterosexuell
intim relation, vilket skulle kunna utgöra ett tydligt incitament för pojkarnas avfärdande av artister som Justin Bieber. Emedan detta säkerligen
spelar roll, är det emellertid det underliggande, generella förhållningssättet
till populärmusiker jag betraktar som mer grundläggande. Det intimiserade förhållningssättet till populärmusiker kan potentiellt arta sig på olika
sätt, och inte nödvändigtvis som heterosexuell åtrå, även om det hos flickor verkar ta sig uttryck i just att ”vilja ha honom”. Men pojkar skulle exv.
kunna känna empati med det sårade och beroende (manliga!) låtjaget i
t.ex. Justin Biebers texter, eller uppvisa tecken på en intim relation till
vilka musiker som helst. Till saken hör att vad som framför allt skiljer
pojkarnas förhållningssätt från flickornas – eller hur pojkarna uppfattar
detta – är hur man betraktar sig själv i relation till de musiker eller artister
man lyssnar på. För pojkarna är det en relation med den klingande musiken i fokus, så att säga musiker emellan. Det de tar avstånd ifrån är en
relation med emotionell intimitet i fokus, så att säga människor emellan.
Huruvida heterosexuell åtrå ingår som en aspekt i det senare, är därför
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inte något som måste existera med nödvändighet för att deras avståndstagande ska bli verklighet.
Man skulle också kunna hävda att det förhållningssätt pojkarna intar är
frukten av att vara intresserad av att spela musik, och att det inte har något att göra med kön. Vad jag försökt argumentera för är emellertid, för
det första, att ett identifikatoriskt förhållningssätt, i någon omfattning och
på något vis, är en förutsättning för att börja populärmusicera. Det kan
givetvis potentiellt intas av vem som helst, även om det i sin tur kräver
vissa förutsättningar – en poäng som ska framkomma i kapitel 8. Min
huvudsakliga och tämligen enkla poäng här är dock, och har genom kapitlet varit, att detta förhållningssätt snarare intas av pojkar än av flickor.
Med stöd i både mitt eget material och tidigare forskning är det mitt övervägda antagande att ett identifikatoriskt förhållningssätt utvecklas i högre
grad, och tidigare i livet, hos pojkar än hos flickor (Frith & McRobbie
1978/1990; Garratt 1990; Martin, C. 1995; Bloss 1998; Clawson 1999;
Ramirez 2007; Anderson 2012). Det är just därför det är viktigt att förklara.
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KAPITEL 7

Förhållningssätt till musikinstrument
I detta kapitel är syftet att (ny)beskriva pojkarnas reproducerande förhållningssätt beträffande musikinstrument och könssegregering92 inom populärmusikområdet. Således är det studiens andra frågeställning som fokuseras: Hur kan pojkars förhållningssätt till olika musikinstrument (inkluderat sångrösten) karaktäriseras, vad gäller reproduktion av könssegregering? Det ska särskilt påpekas att termen ”förhållningssätt” här ska betraktas brett och omfamnandes mer än enkom det så kallade valet av instrument att spela – även om det är en del av det hela. Mer om det snart.
Ett av de mest studerade fenomenen vad gäller populärmusicerande och
kön, handlar om just flickors/kvinnors respektive pojkars/mäns val av och
preferens för olika instrument, inkluderat sång (se mer nedan).93 De empiriska mönster som alltjämt bekräftas i denna forskning utgörs av en fortgående könssegregering inom populärmusikområdet. Ett huvudsakligt
drag är att kvinnor sjunger och män spelar instrument, vilket framträder
på ett eller annat vis redan i låg ålder (se t.ex. Hall 2005; Ungdomsstyrelsen 2011). Harrison (2007) menar att ovilja att sjunga hos pojkar kan
spåras tillbaka till början av förra århundradet (se också Koza 1993). Hur
som helst, det är denna könssegregering, reproduktionen av den, som är
utgångspunkten för detta kapitel.
För att uttrycka mig mer exakt är det en horisontell könssegregering jag undersöker. Både det som brukar kallas vertikal och intern könssegregering verkar visserligen förekomma i (populär)musiklivet (se t.ex. SOU 2006:34; SOU 2006:42;
Portnoff 2007), och möjligen är det en del också av de musikaliska sammanhang
pojkarna deltar i. Jag lämnar dock de senare könssegregeringsfenomenen därhän,
framför allt då den horisontella könssegregeringen är så pass framträdande i pojkarnas ”musikaliska livsvärldar” – och i populärmusiklivet överlag. Därför kommer jag också att skriva bara ”könssegregering” i löpande text, även om det egentligen avser endast den horisontella varianten.

92

Ofta, inte minst vardagligen, görs en uppdelning mellan sång och instrument
(uttrycket ”sång och musik” är en än skarpare variant av detta, där musik reduceras till vad som kan produceras medelst spelbara instrument). Även om en sådan
distinktion kan framstå som rimlig – tillverkade instrument är trots allt en annan
form av objekt än tal- och sångapparaten – försöker jag att inte skriftligen få det
att framstå som att sång inte är ett instrument, för i allt väsentligt är det just det.
Jag kommer emellanåt att använda uttrycket ”instrumentalist” och inkluderar då
inte sång, då motsvarande uttryck i det sammanhanget är ”vokalist” (alternativt
”sångare”/”sångerska”).
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I min genomgång av tidigare forskning i kapitel 2 var en huvudsaklig
invändning att även om många studier lyckats lyfta fram empiriska mönster, med avseende på den könsmässiga arbetsfördelningen vad gäller instrument, är det mig veterligen ingen som uttryckligen gett några uttömmande svar på varför det är, och fortsätter att vara, på detta vis – även om
tentativa, och underförstådda, förklaringar frambringats. Detta är således
det huvudsakliga skäl som motiverar att jag tar mig an denna fråga också i
min avhandling, då jag ämnar att uttalat och fokuserat söka efter förklaringar. Men som nämnts vill jag i och med föreliggande kapitel börja med
att beskriva och tolka detta fenomen, i bemärkelsen att formulera de särskilda förhållningssätt till musikinstrument som pojkarna intar.

Pojkarna och musikinstrument – en första överblick
Innan själva den analytiska formuleringen och diskussionen av pojkarnas
förhållningssätt till musikinstrument tar vid, vill jag inleda med två överblickande avsnitt. I det första av dessa ska jag kort redogöra för de instrument pojkarna trakterar, vilka instrument de finner ointressanta samt
hur de ställer sig till att sjunga. Avsnittet som därefter följer består av vad
jag kallar resuméer av pojkarnas sociala omvärld, med avseende på musikinstrument och könssegregering. Det generella syftet med bägge avsnitten
är att skapa en ingång både till kapitlet och problemet (med musikinstrument och könssegregering) samt hur det framträder i det empiriska
materialet. Det mer specifika syftet med det första avsnittet är att skapa en
grund som kan underlätta läsningen av resten av kapitlet, och vad det ska
komma att rikta in sig mot. Det andra avsnittets specifika syfte är att erbjuda ett slags empiriskt ramverk, i form av en social omgivning, till de
förhållningssätt jag senare i kapitlet kommer att berätta om. Dessa ramverk är också, eller framför allt, något jag kommer arbeta vidare med i
nästa kapitel, när jag söker identifiera mekanismer som kan förklara pojkarnas reproducerande förhållningssätt.

Pojkarnas preferenser för olika instrument
För att så börja i det tämligen enkla: de instrument pojkarna främst trakterar. Nedan följer kortare citat från dem angående detta. Det bör emellertid påpekas att vissa av pojkarna spelar flera instrument (samt sjunger),
och då inte bara populärmusikaliska. Samlingen av korta utsagor nedan
ger snarast en första överblick över de populärmusikaliska instrument de i
huvudsak är inriktade mot.
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Rickard: Jag spelar bas.
Jonathan: Jag spelar gitarr, har en elgitarr.
Albin: Jag gillar ju blås och så, jag spelar ju saxofon själv och… spelar piano också.
Filip: Jag älskar att spela trummor.
Theo: Jag spelar egentligen inte bas, det är bara det att jag spelar i band
och jag spelar oftast i skolan, men jag går inte på nån baskurs.
Kristofer: Ja, en akustisk, och en elgitarr har jag.
Sebastian: Jag spelade bas förr […] sen så började jag spela trummor. […]
Ja, jag, nu börjar jag vilja köra gitarr också.
David: Jag har spelat [trummor] sen jag var två år.

Det var framför allt de instrument pojkarna spelade, eller var intresserade
av att spela, som jag pratade med dem om, men jag ställde också frågor
om instrument de inte var intresserade av, samt specifikt om att sjunga.
Som komplement till ovan citat följer så nedan utsagor om just detta.
Victor: Men finns det några instrument som du tycker känns väldigt ointressanta, som du absolut inte vill lära dig?
Rickard: Det är blåsinstrument.
V: Är det trist?
R: Ja, det verkar... trist. Så inget sånt.
V: Blåsinstrument, ja. Men du gillar att sjunga?
R: Ja.

Jonathan: Sjunga är kul om det är bra låtar. Det brukar inte alltid vara de
bästa man brukar spela på [musiklektionerna].
Albin: Jag, det, jag gillar ju mer att spela… spela än att sjunga. För att
sjunga är inte riktigt helt min grej. […] Det finns nån, ett instrument, alltså
det är ju sån hära blockflöjt. Det är inte så… det är inte det roligaste, på
det sättet.
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Filip berättar att han tycker om att både spela och sjunga. Fiol är ett instrument han inte alls är intresserad av att lära sig.94

Victor: Tycker du det är roligt att sjunga?
Theo: Ja, det är väl ganska kul. […] [Piano] känner jag bara ”fy fan vad
tråkigt”. Fy, fy fan vad sjukt ointressant. Ja. Det är min inställning till piano. Sen akustisk bas som man spelar såhär [visar] känns också ganska ointressant. Sen känns, ja… flöjt känns ganska ointressant. Fiol känns ganska
ointressant […].

Kristofer: Jag tycker det är roligare att få använda instrument [än att
sjunga] och hålla på fysiskt. Spela. […] Jag tycker inte piano är så kul.

Victor: Är, men är det något av instrumenten du spelar, som du mest vill
satsa på?
Sebastian: Det är nog sång och gitarr. […] Piano är inte jättejätteroligt.

David: Jag tycker att det är jättekul att sjunga. […]
Victor: Finns det nåt instrument som du skulle tänka såhär att ”näe, det
skulle vara helt ointressant att lära sig”? […]
D: Flöjt.

Överlag, och kanske särskilt vad gäller de instrument pojkarna själva
framför allt spelar, följer pojkarnas inriktningar vad som uppdagats i tidigare forskning om flickors respektive pojkars preferens för/val av musikinstrument (Abeles & Porter 1978; Delzell & Leppla 1992; Zervoudakes &
Tanur 1994; Brändström & Wiklund 1995; O’Neill & Boulton 1996;
Harrison & O’Neill 2000; Hallam m fl. 2008; Abeles 2009; Borgström
Källén 2014). Jag har i kapitel 2 diskuterat (merparten av) denna forskning djupare, men för att rekapitulera. Dessa forskare har påvisat relativt
bestående empiriska mönster i form av att instrument som trumpet, elgitarr, elbas och trummor huvudsakligen föredras av pojkar, och betraktas
som lämpliga för pojkar – emedan detsamma gäller för flickor vad gäller
Detta är alltså inte ett citat av Filip, vilket nog är uppenbart. Han yttrade sig om
dess ting under den intervju som aldrig blev inspelad.
94
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framför allt sång, men också instrument som flöjt, piano och fiol. Så, på
en empirisk nivå skulle man kunna säga att detta stämmer åtminstone
hyfsat väl in också på mitt material, om än med viss variation. Jag är
emellertid mindre intresserad här av ett slags rakt svar på frågan om vilka
preferenser pojkarna har vad gäller instrument: det är just därför jag föredrar att tala om förhållningssätt. Formuleringarna av pojkarnas förhållningssätt till musikinstrument är att betrakta som mer detaljerade beskrivningar av detta fenomen, vilket därmed förhoppningsvis kan borga för
mer kvalificerade förklaringar.

Pojkarna, instrument och en könssegregerad social omvärld
Intervjuerna med pojkarna vittnar generellt om en könssegregerad social
omvärld, med avseende på instrument. Men det räcker förstås inte med ett
sådant konstaterande, det behöver beskrivas och skärskådas närmre. Jag
har valt att illustrera det hela genom att med främst egna ord skapa en
kortare resumé om hur just detta ter sig för varje pojke.
Rickard började spela elbas när han var runt tio år (han är 13 nu) och undervisas alltjämt enskilt på kulturskola. Läraren, som vanligen undervisar i
gitarr, är en man. Musikläraren som undervisar Rickards skolklass är en
kvinna. I klassen är det främst han själv och två andra pojkar som sysslar
mycket med musik – bägge dessa spelar trummor. Det rockband Rickard är
basist i består av tre andra pojkar och en flicka; de har spelat tillsammans i
två år. Av de tre pojkarna är två gitarrister och en trummis. Flickan sjunger
(men behärskar andra instrument) samt gör låtar. Den ena gitarristen i
bandet är kusin till Rickard, och tillsammans med honom, sin storebror
och ytterligare en (pojk)kusin spelade de i ett ”låtsasband” vid fem-sex års
ålder, som prövade sig fram med en Iron Maiden-inspirerad hårdrock. Med
det nuvarande, riktiga, bandet har Rickard spelat in två så kallade demos.
Den första med hjälp av Rickards pappa, den andra med hjälp av en manlig
trumlärare på kulturskolan, som har en egen studio. Trumlärarens flickvän
är sånglärare. Rickards pappa spelar flera instrument, däribland fiol,
kontrabas och piano; det senare lär han också Rickard att spela. Rickards
mamma är sångerska.
Jonathan började som trummis, men övergick senare till gitarr; han har undervisats på kulturskola i bägge instrument, numera dock bara det senare.
Sedan drygt tre år tillbaka spelar han i ett rockband tillsammans med tre
andra pojkkamrater, där han spelar elgitarr, sjunger och gör låtar (på gitarr). I Jonathans skolklass är det bara han och ytterligare en pojke som
ägnar mycket tid åt att musicera; denne spelar också gitarr, och är enligt
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Jonathan duktig på det. Tillsammans brukar de spendera rasterna i skolan
med att spela ihop.
Albin spelar piano i ett band tillsammans med tre pojkkamrater, och saxofon i ytterligare ett med en annan pojkkamrat på trumpet, en pojke på bas,
och två lärare av obenämnt kön på piano respektive trummor. De senare
spelar jazz och blues. Albin spelar också i en tredje konstellation som utöver honom själv på saxofon, består av hans pappa, en av pojkkamraterna i
det först nämnda bandet, samt dennes pappa. Albins pappa spelar, förutom
piano och gitarr, ”lite allt möjligt”. Det är av honom Albin lärt, och fortfarande lär sig, att spela piano. På den nuvarande musikundervisningen i skolan sjunger de mest, något pojkarna i klassen överlag ogillar. Flickorna
tycker dock om det, och att sjunga generellt; de sjunger ofta, t.ex. under
rasterna i skolan. Vissa av flickorna spelar också fiol, men tenderar att
sluta ganska snart, berättar Albin.
Filip spelar trummor, dock inte i något band eller inom ramen för någon
formell undervisning. Två gånger i veckan spelar han och två pojkkamrater
trummor i skolan, under ”elevens val”. En ett år äldre pojkkamrat har lärt
Filip att spela trummor, och Filip har i sin tur lärt andra jämnåriga pojkar
att spela. Två pojkkamrater i hans klass spelar gitarr, och den ena av dem
har lärt Filip att spela också detta instrument. Alla i klassen tycker enligt
Filip om att sjunga, men pojkarna är bättre än tjejerna på det, då flickorna
är för försiktiga och inte tar i lika mycket som pojkarna. Detta får han (och
de andra pojkarna i klassen) medhåll av från den kvinnliga musikläraren –
som Filip berättar spelar bas i ett lokalt folkmusikband. Dock är det flickor, särskilt yngre än Filip, som ofta sjunger, t.ex. under rasterna i skolan.
Theo spelar elbas, skriver låttexter samt sjunger i ett rockband. Någon
undervisning i (el)bas, eller sång, har han inte deltagit i. Han spelar dock
klarinett på kulturskola. Musikläraren i grundskolan är en man. De fyra
medlemmarna i bandet, där också Jonathan spelar, är alla pojkar. Theos
pappa är saxofonist.
Kristofer spelar gitarr, både akustisk och elektrisk. Akustisk gitarr har han
undervisats i på kulturskola, under en termin. Fyra av deltagarna på denna
grundkurs var pojkar, en flicka. Gitarrläraren var en man. De två musiklärare Kristofer haft i skolan, har båda varit kvinnor. Kristofer spelar inte i
något band, och vill det inte heller – pga. tidsbrist. Men han och två pojkkamrater, vilka spelar gitarr, har spelat live tillsammans två gånger i
skolsammanhang. Vid dessa tillfällen har Kristofer dock spelat trummor.
En av dessa gitarrspelande pojkar är enligt Kristofer en mycket duktig gitarrist, som lärt sig på egen hand och spelat i över sex år. Denna pojke, som
Kristofer framför allt umgås med i skolan och inte på fritiden, sjunger

196

VICTOR KVARNHALL	
 Pojkars

musik, reproduktionens tystnad

också. Kristofer tycker alltså också om att spela trummor, och skulle gärna
vilja ha ett digitalt trumset (eftersom det inte väsnas lika mycket som akustiska). Han har testat att spela på digitala trummor hos en pojkkamrat som
bor i grannskapet.
Sebastian har spelat, och undervisats i, trummor sedan han var sju år. Han
har haft två olika trumlärare, vilka bägge var män. Därtill spelar Sebastian
elbas, samt sjunger och vill lära sig spela gitarr. Hans styvpappa, som är gitarrist och därtill undervisat yngre barn, ska lära honom att spela. Sebastian är trummis i ett rockband tillsammans med tre andra pojkar, som
han känt sedan mycket länge – en av dem sedan innan skolåldern. Många
pojkar i hans klass spelar, eller vill spela, trummor – även om det finns en
flicka som spelat lika länge som Sebastian, och ytterligare en som är intresserad av det.
David är trumslagare sedan mycket unga år, och har undervisats sedan han,
som han säger, ”gick i lekis”. Fr.o.m. denna tid och fram till han började
undervisas på kulturskola vid tio års ålder, erhöll han privatlektioner av två
olika trumlärare. Bägge dessa var män. På kulturskolan fick han först enskild undervisning i trummor, men övergick snart till att spela i rockband
där. Detta band består, förutom David, av två gitarrister och en basist,
samtliga pojkar. En av gitarristerna samt basisten turas om att sjunga.
Dessutom har David ett annat band, där sättningen är två gitarrer, elbas,
piano samt trummor. Medlemmarna i detta band är också alla pojkar. David tycker om att sjunga, om än inte lika mycket som flickorna i hans klass
vilka kan sjunga väldigt ofta, inte minst under rasterna. Överlag är det
flickor i hans klass som sjunger, och pojkar som spelar instrument. Flickorna är också, enligt David, sämre på att spela instrument som gitarr och
trummor. De är dock bättre än killarna på att sjunga. Många av Davids
pojkkamrater, till skillnad från flickorna, har vad han kallar ”spelrum” i
hemmen, dvs. utrymmen där de kan spela (sina) instrument. Davids
mamma är sångerska.

Det bör först påpekas att den bild jag här tecknat är långtifrån komplett.
För att nå en, så att säga, mer heltäckande empiri, vad gäller könssegregering och musikinstrument, hade jag behövt använda mig av andra, eller
fler, metoder. Det finns med andra ord bristfälligheter i resuméerna. Likväl pekar de mot viktiga sociala sammanhang som kan erbjuda explanatorisk riktning.
I de fall föräldrarna musicerar är det fäderna som är instrumentalister
och mödrarna som är vokalister. De förra agerar också lärare på instrument åt pojkarna. Att musicera med jämnåriga på fritidsbasis innebär för
samtliga pojkar ett samkönat umgänge – undantaget Rickards rockband,
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där vokalisten är flicka. I de fall kön på lärare framkommit är instrumentallärare på kulturskola män; musiklärare i grundskolan är (med ett undantag) kvinnor. Vidare ger pojkarna en generell bild av att det är pojkar
(i skolan och i övrigt) som spelar instrument – framför allt trumset och
gitarr – och flickor som sjunger.
Man kan med rätta påstå att de musikaliska sammanhang pojkarna
framför allt lever i är mansdominerade. Det är en bild som starkt påminner om den Campbell (1995) redogör för, vad gäller nio unga, amerikanska rockmusicerande killar – de spelade t.ex. alla i band med andra
killar och hade fäder eller manliga grannar som de börjat spela instrument
med. Hon diskuterar emellertid aldrig detta faktum, eller kön/genus över
huvud taget. I en del studier av instrumentval och kön/genus bland barn
och unga har empiriska kartläggningar av olika sociala sammanhang allt
som oftast tolkats i termer av förebilder, utan att egentligen göra det klart
hur något sådant fungerar (se t.ex. Hall 2005; Harrison 2007; Beynon &
Heywood 2010; Warzecha 2013). Det finns därmed en risk att analysen
stannar på en empirisk nivå, där allt man kan säga är t.ex. att gitarrspelande pojkar omges/har omgetts av vuxna gitarrspelande män. Varför
pojkarna gör som dessa män förblir underförstått. Om det nu är rimligt
att tala om förebilder behöver man formulera en idé om det hela som en
kausal process, eftersom att det är just vad det är. Men det är en fråga för
nästa kapitel.
Med detta sagt är det därmed hög tid att övergå till själva de fenomen
som är i centrum i detta kapitel, dvs. pojkarnas (reproducerande) förhållningssätt till musikinstrument.

Intagandet av ett engagerat förhållningssätt till instrument
Alla pojkarna i föreliggande studie är inriktade mot populärmusik, även
om Albin på vissa vis sticker ut då han inte främst spelar mer traditionella
populärmusikaliska instrument som gitarr, elbas eller trumset, utan saxofon och piano. De genrer han själv uppger att han spelar är jazz och blues,
musikformer som med visst fog kan inbegripas i en bred definition av
populärmusikbegreppet. Beträffande musiklyssning är det överlag olika
former av populärmusik han tycker om, t.ex. Michael Jackson, Lady
Gaga, Black Eyed Peas, Coldplay. Månne orienterar sig Albin musikaliskt
något annorlunda än övriga pojkar, men det är inte, enligt min bedömning, en orientering helt bortom det populärmusikaliska området.
Albin har, som sagt, saxofon och piano som sina primära instrument.
Det förra är det instrument han först började spela och som han också
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undervisats i på kulturskola, emedan piano är något hans pappa lärt (och
lär) honom. Jag frågade honom hur det kom sig att han började spela just
saxofon.
Albin: Jag vet inte, jag har alltid gillat blåsmusik på nåt sätt, det är… Jag
gillar ju Charlie Parker, det har jag berättat […] va?
Victor: Mm, det har du berättat.
A: Miles Davis, han spelar ju trumpet men han blåser ju ändå i en… sån
hära… Ja, jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad det var, tror att det var
mässing… mässing, jag är osäker på vad det är för material. […]
V: Var det liksom några förebilder då, när du började spela?
A: Förebilder och förebilder, men jag gillade den musiken som de spelade,
det är liksom, så att.
V: Okej.
A: Jag tycker den är… det är en så fin ton. Enligt mitt öra så tycker jag att
det är en väldigt, väldigt fin ton.

Det här anknyter förstås till det identifikatoriska förhållningssätt till populärmusik och -musiker jag diskuterade i förra kapitlet, men vad utsagorna
pekar på i detta sammanhang är Albins engagemang i och stadiga fokus
på sina huvudinstrument. Att börja, och fortsätta, spela saxofon har inte
varit ett slumpmässigt val för honom, utan har skett utifrån en affinitet
med ”blåsmusik” i allmänhet och två renommerade blåsinstrumentalister i
synnerhet, samt en förkärlek för instrumentets ton.
Även om han inte pratar om att spela piano på samma vis, ter det sig
som att hans inställning och hängivenhet till det är av samma art som till
saxofon. I skolans musikundervisning väljer han, om möjligt, oftast att
spela piano, även om det framför allt är hemma han spelar det. Det är
också hemma han tycker det är roligast och mest utmanande att spela
överlag. Det är då han, som han uttrycker det, ”kommer på egna såhär
ackordsammanhang”. Av allt att döma lägger han ned mycket tid på att
utvecklas musikaliskt på sina instrument, och har en nära relation till dem.
På detta vis finns det så en tydlig inriktning i Albins musicerande, vad
gäller instrument: han är saxofonist och pianist.
David uttrycker också han på liknande vis en hängivenhet till sitt instrument, vilket är trummor. Hos honom är det hela dock något mer underförstått, och han nämner sällan uttalat att han är trummis. Snarare är
det en given och självklar del av hans liv. När jag första gången kom hem
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till honom kunde jag höra hans trumspel ljudligt sippra ut från villan där
han bor, och sprida sig över kvarteret. Att spela trummor är helt enkelt
något han vardagligen sysslar med; han pratar om trumsetet som vilken
annan del av möblemanget som helst i hans rum. Det hela har förmodligen
att göra med hur länge David spelat trummor – vid fyra års ålder fick han
sitt första trumset.
Victor: Hur kom det sig att du började med just trummor liksom? Vad var
det du… fastnade för där?
David: Det var min faster. Och min faster och min pappa. Pappa ville att
jag skulle bli ett fotbollsproffs, att jag skulle gilla fotboll. Medan min faster
tyckte att jag skulle lära mig att bli musikalisk och speciellt med trummor.
Så hon köpte ett litet trumset till mig. Ett riktigt, alltså.

Till skillnad från att engagera sig i fotboll, började så David spela trummor, inte minst eftersom han de facto fick ”ett riktigt” trumset. När han
var tio år började han spela trummor på kulturskola, men hade innan dess
undervisats privat av två olika lärare; den första formella lektionen ägde
rum när han ”gick i lekis”.
På sin väg mot att verkligen bli trummis, att fokusera på det som sitt instrument, har han dock också prövat och varit intresserad av andra slagverksinstrument. ”Jag ville fortsätta spela marimba”, säger han, ”men sen
så slutade jag med det. För att… jag tänkte mer på trummorna”. David
valde trumset, till skillnad från slagverk, och i och med det också en inriktning mot populärmusik. Som, så att säga, populärmusiktrummis har
han sedan börjat spela i flera band, både i kulturskola och på fritidsbasis.
Han har därtill fortsatt att undervisas individuellt, vilket också gör att
han, som antytts, spelar mycket hemma.
När jag var mindre då ville jag lära mig att spela solo, i slutet av en termin
hade jag tänkt. Eeh, men det glömdes bort helt och hållet. Så nu har jag
börjat träna på solo här hemma, ensam.

Under intervjuerna var det ofta märkbart vilken nära relation han har till
trummor och sitt trumspel. Vid ett tillfälle när vi pratar om att spela
trummor ursäktar David sig för att han ”knyter fingrarna hela tiden” – att
prata om att spela trummor gör honom bara så ”sugen på att göra det”.
Att vara trummis är onekligen något som är en integrerad del av hans
person.
Theo, som spelar elbas och sjunger i ett rockband, påpekar att han
egentligen inte spelar bas, i betydelsen att han inte undervisats formellt –
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och inte heller verkar ha någon sådan ambition. En sådan formalitet, som
skulle kunna vara ett hinder vad gäller att se sig själv som instrumentalist,
verkar dock inte fungera hämmande för honom. Dels har han alltså axlat
basistpositionen i bandet, och dels är det elbas han, om möjligt, väljer att
spela på musiklektionerna i skolan. Därtill vänder han sin avsaknad på
formell undervisning i bas till att bli en fördel.
Victor: Men är det nån, har du nån sådär idol som spelar bas, eller så förebild liksom som du tycker, ja…?
Theo: Nej, jag har ingen direkt idol som jag försöker efterlikna, det är
mer…
V: Okej.
T: Tja, det är några jag tycker spelar bra och spelar intressant, och det är
väl Fjodor… eeh… jag kommer inte ihåg just nu han som spelade bas i
Nationalteatern, ja alltså jag vet hans namn men jag kommer inte ihåg det
just nu. Sen Dee Dee Ramone, och Sid Vicious. Och sen Nikki Sixx. De är
alla coola.
V: Ja. Men är det nånting i deras spelsätt som du ändå inspireras av lite eller?
T: Tja, ja på vissa sätt. Ingen av dem är ju liksom riktigt jätteskickliga musiker, och det är inte jag heller. De satsar mer på att liksom göra… på att
spela enkelt men hårt och snabbt. Och det tycker jag är mycket mer intressantare och roligare än jättemånga olika svåra ackord i följd och ”hmm…
d-moll”, eller så.

I denna utsaga avtecknas ånyo bl.a. ett identifikatoriskt förhållningssätt
till populärmusiker. Theo allierar sig både med coolheten (dvs. en attityd)
och avsaknaden av spelskicklighet hos basister som Fjodor, Dee Dee Ramone, Sid Vicious och Nikki Sixx.95 Vad jag här framför allt vill peka på
är hur Theo, som enligt egen utsago brister i formella färdigheter på sitt
instrument, likväl kan betrakta just detta som en tillgång. I likhet med de
basister han trots allt beundrar, och som han menar inte heller är ”jätteskickliga musiker”, väljer han en spelstil som snarare är enkel än ”jättemånga svåra ackord i följd”, eller är frukten av musikteoretiska reflektioner. Så även om Theo säger att han inte ”egentligen” spelar bas, har han
Fjodor (Lennart Eriksson) spelade elbas i Ebba Grön; Dee Dee Ramone
(Douglas Colvin) i the Ramones; Sid Vicious (John Ritchie) i the Sex Pistols; Nikki
Sixx (Frank Serafino) i bl.a. Mötley Crüe.
95
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likafullt tagit sig an detta instrument, och funnit en väg in i behärskandet
både av en (punk)estetik och av elbas som instrument. Följande citat kan
sprida ytterligare ljus över just det senare.
Theo: Det var julavslutningen. Då spelade jag sönder mitt finger, hehe.
Victor: Ajdå.
T: Ja, och det gjorde jag nu också. Men, alltså det är bara kul, för nu har
mina fingrar blivit lite hårdare så nu klarar jag av att spela.
V: Alltså spela sönder på vilket, på naglarna eller på…?
T: Inte, här [visar pekfingrets framsida]. Jag råkade, alltså jag brukar, jag
gjorde så. För det var så, vi spelade på såhär, jag hade inget plektrum. Vi
har en […]låt som är ganska snabb, och då går det ju inte att spela såhär,
så då spelade jag såhär. Så då…
V: Med plektrum?
T: Utan plektrum då. Så då gjorde jag så, och så råkade jag komma till såhär. Då bara krasch. Alltså man kan spela så, även om det är svårt. Men
man ska helst göra det med plektrum, men det går.

Att spela ett musikinstrument utsätter onekligen olika delar av kroppen
för diverse belastningar; att spela elbas (utan plektrum) sliter inte minst på
huden på och runt fingertopparna, vilken sedermera hårdnar. Vad Theos
berättelse vittnar om är hur en särskild typ av låt avkrävde en särskild
spelteknik på elbas, vilket föranledde att han spelade sönder huden på
framsidan av sitt pekfinger, eftersom han spelade utan plektrum. Emellertid betraktar han detta som något gott, då dessa skadetillfällen och de
efterföljande läkeprocesserna har gjort det lättare för honom att spela, i
kraft av fingerhudens förhårdnande. Det hela kan därför sägas utgöra en
del av hans erfarenhet av att vara, och utvecklas, som basist.
Rickard och Jonathan var de pojkar som pratade mest om sina primära
instrument, elbas respektive gitarr. Samtalen spände över ett flertal ämnen,
så som diverse relaterade mobiltelefonapplikationer, instruktionsvideor på
Youtube, olika elbas-/elgitarrmärken, att spela och göra låtar med andra,
etc. Uppenbart är att bägge har fördjupat sig i flera olika aspekter av att
spela elbas/gitarr, och att de ägnar mycken av sina musikaliska mödor åt
sina instrument. De båda började dock båda med att spela andra instrument; Rickard fiol och Jonathan trummor. Övergången till de nuvarande
instrumenten bottnade i ett intresse för dessa, och markerades konkret av
att de bägge fick en elbas respektive en elgitarr i present. I nuläget har
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båda fått enskild undervisning på sina instrument i ett par, tre år, samt
spelat i rockband ungefär lika länge. De liknar de övriga pojkarna i den
bemärkelsen att de har en tydlig inriktning mot ett särskilt instrument,
samt lägger ned en hel del tid och energi på det. Men Rickard och Jonathan framstår som något mer engagerade vad gäller somligt, och på en mer
detaljerad nivå. Jag vill med anledning av det lyfta fram två saker som
särskilt kännetecknar deras förhållningssätt: intresse för 1) olika speltekniker, samt för 2) instrumenten som symboliskt laddade artefakter.
Victor: Så det är mycket såna instruktionsvideor du kollar på?
Rickard: Mm. Han [som gjort instruktionsvideorna] är häftig, för han kan
spela slap och plektrum och med fingrarna. Jag spelar... med fingrarna. Jag
håller på och försöker lära mig spela med plektrum. […]
V: Har du testat att spela slap också?
R: Slap har jag testat också.
V: Ja.
R: Det tycker jag är väldigt svårt, man spelar med tummen där typ.
V: Just det.
R: Och så ”pop”, så drar man ut en sträng, eller man drar inte bort en
sträng, men man drar ut den från basen, en liten, liten, liten bit, så att det
blir ett pop-ljud, så att, ”pop”.

Flera gånger nämner Rickard just instruktionsvideor på Youtube. Det
verkar som att förutom att formellt lära sig spela bas på kulturskola, initierar han på egen hand, och i hemmiljön, lärsituationer som dessa. Jonathan vittnar om ett liknande initiativtagande vad gäller musikalisk utveckling på gitarr. Han uttrycker t.o.m. att undervisningen på kulturskola inte
är särdeles utmanande eller utvecklande; istället är det fritidsspelandet
som verkar vara desto viktigare och mer intressant för honom.
Jonathan: Jag tycker om att spela... Heavy metal är rätt kul att spela, svårt,
men man lär sig det ju bra. Sen är det ju typ, jag tycker om att spela blues
också, det är kul.
Victor: Ja, ja. Ja.
J: Och sen tycker jag om att improvisera, lite jazzigt kan jag spela då, det
blir typ melodier. Sen kanske lite klassiskt, men det är svårt att lära sig.
V: Ja, det är rätt svårt. Men har du gått på kulturskolan eller gör du det?

VICTOR KVARNHALL	
 Pojkars

musik, reproduktionens tystnad

203

J: Jag gör det fortfarande. Jag lär mig inte så mycket på gitarren, det är mer
repetition.
V: Okej.
J: Helt enkelt.
V: Men du, är det mer hemma då, du sitter och övar de här, spelar heavy
metal och blues och sånt?
J: Ja, och så sitter jag på rasterna med min kompis, brukar vi göra, om vi
får låna gitarrer, sitta och spela.

För någon som spelar och tycker om, som Jonathan själv kallar det, ”klassisk punk” visar han ändå här upp ett tämligen brett intresse för både
olika genrer och speltekniker. Utöver att söka behärska spelstilar inom
såväl heavy metal, jazz som klassisk gitarr, sker det hela också i diverse
olika miljöer och sammanhang: under enskild undervisning på kulturskola, ensam i hemmet och tillsammans med en kamrat på skolraster. Både
Rickard och Jonathan vittnar så om ett intresse som går både djupt och
brett, med ett rotat fokus på sina respektive huvudinstrument.
Rickard har tre stycken elbasar, varav två hänger på en vägg i hans rum
och en står i bandets replokal. Det är dock en speciell bas som fångat hans
uppmärksamhet, och just innan en intervju sitter han och tittar på bilder
på den på internet. När vi sedan under intervjun pratar om att titta på
musikvideor, återkommer han till detta.
Victor: Det är aldrig musikvideor du tittar på?
Rickard: Jo, det tittar jag på ibland också [sätter på en musikvideo].
V: Crash Diet, just det.
R: Det här är en musikvideo, den officiella. Och den där basen tycker jag
om! Den är fin, den är riktigt fin. Det är den här, det är samma som den
här [visar bilder i webbläsaren på elbasen].
V: Jaha.
R: Den här, den här håller jag på och försöker, så gott som det går, spara
till.
V: Jaha.
R: För det är drömbasen då.
V: Vad är det för nån då?
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R: Det är Gibson Les Paul Standard Bass Oversized, och det är alltså större
kropp än vanliga Les Paul-modellen, eftersom det är en bas.
V: Ja, just det.
R: Så är det cherry sunburst på det.
V: Ja.
R: Alltså på färgen.
V: Har han en sån bas i Crash Diet?
R: Jag tror det, men det är inte därför jag vill ha den. Den är snygg, tycker
jag. Så finns den i ebony, som är svart, och i gold top.

När Rickard får syn på elbasen Crash Diets basist spelar i musikvideon
utbrister han entusiastiskt ”den där basen tycker jag om!”. Han har bevisligen drömt om denna bas en viss tid; beundrat dess utseende, lärt sig dess
specifikationer och planerat vilken färg den ska ha när han väl skaffar sig
den (”cherry sunburst”). Han håller som sagt också på att spara ihop
pengar till den.
Jonathans ögon har också de fastnat för ett instrument av märket Gibson. Innan en intervju, när vi satt och inväntade att hans pappa skulle
komma hem, berättade han för mig att han sparar pengar för att kunna
köpa en Gibson Les Paul. Detta frågade jag sedan om under intervjun.
Victor: Men den här Gibson du funderar på att köpa nu... Hur, är det, vad
ska man säga, ja, vad är, vad är det som är bra med den?
Jonathan: Först och främst så... är det coolt att ha en Gibson, och sen så är
det en bra gitarr och de är ju lättspelade.
V: Ja.
J: Och bra att spela på. Min elgitarr är väl så där.
V: Jaså? Låter den inte så bra, eller är det...?
J: Ja, den är ju hyfsad att spela på, men inte den bästa.

Att spela populärmusikinstrument innebär inte enkom att förvalta tekniska objekt som fungerar på ett särskilt vis. Olika tillverkare har olika
status och symbolvärde, där Gibson (Les Paul) och Fender (Stratocaster)
kan sägas ha högst status vad gäller elektriska gitarrer och basgitarrer
(Waksman 2004; Danaher 2014). Det är, som Jonathan säger, ”coolt att
ha en Gibson”. Även om Rickard inte säger det lika rättframt, innebär
hans vurm för ”drömbasen” snarast saker som har med symboliska värVICTOR KVARNHALL	
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den att göra. Den är ”fin” och ”snygg”, säger han. Men det finns kopior
som ser närmast likadana ut, och som kostar avsevärt mindre än de dryga
10 000 kronor Rickard räknar med att betala. Att det just råkar vara en
Gibson är inte en slump; det är just det han är beredd att betala för, och
vill ha. Vad gäller både Rickard och Jonathan, har de alltså blivit införstådda med sådana subtiliteter som har att göra med vilka instrumenttillverkare som har högst renommé, och agerar i enlighet med detta. Denna
form av kunskap, vill jag mena, är frukten av deras djupa engagemang i
det att spela sina instrument; i deras tillblivelse som basist respektive gitarrist.
Till skillnad från Rickard och Jonathan, är de två andra pojkar som inte
uppvisar samma direkta eller tydliga musikaliska hängivenhet: Kristofer
och Filip. Detta var också föremål för diskussion i förra kapitlet. Att dessa
bägge kan sägas vara inriktade mot varsitt särskilt instrument ska jag
emellertid ändock hävda.
Kristofer har gått en grundkurs i akustisk gitarr på kulturskola, men säger att han inte vill gå i någon fortsättningskurs då han finner det ”ganska
lätt att fortsätta själv när man kan grunderna liksom, det finns mycket på
nätet som man kan lära sig”. Han uppger också att han inte vill spela i
något band, då han inte har tid till det. Efter att grundkursen avslutades
införskaffade Kristofer dock en elgitarr och förstärkare. Även om han inte
har samma konkreta målsättningar som flera av de andra pojkarna, är det
likväl uppenbart att han valt gitarr som sitt huvudinstrument.
Det bör också påpekas att Kristofers solitära ”hemmaspelande” inte är
helt förutan riktning och mål. De kunskaper han utvecklade under grundkursen på kulturskola nyttjar han för att i sin ensamhet kunna vidareutvecklas medelst internetbaserade instruktioner. Att färdas en sådan väg för
att som populär-/rockmusiker utvecklas musikaliskt, är knappast något
ovanligt: ”rock music is learned to a much greater extent than it is […]
taught”96 (Bennett 1980: 3; se också Campbell 1995; Green 2001; Gullberg 2002; Ramirez 2007). I allt väsentligt är Kristofer en (rock)gitarrist;
det finns t.ex. inga skäl för att anta att han inte skulle ha utvecklat tillräckliga kunskaper för att kunna bli medlem i ett band.
Situationen idag vad gäller att formellt undervisas på rockinstrument, och generellt i populärmusicerande, är förstås en annan än tidigt 1980-tal då Bennett skrev,
även i Sverige. Jag håller det likväl för sant att en stor andel – kanske en majoritet
– av populärmusiker utvecklas musikaliskt utanför de formella utbildningsinstitutionerna, t.ex. i hemmiljöer med tillhörande bredbandsuppkopplingar (jfr GeorgiiHemming & Kvarnhall 2011).
96
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I likhet med Kristofer, och som jag, återigen, diskuterade i förra kapitlet, musicerar Filip på en nivå som medvetet är utan klara målsättningar. Det är snarast ett mål i sig: att ha kul – det hela ska inte befläckas av
”läxor och sånt”. För Filip är det högst centralt att hans trumspelande
förblir en lustbetonad aktivitet, något annat än vuxen- och skolvärldens
formella krav på särskilda prestationer. Det är i ett sådant ljus hans tidigare citerade utsaga ”jag älskar att spela trummor” ska begripas. Men
precis som i fallet med Kristofer kan inte denna avsaknad av mål, i termer
av att spela i band eller formellt undervisas, göra att han inte ska betraktas
som trummis.
Filip: För i skolan, vad är det, onsdag och fredag, spelar jag trummor i skolan. För att, på rasten på onsdagar och sen elevens val på fredagar spelar
jag och min kompis [Elias]. […] Han är riktigt duktig på trummor.
Victor: Okej.
F: Han är...
V: Ja, ”elevens val”, vad är, då får man...?
F: Man ska utöka sig i ett ämne.
V: Okej.
F: Så här, du ska utöka dig i matte, du kanske du har matteuppgifter, jobbar du, kanske vill utöka dig i syslöjd, i träslöjd, utöka dig i idrott, får du
ha idrott på den där timmen typ.
V: Okej.
F: Men jag vill utöka mig i musik, för jag gillar så mycket musik, så jag, då
får jag, [Elias] och [Gustav] spela trummor.

Av alla ämnen möjliga att ”utöka sig i”, väljer Filip musik – och specifikt
att spela trummor. Dessa tillfällen varje vecka i skolan är dock inte de
enda då han graviterar mot trumspelande. Filip åker varje sommar på ett
sportläger, där han utöver att utforska olika idrottsaktiviteter, också spelar trummor: ”på ett så här lekställe typ, hade de trummor och allt möjligt, som man kunde, så man kunde spela trummor. Satt jag och spelade
trummor där”. Att spela trummor är alltså för Filip inte en godtycklig
syssla, det är något han aktivt uppsöker, i olika sammanhang.
Denna överlagda inriktning mot att spela trummor, och att ”utöka sig”
i det, sammanfaller också med det faktum att han sparar pengar för att
kunna köpa ett digitalt trumset. Dessa varianter av trumset är, till skillnad

VICTOR KVARNHALL	
 Pojkars

musik, reproduktionens tystnad

207

från akustiska trummor, idealiska att ha i en bostad, då de inte är högljudda – såtillvida de inte kopplas till någon form av förstärkare och högtalare. Det är också i Filips rum de är tänkta att husera. Hans intresse för
detta instrument är därför av sådan natur att han är beredd att offra både
tid och energi på att spara till rätt summa pengar (7000 kronor), samt att
två gånger i veckan, och delvis under sommaren, ägna tid åt att spela.
Därtill är han uppenbarligen villig att låta ett trumset ta upp plats på hans
rum. Att Filip har en tydlig, och medveten, inriktning mot trummor, är
således min slutsats.
Sebastian är sist ut i denna redogörelse som utgörs av att pojkarna kan
kallas instrumentalister. Han är emellertid den av pojkarna som har den
närmsta relationen till att sjunga, åtminstone som instrument betraktat.
Detta framkommer dock först under den tredje intervjun, efter att han
tidigare berättat att han spelar både trummor och elbas – om än det förra
är att betrakta som mer primärt. När jag vid ett tillfälle efter en intervju
får se hans rum, blir jag varse att det inrymmer både ett digitalt trumset
och en elbas med tillhörande förstärkare. Trummor är som sagt det instrument han framför allt spelat, och också undervisats längst i – sedan
han var sju år.
[M]in första trumlärare, han var ju väldigt, han var en av de bästa reggaetrummarna i Sverige, så jag fick köra väldigt mycket [congas] och såna saker också. Och min andra trumlärare hette [Fredrik], som är också väldigt
bra och som har kört väldigt mycket, han fick jag köra mycket slagverk
också. Och den här, och det får jag också, jag har inte fått köra så mycket
med den [läraren] som jag bara har nu, på kulturskolan, men det finns ju
ganska mycket konserter man får köra mer trummor på, om man vill köra
[slagverk].

Att spela trummor har för Sebastian sedan tidiga år varit hans huvudinstrument, och det är med illa dold stolthet han inflikar att en av hans lärare är ”en av de bästa reggae-trummarna i Sverige”, en genre Sebastian
själv vurmar för. Trumspelandet har dock avtagit med tiden, av olika skäl.
På skolans musikundervisning får han sällan spela trummor, då ”många
killar [vill] spela trummor […] och läraren säger till andra att de ska spela,
så, bla bla bla, och sen så får man typ aldrig spela trummor”. Ett annat
skäl han uppger är att han numera är mer intresserad av att sjunga, eller
snarare att sjunga och spela gitarr kombinerat.
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Victor: Så det är tre instrument då som, eller om man räknar sång som ett
instrument, sång, trummor och bas, som du är, håller på med mest. Är det
något annat som du skulle vilja testa också?
Sebastian: Ja, jag, nu börjar jag vilja köra gitarr också, för när jag väl
sjunger så vill jag liksom kompa mig själv.

Det ska absolut noteras att Sebastian har en inställning till sång som delvis
avviker från de övriga pojkarna, och månne också pojkar/män överlag.
Han är genuint intresserad av det som ett instrument i sin egen rätt. Och
jag ska återkomma till detta under nästa rubrik. Men vad man behöver
komma ihåg med Sebastian i detta sammanhang, är två saker.
Det är, för det första, trummor han haft som sitt primära instrument
mer än halva sitt liv. I rockbandet han spelar är han just trummis. För det
andra spelar han ett flertal instrument. I nämnda rockband spelade han
först elbas, men bytte sedan till trummor. Hans basspelande var inte något
han och jag pratade särdeles mycket om, men av allt att döma – inte minst
det faktum att han äger en elbas – har han åtminstone lagt ned tid på och
varit någorlunda hängiven detta instrument också. Slutligen vill han lära
sig spela gitarr, ”för när jag väl sjunger så vill jag liksom kompa mig
själv”, som han säger. Som visades i föregående kapitel är Sebastians musicerande inriktat mot soloartisteri, snarare än att spela i band. Och även
om han tar sång på allvar, och strävar efter att utvecklas musikaliskt som
vokalist, är det knappast det enda han gör. Han är en instrumentalist, som
därtill strävar efter att uttrycka sig på egen hand på sång och gitarr.
Sammanfattningsvis har jag i detta avsnitt velat visa ett första genomgående drag i pojkarnas förhållningssätt till musikinstrument, som kort och
gott kan uttryckas som att de är instrumentalister. Det uppträder i olika
former och med delvis olika styrka hos de åtta, men utgörs likväl av något
gemensamt: ett hängivet engagemang. Jag kallar det därför ett engagerat
förhållningssätt. Oavsett om det rör sig om att hämta inspiration från
kända (manliga) instrumentalister, att utvecklas på kulturskola eller via
instruktionsvideor, att spela själv eller med andra, att köpa (nya) instrument eller tillbehör – det som förenar i pojkarnas förhållningssätt är att de
verkligen engagerar sig i ett instrument, gör det till sitt eget, upprättar en
relation till det präglad av nyfikenhet och närhet. Oberoende av om pojkarna kommer att fortsätta spela de instrument de nu spelar, eller spela
överlag, har de åtminstone utvecklat detta engagerade förhållningssätt,
som hur som helst kan betraktas som en förutsättning för att fortsätta.
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Semiengagemang och avståndstagande
Sångrösten kan infogas i en kategori som utgörs av instrument pojkarna
inte regelbundet utövar, men som de likväl, så att säga, tar ställning till.
Vad gäller instrument i denna kategori rör det sig emellertid både om intresse och ointresse. Vad gäller intresse rör det sig om trummor, gitarr och
(el)bas; ointresse främst (förutom sång) fiol, piano, flöjt och blåsinstrument. I kombination med pojkarnas huvudsakliga instrumentval, kan allt
detta sägas sammanfalla med hur pojkar (och flickor) orienterat sig vad
gäller musikinstrument sedan flertalet decennier tillbaka (se t.ex. Abeles
2009).
Samtliga instrument (inkluderat sångrösten) pojkarna uppvisar ointresse
inför är förstås värt att beakta, men jag kommer att fokusera på sångrösten. Framför allt då sång som huvudinstrument är den huvudsakliga vattendelaren mellan pojkar/män och flickor/kvinnor inom populärmusikområdet. Ett annat skäl är att de just nämnda instrument pojkarna finner
ointressanta är mer eller mindre kopplade till konstmusikaliska praktiker,
vilket därmed gör att det faller utanför mitt empiriska intresse. Pojkarna
kommer dessutom i högre grad i kontakt med sång, jämfört med andra
instrument de är ointresserade av – både i skolan och på fritiden, t.ex. i
sina eventuella band.
Att säga att pojkarna är helt ointresserade av sång som instrument, eller
att de inte sjunger, vore att ljuga. Flera av dem sjunger, och verkar tycka
om att sjunga. Likväl är det som instrumentalister jag beskrivit dem ovan.
Detta är dock inte särskilt ovanligt inom populärmusikområdet. Många
populärmusicerande män sjunger, men det är sällan det enda (eller det
huvudsakliga) de gör. Män som har sång som huvudinstrument är ovanliga (Gates 1989; Green 1997; Adler 2003; Charles 2004; Hall 2005; Harrison 2007; Beynon & Heywood 2010; Ungdomsstyrelsen 2011: 37; Warzecha 2013; Borgström Källén 2014). Detta är också skälet till att jag inte
tar den till synes självklara vägen och kallar pojkarnas förhållningssätt till
sång oengagerat.
Vad jag påstår är att sång är en perifer musikalisk aktivitet för pojkarna, och att de på olika vis tar avstånd från ett fullödigt engagemang. Detta
är förmodligen redan synligt, om än underförstått: ingen av pojkarna har
sång som sitt primära instrument, och ingen av dem har börjat så att säga
formellt, eller medvetet, att musicera genom att vara vokalister.97 Detta
Med detta menar jag dock inte att förneka att de första musikaliska ljud en
människa producerar är med hjälp av rösten.
97
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framkommer också på ett uttalat vis när pojkarna pratar om skolans musikundervisning. Såhär kunde det se ut när jag frågade om vad de tycker är
roligast att göra på musiklektionerna:
David: Eeh, det är ju att spela [instrument].
Albin: Det är liksom inte så roligt över huvud taget. Eller, det är lite kul att
spela instrument och så.
Jonathan: Spela instrument.
Kristofer: Jag tycker det är roligare att få använda instrument [än att
sjunga] och hålla på fysiskt. Spela.
Rickard: Spela trummor. Det är jätteroligt.

Det är likväl viktigt att inte fastna i något definitivt och avgränsat, vad
gäller sång och pojkar/män. Det är sällan en fråga om av eller på, ett eller
noll. För det första sticker Sebastian ut, i mitt material och överlag bland
pojkar och män. För det andra vittnar pojkarna om att de faktiskt sjunger
i olika sammanhang. Rickard är bakgrundssångare i sitt rockband; Jonathan och Theo sjunger bägge i sitt punkband; David sjunger i kör i skolan
och sjunger dessutom ofta under intervjuerna; Filip tycker om att sjunga
på musikundervisningen och särskilt att överrösta de pojkar som nyss
tillkommit i hans klass genom en sammanslagning av två klasser.
Men ändå, det är onekligen andra instrument än sång som pojkarna är
verkligt inriktade mot. Återigen, det är därför mer lämpligt att undersöka
pojkarnas förhållningssätt till sång, dvs. hur de betraktar det som ett instrument och sitt eget utövande av det, inte minst i jämförelse med andra
instrument. Först kommer jag dock att fokusera på förhållningssätt till de
instrument pojkarna finner tämligen intressanta men inte kontinuerligt
spelar eller har som huvudinstrument, i syfte att klargöra hur detta skiljer
sig från deras förhållningssätt till sång.

Semiengagerat förhållningssätt till gitarr, elbas och trummor
Genomgående bland pojkarna är alltså att gitarr, elbas och trumset är de
instrument de attraheras av – både som huvudinstrument och som instrument av allmänt intresse. De berättar både spontant och engagerat om
erfarenheter av andra populärmusikinstrument än de som är deras huvudsakliga. I nedan citat är de senare inskrivna inom parentes.
Albin (saxofon och piano): I början var det faktiskt väldigt svårt [att spela
trummor], men sen, det är liksom inte att man ska, om man tänker för
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mycket blir det väldigt svårt. Man får liksom, man får bara slå med den här
och sen så liksom… se, se på helheten, inte på en i taget såhär, den, den,
den, för då tappar man bort sig på de här två. Så man får liksom bara gå i
trans på nåt sätt, när man spelar trummor.

Rickard (elbas): Och sen fick vi ju [på musikundervisningen] lära oss spela
gitarr och ta vissa ackord, och så trummor också.
Victor: Ja, ja.
R: Har vi också gjort.
V: Hur fungerar det då? Att alla fick testa på att spela?
R: Ja.
V: Okej.
R: Sen försöker hon [musikläraren] lära ut det, och det var bara typ två
stycken och jag som klarade det.
V: Spela...?
R: Trummor, grundkompet. Jag spelar ju inte trummor i vanliga fall, men
jag kan grundkompet och lite till.

Kristofer (gitarr): Ja, jag har testat digitala [trummor]. Min kompis, han
bor… sista huset i den här längan. Han är väldigt duktig på musik. Han
har ett digitalt trumset som jag har testat att spela på.
V: Hur… hur tycker du det är, jämfört med att spela på riktiga, akustiska
trummor?
K: Eeh, jag tycker det är mer, lite svårare. Som att när man, alla plattor och
så – det är ju plattor bara man slår på – ser likadana ut. Det är lättare att
urskilja på akustiskt trumset.
V: Man vet vad det är för typ av trummor?
K: Ja, man vet.
V: Det är klart. Men…
K: Fast det är även roligare på digitala för där kan du ändra så att det låter
lite annorlunda, än från vanliga trummor då, också.
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David (trummor): Eeh, mina favoriter, jag har tänkt att, undrar om jag inte
ska börja på bas? Jag… i mitt, ja Red Hot Chili Peppers så är det ju, har de
ju en basist som är grym. […] Jag vill gärna börja spela bas, för jag tycker
att det är så coolt. Och sen har jag tänkt att jag vill ha ett mål, sen i slutet.
Att jag ska kunna två utav mina favorit-baskomp.

Vad dessa berättelser avtäcker är erfarenheter av och reflektioner över hur
det är att spela andra instrument än de som är pojkarnas huvudsakliga.
Även om det är i begränsad grad, har de ändock engagerat sig, tagit på
allvar, samt utvecklat olika former av subtil kännedom om dessa instrument. Albin har utvecklat ett sätt att hantera att spela trumset på (att ”gå i
trans”); Rickard har övat så pass på ”grundkompet och lite till” att han
blir belönad och bekräftad på skolans musiklektioner; Kristofer gör erfarenhetsbaserade distinktioner mellan digitala respektive akustiska trummor; David har börjat planera för målsättningar för sin framtida utveckling på (el)bas.
För att sätta en etikett på detta förhållningssätt, skulle det kunna omtalas som semiengagerat. Det är semiengagerat i bemärkelsen att det rör sig
om ett intresse, en fascination och ett närmande, men utan att instrumentet ifråga (än) blivit föremål för ett helhjärtat engagemang, dvs. i form av
att bli ett primärt eller huvudsakligt instrument. Detta förhållningssätt,
liksom det engagerade, står dock i kontrast till pojkarnas förhållningssätt
till sång.

Avståndstagandet från ett engagerat förhållningssätt till sång
Först bör det påpekas att pojkarnas tal om att själva sjunga snarast är
frånvarande i intervjuerna (detsamma gäller också andra instrument de
finner ointressanta). Kristofer är den som pratar minst om att sjunga, och
det är svårt att ordentligt utröna hans förhållningssätt till det. Klart är
åtminstone att det inte intresserar honom, att det är ”roligare att få använda instrument och hålla på fysiskt”. Att han vidare inte talar om sång,
att det är frånvarande i samtalet, är förstås i sig ett tecken på ett förhållningssätt: sång är inte, för honom, något som är värt att utforska musikaliskt. Detta ointresse för sång delar han med Albin, som säger att sjunga
inte riktigt är hans ”grej”.
Victor: Vad är det som du inte gillar med att sjunga?
Albin: Näe, dels för att det låter väldigt konstigt, det liksom skär sig och
vi… Kan ha att göra med att jag börjar bli äldre och så och, det dras i
stämbanden, eller ska man kalla det målbrottet?
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Vad Albin trycker på här är att hans röst är svårmanövrerad för musikaliska syften, av utvecklingsmässiga skäl. Det hela är något han, för övrigt,
ser som problematiskt för alla pojkar. Jag ska inte ge mig i kast med någon diskussion om hur pojkars målbrott skapar särskilda hinder för att
sjunga, utan vill snarare ställa det i relation till hans tidigare berättelse om
att spela trummor. Albins röstmässiga kapacitet kan betraktas som en
(kroppslig) begränsning. Den kan bero på att han är i målbrottet
(huruvida han är det kan jag svårligen uttala mig om), men den kan förmodat också bero på bristande röstträning. Poängen är att det hela utgör
en utmaning för honom, vad gäller att hantera rösten som ett musikinstrument. Men att spela trummor var också en utmaning, han säger själv
att det initialt var ”väldigt svårt”. Trots det lyckades han vända den svårigheten till att bli ett bemästrande av instrumentet, åtminstone till viss
grad.
Så, i termer av förhållningssätt intar sång en särställning för Albin. Det
är inte som andra instrument, och att nyfiket utforska dess utmärkande
drag, dess särställda musikaliska möjligheter och begränsningar, är inte
aktuellt på samma vis som för exv. trummor. Att sång så att säga rankas
lägre för Albin, blir än mer tydligt i hans berättelser om skolans musikundervisning.
Vi sjunger bara i kör, en jättetråkig låt. Så jag skulle inte riktigt kalla det
musik. Eller jo, det är ju musik att sjunga, men… känns mer som att man
sitter i klassrummet och sjunger en liten visa såhär som man kan göra när
man gick i ettan, ungefär så.

Detta är så karaktäristiskt för den musikundervisning Albin deltar i nu, på
sin skola; ”vi sjunger bara”, som han med emfas säger vid ett annat tillfälle – ett svar på att jag frågande konstaterat att de sjunger ”mest”. Tidigare hade han dock en annan musiklärare, och då gick det annorlunda till
på musiklektionerna.
Med vår förra musiklärare, då fick vi liksom verkligen spela musik. Kända
låtar, och allt från såhär mindre kända låtar till kända låtar, och verkligen
sjunga och spela samtidigt. Och nu är det liksom mest… som en liten sån
här, du vet, hoppetihopp-visa.

I det första citatet påstår Albin att det att sjunga (i kör) inte är musik,
även om han korrigerar sig. Utifrån det senare citatet, där han lyfter fram
det eftersträvansvärda med att ”sjunga och spela samtidigt”, är det en
rimlig tolkning att vad han avser är att sång i sig är vad han inte ser något
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musikaliskt egenvärde med. Att sjunga är intressant först när det fungerar
som en del av en större musikalisk helhet.
Samma förhållningssätt till sång som instrument framkommer hos
Rickard och Theo. Rickard agerar ofta bakgrundsvokalist i sitt band –
huvudvokalisten är en flicka (övriga bandmedlemmar är pojkar). Han
talar sig (som citerades) varm om att spela trummor, och finner det vara
”jätteroligt”. Med avseende på att sjunga säger han sig tycka om detta
också, åtminstone när det handlar om att köra.
Victor: Vad, men, men alltså förutom att köra och så där, alltså tycker du
om att sjunga själv också liksom?
Rickard: Nej, det brukar jag inte göra, det brukar jag inte göra.

Det är möjligt att Rickard tolkar min fråga som att den handlar om
huruvida han sjunger i sin ensamhet, och att det är det han svarar på. Men
frågan är om det spelar någon roll. Många instrument, även de som pojkarna inte betraktar som sina primära, praktiseras i ensamhet. Oavsett hur
Rickard förstod min fråga, ter det sig som att gränsen för att utöva sång
går vid att vara bakgrundsvokalist – när sång är en integrerad del av en
helhet, och Rickards huvudsakliga uppgift är att spela elbas.
Theo, som tillsammans med Jonathan är vokalist i deras punkband, säger följande om att sjunga.
Theo: Det är ju rätt kul att sjunga, jag menar… Alltså, man kan ju spela instrumentalt men det tycker jag inte är så himla intressant. Så det är väl sång
som ska vara med, enligt mig, så. Eller ja, i punk ska det helst vara med.
Och då, eller ja, det är inte så mycket sång, nu har det blivit mer skrik.
Victor: Okej.
T: Det är fortfarande sång, men det är ändå rätt mycket skrik.

När Theo här pratar om att sjunga, baserat på sina egna punkmusikaliska
erfarenheter, hamnar fokus på att sång ”ska vara med”, då instrumental
punk ”inte är så himla intressant”. Sång intar en form av obligatoriskt
inslag i den musik Theo vill spela, snarare än något som har ett musikaliskt egenvärde i sig. I den mån Theo, och månne Jonathan, laborerar med
sång som ett musikaliskt uttryck, handlar det om skrik – något Theo dessutom verkar särskilja från att sjunga (”det är inte så mycket sång, nu har
det blivit mer skrik”). Att använda sin röst på detta vis i musikaliska syften verkar uppenbarligen vara något Theo är bekväm med. Det hela påminner om hur Filip talar om att sjunga.
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När jag och Filip pratade om sång (på musikundervisningen), berättade
han att pojkarna är bättre än flickorna på det.98 Flickorna är, menar han,
alldeles för försiktiga och tar inte i tillräckligt mycket – något musikläraren instämmer i. Han fortsatte beskriva hur två olika klasser nu i sjätte
skolåret slagits samman, och att pojkarna i Filips tidigare klass gärna vill
överrösta den nytillkomna pojkkullen. För Filip verkar tjusningen med att
sjunga ligga i att åstadkomma så hög volymstyrka som möjligt. Även om
inte skrik(sång) enkom handlar om hög volymstyrka, är det särskilt kraftfulla aspekter av att använda rösten musikaliskt som både Theo och Filip
lyfter fram – och som de verkar komfortabla med att nyttja.
Theo nämner också vid ett annat tillfälle hur viktigt han tycker låttexter
är:
Och det, alltså jag tror att jag är den som är [skrattar lätt] sämst på musik i
bandet. Men liksom det är, det har jag, det tycker jag inte är några nackdelar. Då koncentrerar jag mig mer på att skriva bra låttexter.

Detta är ytterligare ett sätt att förhålla sig till sång: att betrakta det som
ett medel för att kommunicera ett språkligt budskap, till skillnad från att
(också) vara ett sätt att musikaliskt uttrycka sig. Det hela kommer än tydligare fram hos Jonathan, något som vidrördes även i förra kapitlet. Vad
gäller musikaliska praktiker som anknyter till sång, är det bara låttexter
Jonathan pratar om, vilket följande tre utsagor från honom kan illustrera.
Och sen… nu har vi skrivit två låtar till, vi håller på och spånar på fler. Vi
har haft såhär, flera halvfärdiga låtar men som vi inte fortsatt med. Dels
har texten inte varit bra, och vi har inte… vi […] seriösa, att de är bra.
Jag… jag, när jag skriver själv låtar så skriver jag mycket politiska texter,
då.
Det är mest jag och [Theo] som engagerar sig… […]. [Theo] kanske kommer på nån text, ja kanske nån början, eller jag då. Så, eller så sitter vi tillsammans. Och det, kanske jag kommer på nåt gitarriff jag tycker om, som
vi skulle göra nånting av.

Som redan nämnts, blir sångrösten genom detta förhållningssätt ett medel
för att kommunicera låttexten; att det är med rösten detta sker är underförstått, men dess egna musikaliska särdrag står aldrig i centrum.

Denna konversation ägde rum under den tredje, icke-inspelade, intervjun med
Filip.
98
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Både Sebastian och David uppvisar ett intresse för att sjunga och för
sångrösten, om än på olika sätt och i olika omfattning. Vid tredje intervjun med Sebastian har han just börjat på högstadiet. Det är en skola med
musikprofil, och eleverna har fått välja bland två inriktningar: musik eller
sång (en uppdelning som för övrigt avslöjar en del om hur sång betraktas,
generellt). Sebastian har valt sång. Eftersom han inte nämnt något om sitt
sångintresse tidigare, undrar jag över hur länge han hållit på med det.
Ja, jag har... Jag har, jag har ju sjungit hela tiden ganska mycket, jag har
gått på kör och så. Men sen så har jag börjat sluta mer och mer, sen så nu
har jag börjat sjunga igen typ, ganska nu, jag har börjat vilja sjunga mer.
Fast nu sjunger jag inte i såhär kör direkt, men kör, sjunger...

Som nämndes, och citerades, i förra kapitlet vill Sebastian i anslutning till
att ”vilja sjunga mer”, också lära sig spela akustisk gitarr, i syfte att kunna
ackompanjera sig själv när han sjunger. Det är vidare hans styvpappa som
är den framtida tilltänkte gitarrläraren.
Sebastian vill uppenbart utveckla sin sångröst, och har i linje med det
valt sånginriktning i skolan. Som påpekats är Sebastian en pojke som på
ett vis är ovanlig i sitt medvetna val av sångrösten som instrument, men
det är alltså primärt trummis han varit halva sitt liv, därtill är han basist,
samt gitarrist in spe. Vad gäller det senare instrumentet leder det mig
också in på nästa poäng, nämligen att Sebastian inte vill bli enkom vokalist: han vill sjunga och spela gitarr. Han vill, vilket var en slutsats i förra
kapitlet, utöva soloartisteri – inte sjunga ”i såhär kör”, eller ha sång som
huvudinstrument, utan framföra musik genom att spela gitarr och sjunga.
David är den enda som vid något tillfälle pratar något mer hängivet om
att sjunga – ja, förutom Sebastian, även om hans hängivelse är mer underförstådd och dämpat uttryckt. David sjunger tämligen ofta under intervjuerna; när han spelar upp musik via datorn för mig, eller när vi bara pratar
om särskilda låtar. Hans mer konkreta berättelse om att sjunga består
dock av endast en kortare passus och berör körsång i skolan.
David: Vi är ju tre klasser, tjugonio… fast, så vi kör inte det här året tillsammans, alla klasser. Då skulle det bli nittio personer i en och samma sal.
Victor: Ja, det är lite svårt.
D: Fast vi kör kör allihop tillsammans. Och då har vi tre salar som vi kör i.
En jättestor, som heter […], och två lite mindre. Och så kör vi olika stämmor. Det finns högst sopran ett, kan du stämmorna?
V: Hmm…
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D: Sopran ett, och sen så lite där, det är sopran två, och sen alt. Och sen
finns det… fyra stycken som är baryton.
V: Okej.
D: Och jag är faktiskt en utav dem.

David är märkbart stolt över att vara en av de fyra som sjunger barytonstämman, och det var tydligt under vårt samtal att han finner körsjungandet vara en tillfredsställande aktivitet. Det hela understryks än mer
när han i meningsutbytet efter ovan, betonar att han ”tycker det är jättekul att sjunga”. Just när han uttalat denna fäbless, för han emellertid direkt in en reservation:
Men jag sjunger kanske inte så mycket såhär när jag går runt, men… i skolan… när vi har lektion och så. Eeh, när det är rast, då går jag inte runt och
sjunger. Men medan andra, andra kan ju göra det hela tiden.

Vilka är dessa ”andra” egentligen? Ja, det hela är en av många ting pojkarna nämnde som jag i efterhand grämde mig över att jag inte ställde
följdfrågor på. Som diskuterades i kapitel 5 återfanns en svår balansgång i
intervjuandet mellan att skapa och upprätthålla en god samtalsatmosfär
och att samtidigt styra samtalet. Just i detta fall rörde det sig om att jag
var mer fokuserad på att få David – som hade varit på resande fot dagen
och natten innan och således var mycket trött (han gäspade konstant under intervjun) – att fortsätta prata, än att avbryta med frågor om detaljer.
Men givetvis, en god intervjuare måste ha sinnesnärvaro nog att ställa
frågor om detaljer när det verkligen är nödvändigt. Hur som helst, jag vill
försöka göra en så rimlig tolkning som möjligt av vad David här avser
med ”andra”.
Just efter Davids utläggning ovan, om att han inte sjunger när han ”går
runt […] i skolan”, övergår han till att prata om två flickor på hans skola
som sjunger, och hur den ena är sämre än den andra på att sjunga solo.
Därefter framkommer det att flickor överlag är långt mer inriktade på
sång som instrument, än vad pojkar är. David berättar att ”tjejerna kör
inte lika mycket instrument som oss, utan de... sjunger. Medan vi killar
spelar”. De instrument som David säger pojkar framför allt spelar, är
”såna här gitarr och såna saker”, och avser rimligen (el)gitarr, elbas och
trumset. Dessa instrument, säger han senare, är också något flickorna är
sämre på i jämförelse med pojkarna. Å andra sidan menar han att flickorna är bättre på att sjunga än vad pojkarna är.
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Vad som framträder är således en social organisering utifrån kön och
instrument inom populärmusik som känns igen: flickor/kvinnor har sång
som huvudinstrument, pojkar/män andra instrument. Jag sluter mig således till att de ”andra” som David talade om tidigare, är flickor. Det är de
som ”går runt” i skolan, på lektioner och på raster, och sjunger. Detta är
också ett fenomen både Filip och Albin vittnar om; med den senares ord
sjunger flickor ”hela tiden […]. Såhära på raster och så, går omkring och
sjunger på, såna här du vet, Eric Saade-låtar”. Vad som kan sägas nu är
därmed att David, Filip och Albin befinner sig i en social verklighet där
flickor använder sångrösten för att spontant musicera varhelst de befinner
sig. Och detta är något David inte gör: hans sjungande är begränsat till de
tillfällen under musikundervisningen då eleverna praktiserar körsång.
Sammanfattningsvis kan pojkarnas förhållningssätt till sång sägas överlag vara präglat av en brist på ”spririted commitment to singing” (Gates
1989: 37). De sjunger visserligen, och finner det i någon mån njutbart,
men det är inte i närheten av lika intressant eller viktigt som att spela instrument som (el)gitarr, elbas och trummor. Sångrösten intar därmed en
underordnad musikalisk roll för pojkarna. Det påminner om Jacqueline
Warwicks sätt att beskriva innehållet i Hal Leonards drygt tusensidiga
verk om the Beatles samlade låtkatalog: ”the vocal parts are not subject to
technical scrutiny at all” (2009: 349).
På olika sätt utmanövreras därmed ett helhjärtat engagemang, i form av
diverse distanseringar. Nedan ska jag summariskt klargöra hur detta ser
ut, detta pojkarnas avståndstagande från ett engagerat förhållningssätt till
sång.
Hos Kristofer och Albin uppträder detta avståndstagande helt enkelt
som ett uttalat ointresse, där den förra finner det mer värdefullt att spela
instrument, och den senare att spela och sjunga samtidigt (även om det
inte finns några tecken på att han de facto brukar sjunga utöver i skolan).
De andra pojkarna sjunger samtliga i någon mån, men tar samtidigt också
avstånd från ett fullt ut engagerat, eller semiengagerat, förhållningssätt.
Rickard agerar vokalist i form av att bakgrundsköra i sitt band, men avvisar tanken på att ”sjunga själv”. Jonathan (och i viss utsträckning också
Theo) sätter låttexten i centrum, vilket ger det vokala en funktion av medium för texten. Sebastian har förvisso valt sånginriktning på sin högstadieskola med musikprofil, men poängterar att det är sång och gitarr i
kombination han är intresserad av – och han är dessutom trummis i grund
och botten. David sjunger gärna i skolans kör, men är noga med att påpeka att han sjunger där och endast där, inte på andra lektioner eller på
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raster (vilket flickorna gör). Filip respektive Theos avståndstaganden är
något mer intrikat, och jag ska därför diskutera det lite mer ingående.
Filip fokuserar alltså på hög volymstyrka när han sjunger i skolan, som
ett sätt att överrösta nytillkomna pojkar i klassen. Theo å sin sida föredrar
som vokalist i sitt band att skrika, något han också särskiljer från att
sjunga. Flera musikforskare med genusperspektiv har påpekat att platstagande medelst hög ljudvolym är, så att säga, kompatibelt med maskulinitet (Green 1997; Clawson 1999; Bergman 2009; Björck 2011: kap. 8;
Borgström Källén 2014). Vad Filip och Theo så gör när de formar sitt
sjungande genom att sjunga starkt respektive skrika, kan begripas som ett
sätt att ge denna musikaliska praktik en maskulin textur. Är då detta ett
avståndstagande från ett engagerat förhållningssätt till sång? Jag vill hävda
att det är det, då sång reduceras till en aspekt: volymstyrka. Alla subtiliteter med sångrösten som instrument verkar de av allt att döma vara ointresserade av. Därmed innebär deras sätt att hantera sång som instrument
att de, liksom de andra pojkarna, undgår att hängivet engagera sig i ett
utforskande av sångröstens alla spektra.

Slutord
Slutligen vill jag kortfattat samla alla de slutsatser jag dragit om pojkarnas
förhållningssätt till musikinstrument som har framkommit i detta kapitel.
Till att börja med ska det noteras att pojkarna i princip gör det pojkar
(och män) brukar göra i populärmusiklivet, i enlighet med både tidigare
forskning och statistik (t.ex. Green 1997; Bayton 1997; 1998; Clawson
1999; Hall 2005; Hallam m fl. 2008; Abeles 2009; Björck 2011: 84; Ungdomsstyrelsen 2011: 13; 14; 37). Syftet med detta kapitel har emellertid
varit att mer detaljerat karaktärisera de reproducerande förhållningssätt
till musikinstrument pojkarnas utsagor ger uttryck för. Jag har hävdat att
det återfinns tre olika typer av sådana förhållningssätt.
Till att börja med har jag omtalat pojkarna som instrumentalister, eller
med andra ord att de intar ett engagerat förhållningssätt till specifika instrument, vilka vidare är att betrakta som deras primära. Därtill uppvisar
de vad jag kallat ett semiengagerat förhållningssätt till framför allt gitarr,
elbas och trummor, dvs. ett respektfullt och fascinerat intresse för (populärmusik)instrument som inte är deras huvudsakliga och som inte (än)
yttrar sig som ett fullt hängivet engagemang. För det tredje, och slutligen,
återfinns ett avståndstagande från ett engagerat, eller semiengagerat, förhållningssätt till sång. Även om sjungande är något som praktiseras av de
flesta pojkarna, förblir det något som inte utforskas med entusiasm eller
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för sin egen skull, genom att pojkarna sällan eller aldrig på allvar befattar
sig med sångrösten som ett instrument i sin egen rätt.
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KAPITEL 8

Förklaringar till pojkarnas förhållningssätt
I de två föregående kapitlen har jag försökt tydliggöra och beskriva pojkarnas reproducerande förhållningssätt till populärmusik och -musiker
respektive musikinstrument, med avseende på mansdominans respektive
könssegregering. Vad gäller de förhållningssätt pojkarna intar rör det sig
kort uttryckt dels om ett identifikatoriskt förhållningssätt till populärmusiker, samt ett engagerat förhållningssätt till populärmusikinstrument. Om
än basala utgör dessa påståenden, och de slutsatser jag hittills dragit, utgångspunkten för allt som detta kapitel handlar om. Detta medför också
att kapitlet är väsentligt längre än de tidigare, då det som sagt inbegriper
att förklara de empiriska fenomen jag redogjort för i såväl kapitel 6 som i
kapitel 7. Min förhoppning är att ett längre, sammanhållet kapitel med
förklaringar är att föredra framför en uppdelning i två olika.
Nåväl, även om detta kapitel bygger på de tidigare, tas emellertid här
ett kliv ned i den djupare nivån av verkligheten. Det är med andra ord
dags att besvara den sista uppställda frågeställningen – Vilka är de kausala
mekanismer som producerar pojkars reproducerande förhållningssätt till
populärmusik och -musiker samt musikinstrument? Jag riktar därmed nu
intresset mot något som inte direkt står att finna i det empiriska materialet, utan överskrider det, vilket är en kärna i kritiskt realistiska förklaringar (Bhaskar 1979/1998; Outhwaite 1987; Ekström 1992; Collier
1994; Archer 1995; Danermark m fl. 2003; Carter & New 2004; Edwards
m fl. 2014). Syftet är som bekant att identifiera de underliggande, och
icke-observerbara, mekanismer som kan förklara pojkarnas reproducerande förhållningssätt. Uttryckt annorlunda är det nu snarast retroduktion, och inte abduktion, som är medlet för att dra slutsatser.
När det gäller identifieringen av mekanismer ska det återigen noteras
att sådan (och all annan) kunskap alltid är felbar. Detta är förstås en konsekvens av en realistisk ontologi: det går inte att ha fel om verkligheten
såvida den inte har en objektiv existens. Utöver denna ofrånkomlighet, är
mitt material av sådan art att de mekanismer jag över huvud taget kan
identifiera har sin begränsning. Vad jag kommer att rikta in mig på beskrivs bäst som att jag kommer anta, och argumentera för, existensen av
mekanismer, ”which, if they were to exist and act in the postulated matter, would account for phenomena singled out for explanation” (Lawson
1998: 164; se också Bhaskar 1989/2011: 19–20). Detta är en viktig for-
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mulering, då retroduktion på många vis är ett teoretiskt-kreativt bygge,
om än i kombination med, eller utifrån, empiri.
En viktig målsättning med kapitlet kan till följd därav formuleras som
att jag söker rekonstruera kausala processer på sociala, kulturella och
psykologiska nivåer (Ekström 1992; Danermark m fl. 2003: 171) vilka
producerar pojkarnas förhållningssätt till populärmusik/-musiker samt
musikinstrument. Dessa förklarande mekanismer postuleras med hjälp av
såväl min empiri, tidigare forskning som (meta)teoretiska resonemang. Det
hela innebär därför emellanåt en balansgång mellan att identifiera ”too
generic and too contingent mechanisms” (Bygstad & Munkvold 2011:
13). Om än de nedan föreslagna mekanismerna lutar något mer åt det
generiska hållet, har de förstås också alltid ett fäste i det särskilda empiriska materialet jag studerar. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att
det inte rör sig om förklaringar som på detaljerad nivå går in i varje fall
(dvs. varje pojke) utan söker sig mot en högre abstraktionsnivå (dvs. pojkar mer generellt).
Vidare är ett särdrag hos dessa explanatoriska rekonstruktioner att de
ska betraktas som något som pågått över tid. De mekanismer jag identifierar i detta kapitel har inte aktiverats i stil med hur en glödlampa tänds
genom att en strömbrytare slås på, och sedan lyser upp ett rum. Snarare
har de opererat i ett öppet system över lång tid, jämsides en mängd andra
mekanismer – som, från och till, både sam- och motverkat de förra. Hur
det nu än är med den saken, är mitt mål att påvisa mekanismer vars systematiska verkan är de centrala processer som förklarar pojkarnas reproducerande förhållningssätt.

Identifikatoriskt förhållningssätt till populärmusiker
Pojkarnas identifikatoriska förhållningssätt innebär – åtminstone potentiellt – en reproduktion av populärmusikområdets mansdominans. Förklaringen av det hela har jag delat upp i två delar. Till en början handlar det
om de mekanismer som kan förklara pojkarnas avståndstagande från det
förhållningssätt flickor verkar inta, vilket jag kallar ett intimiserat förhållningssätt. Därefter fokuserar jag på att förklara pojkarnas intagande av
det identifikatoriska förhållningssättet. Strängt taget är det bara det senare
som innebär en (potentiell) reproduktion av populärmusikområdets mansdominans. Men att förklara avståndstagandet från det intimiserade förhållningssättet innebär emellertid att förklara varför ett möjligt alternativ
för pojkarna inte realiseras, vilket inte är inriktat mot eget musicerande.
Därför utgörs mitt fokus på förklaring av både avståndstagande och inta224
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gande av att begripa varför pojkar(na)s förhållningssätt blir identifikatoriskt, snarare än intimiserat.
Jag har tidigare argumenterat för att det identifikatoriska förhållningssättet inte handlar om identitet (även om det kan vara en av dess byggstenar), utan just ett förhållningssätt som innebär att vilja vara och göra som
någon annan är och gör – i detta fall olika slags populärmusiker. Detta
kan också formuleras som att pojkarna är på väg mot, eller aspirerar på,
att bli ett särskilt slags sociala aktörer, i form av populärmusiker i någon
omfattning. För Archer (1995; 2000) syftar agentbegreppet på individer
som tillhör särskilda sociala kategorier (män, kvinnor, vita, färgade, etc.)
och därmed delar samma eller liknande livsvillkor (Archer 1995: kap. 8;
2000: 261 ff). Alla människor är därmed agenter, då alla människor ofrivilligt upptar olika sociala positioner. Att vara en aktör däremot, handlar
om att på en mer frivillig basis uppta särskilda sociala positioner, vilka
innefattar ”emergent properties which cannot be reduced to characteristics
of their occupants” (Archer 1995: 276). På det viset behöver det finnas
någon form av ”passform”, om än aldrig komplett eller perfekt, mellan
individen som agent och den typ av aktör denne strävar efter att bli. Annorlunda uttryckt handlar det om att ”the kind of Agents that [infants]
start out being without any choice, due to parentage and social context,
profoundly influences what kind of Actor they can become” (Archer 1995:
277). Med Archer kan det alltså begreppsliggöras som att de är pojkarnas
villkor i egenskap av särskilda sociala agenter jag undersöker, i relation till
deras strävan att bli en särskild form av sociala aktörer.
Nå, alla pojkarna har inte som uttalad ambition att utöva populärmusik mer än för sig själva (eventuellt med kamrater) i hemmiljö. Helt uppenbart finns en variation i hur angelägna dessa åtta olika pojkar är om
att skapa och spela populärmusik. Det kan uttryckas som att populärmusicerande inte (än) utgör en ”yttersta angelägenhet” (ultimate concern) för
pojkarna, ”concerns which are not a means to anything beyond them, but
are commitments which are constitutive of who we are, and an expression
of our identities” (Archer 2000: 4). Men för samtliga är det åtminstone
någon form av angelägenhet att musicera. På så vis är deras vilja att utöva
populärmusik, manifesterad i deras identifikatoriska förhållningssätt, något som tillhör deras utvecklade personligheter. Det är de själva som så att
säga gjort valet att vilja spela populärmusik. Detta betyder emellertid inte
att denna vilja är resultatet av deras överläggningar som fullkomligt autonoma individer; det hela är snarare att betrakta som frukten av mötet
mellan dem, som personer, och den sociala verkligheten (Archer 2000).
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Innan jag övergår till ett mer renodlat explanatoriskt modus, vill jag dra
upp några gemensamma riktlinjer för såväl hela detta avsnitt som senare
kommande förklaringar. I detta kommer jag att fokusera på dels relationen pojkar-flickor, dels relationen pojkar-pojkar, vilka bägge kan sägas
ingå i en social könsstruktur (Hartmann 1979; Connell 1999; Jónasdóttir
2003a: 231–232), men innefatta olika kausala mekanismer. Att klargöra
detta inbegriper diskussioner som är samtidigt både snåriga och grundläggande. I kraft av att vara karaktäriseringar av de nämnda könsrelationerna, kommer dessa alltså dessutom att åberopas i förklaringar alltigenom
hela kapitlet. Så även om placeringen av dessa teoretiska diskussioner just
här riskerar att göra läsningen i någon mån mer besvärlig, är det den bästa
lösning jag funnit.

Relationen pojkar-flickor
Eftersom flickor inte deltar i denna studie kan jag inte med stöd i mitt
material uttala mig om relationen pojkar-flickor utifrån flickors vittnesbörd. För att kunna klargöra karaktären på relationen pojkar-flickor tarvas emellertid att jag säger någonting om bägge parter. Jag kommer därför
att diskutera denna könsrelation med hjälp av både mitt eget empiriska
material, annan forskning samt teoretiska resonemang. Låt mig börja med
något som härrör ur mitt eget material.
För det första är fallet att pojkarna, och andra pojkar i deras omgivning, nedvärderar den musik flickor tycker om, och flickornas förhållningssätt till populärmusik(er). Detta sker dock med viss variation och i
olika grad, alltifrån det av pojkar avkrävda uttryckliga ”hat” Sebastian
vittnar om, till ett allmänt ointresse eller ogillande av en artist som Justin
Bieber. Ett bättre sätt att beskriva detta nedvärderande på är i termer av
vad som är frånvarande i pojkarnas hållningar. Man skulle då kunna uttrycka det som att det utgörs av en frånvaro av erkännande och bekräftelse av flickor och deras förhållningssätt. En sådan formulering täcker
därmed in den variation som finns hos pojkarna (och de andra pojkar de
berättar om), vad gäller hur de ställer sig till flickors musikpreferenser och
förhållningssätt till populärmusiker.
Hur som helst, i ett första steg kan det då sägas att relationen pojkarflickor är präglad av att pojkar inte erkänner flickor som personer, i detta
fall vad gäller deras (intimiserade) förhållningssätt till populärmusiker.
Detta är dock, som sagt, enkom ena änden av relationen: hur flickorna i
pojkarnas omgivning betraktar och relaterar till pojkarna kan jag inte på
direkt empirisk väg uttala mig om. Detta främst pga. att jag inte intervjuat
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flickor, men också då pojkarna mycket sällan pratar om flickors inställning till dem eller aktiviteter där de bägge deltar. För att kunna rekonstruera relationen pojkar-flickor från andra synvinklar behöver jag så vända
mig till andra källor än mitt eget material.
Ett par samtida svenska studier pekar mot att också flickor föraktar
”tjejmusik”, och därmed det intimiserade förhållningssättet (Werner 2009;
Danielsson 2012). Även om de tjejer Werner studerade själva njöt av och
tyckte om den ”tjejiga” musiken, ansågs den av informanterna mindre
värd än den ”killiga” diton, vilken ansågs viktig och seriös (Werner 2009:
185 ff). Med andra ord nedvärderade de den ”tjejiga” musiken, sin egen
musiksmak och sig själva, i samma andetag som de uppvärderade den
”killiga” musiken, killars musiksmak och killar. Detta är också på ett mer
generellt plan ett genomgående tema i Diane Reays studie av en skolklass
med sjuåringar i London. Hon argumenterar för att ”all the boys and a
significant number of the girls, if not subscribing to the view that boys are
better, adhered to the view that it is better being a boy” (Reay 2001: 164).
Om man antar att detsamma föreligger vad gäller de pojkar jag studerar, innebär det att det existerar en gemensam uppvärdering av pojkar och
en nedvärdering av flickor – och deras respektive förhållningssätt och
musikpreferens (jfr Bekkengen 2002: 110 ff). Det hela konstituerar därmed ett förtryck. I Jónasdóttirs mening innebär förtryck en ”bearbetning
av personers grundföreställning om sig själva och sin plats i tillvaron”,
vilket också medför att ”personerna själva aktivt övertar denna hållning
och inte nödvändigtvis upplever den som förtryckande” (2003a: 112).
Förtryck av flickor, på ovan beskrivna vis, är dock inte det enda jag föreslår att relationen pojkar-flickor utgörs av.
Förtryck är, som Jónasdóttir påpekar, en förutsättning för något mer.
Som jag i kapitel 4 diskuterade, medför Jónasdóttirs patriarkatsteori att
samtida könsrelationer har karaktären av utsugningsrelationer. Ett obalanserat utbyte av kärlek, till mäns fördel respektive kvinnors nackdel,
varigenom män i högre grad än kvinnor tillskansar sig ”de sociala och
existentiella förutsättningarna för handlingskraft” (Jónasdóttir 2003a:
58). Män blir, som personer, både erkända och bekräftade av kvinnor på
ett sätt som inte är ömsesidigt, vilket t.ex. får konsekvenser för mäns respektive kvinnors självförtroende (Jónasdóttir 2003a: 239). För att vidare
underbygga min argumentation om hur relationen pojkar-flickor är beskaffad, vill jag fördjupa mig en smula i ett resonemang om kön och självförtroende vad gäller att musicera.
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Att pojkarna utstrålade självförtroende – såväl allmänt som specifikt
vad gäller musik och musicerande – i både tal och uppträdande är något
av de mest utmärkande jag minns av mötena med dem. Men samtidigt
också något av det mest svårfångade i skrift. Beskrivningarna av och diskussionerna om pojkarnas självförtroende ska jag därför återkomma till
mer grundligt när jag övergår till att förklara varför pojkarna de facto
intar just ett identifikatoriskt förhållningssätt. För nu kan det åtminstone
sägas att det identifikatoriska förhållningssätt pojkarna intar, inte rimligen
kan existera utan att de känner självförtroende, i form av en självklar
tilltro till sin egen musikaliska förmåga. Detta är min utgångspunkt i det
närmast förestående, och det viktiga i denna diskussion är att påvisa hur
nivån av ”musikaliskt självförtroende” verkar skilja sig väsentligt mellan
pojkar och flickor.
Nyss nämnde jag att pojkarna mycket sällan pratade om flickor som
några de gör saker tillsammans med, och särskilt då vad gäller musik. En
av pojkarna, Rickard, avviker emellertid något från denna trend, då sångerskan och den primära låtskrivaren i det band han spelar i är flicka. När
vi pratar om hur låtskapandet går till berättar han följande.
Rickard: [Olivia] skriver låtar och sen så övertalar vi henne i en timme att
den är bra.
Victor: Ja.
R: Och sen så får vi övertala i en halvtimme att hon ska spela upp den för
oss på pianot.
V: Okej. […] Varför måste ni övertala henne?
R: Jo, men hon är, hon är inte så säker på att det är, de är bra. Hon tycker
inte det.

Olivia verkar sakna en tilltro till sin musikaliska förmåga, trots att hon är
långtida medlem i bandet, spelar flera instrument, komponerar deras låtar
och sjunger. Rickard, och de andra pojkarna i bandet, verkar inte ha
några sådana problem. Vid två olika tillfällen under intervjuerna med
Rickard spelade han för mig, en gång på elbas (som är hans huvudinstrument), en annan gång på piano (som han håller på och lär sig). En annan
pojke i bandet komponerar också han låtar, och honom behöver ingen
”övertala i en timme” för att han ska tro att en låtidé är bra eller våga
spela upp den.
Rickards berättelse illustrerar på en mikronivå hur skillnaden i tilltro
till musikalisk förmåga skiljer sig åt mellan flickor och pojkar. Olivias låga
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självförtroende står i bjärt kontrast till både Rickards och de andra bandmedlemmarnas långt högre. Men hon, eller hennes pojkkamrater i bandet,
är inte unika. Det finns ett antal studier där just flickors/tjejers/kvinnors
avsevärt lägre tilltro till sin musikaliska förmåga framträder (Green 1997;
Clawson 1999; Charles 2004; Wehr-Flowers 2006; Bergman 2009; Werner 2009; Armstrong 2011; Reddington 2012). Nedan två citat tydliggör
koncist detta fenomen.
In contrast to those girls who lacked confidence, who felt ’incompetent’
and ’awful’, who thought that at least some of their compositions sounded
’terrible’, ’horrible’, ’simple’ and ’silly’ […], boys’ apparent possession of
confidence surfaced through a light-hearted, humorous or careless attitude
towards their work. (Green 1997: 209)
Det finns också saker som skiljer sig åt mellan tjejerna och killarnas musiklektioner, inte minst vad gäller hur de agerar och tar plats som individer
och hur de förhåller sig till sin egen kompetens. […] En av de största skillnaderna i hur ungdomarna i de respektive grupperna agerar är att det i tjejernas grupp är vanligare att prata om sig själv som okunnig och om problem som är förknippade med att spela. (Bergman 2009: 137; 138)

I ett kortare avsnitt i sin avhandling noterar Borgström Källén (2014:
139–143) något liknande. Bland de gymnasieelever på estetiska programmet hon studerade, intog flickorna i långt högre grad en understödjande,
ansvarstagande och omsorgsfull funktion – alltmedan pojkarna kunde
fokusera på sitt spelande. Även om hon inte påpekar det själv, är det uppenbart i hennes studie att pojkarna har en större tilltro till sina musikaliska förmågor i jämförelse med flickorna. Mot bakgrund av dessa studier
finner jag det därför plausibelt att påstå att det, vad gäller mitt material,
föreligger samma skillnad mellan pojkars respektive flickors tilltro till sina
respektive musikaliska förmågor. Jag vill därtill, och mest viktigt, mena att
detta tyder på en könsrelation präglad av obalanserat utbyte av erkännande och bekräftelse, till pojkars fördel. I de nyligen hänvisade studierna
tenderar det hela dock att analyseras på ett helt annat vis (i de fall det över
huvud taget analyseras).
Dessa författare omtalar oftast det hela snarare som att flickor inte vill
(diskursivt) framhäva sina musikaliska förmågor, än att de faktiskt har en
brist på tilltro till sig själva och sin musikaliska kompetens. Green talar
t.ex. om ”the conventional construction of femininity as lacking confidence” (Green 1997: 219), och hos Bergman benämns det som att tjejerna
i hennes studie framställde sig som musikaliskt inkompetenta, i syfte att
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”förkroppsliga en normativ femininitet” (Bergman 2009: 154).99 Som jag
ser det, finns det två problem med detta. För det första ser man inte skogen för alla träd, ty att i tal och annat tona ned sin musikaliska förmåga är
i sig en aspekt av att inte känna tilltro till denna förmåga. För det andra,
och framför allt, reduceras informanters utsagor och ageranden till konstruktioner av kön/genus: uttalanden och ageranden som signalerar brist
på/tillgång till musikalisk prestationstillit, begrips som ett sätt att ”göra
kön” på – snarare än att yttranden och handlingar vittnar om verkliga
saktillstånd som i sig är i behov av förklaring. Konstruktions- och performativitetsansatserna kan så visserligen säga något om hur pojkars respektive flickors självförtroende uttrycks eller framträder, men inte om hur
denna tilltro som existerande i människor närs eller svälts.
Vad jag finner vara en mer rimlig förklaring till dessa fenomen, är existensen av obalanserade, utsugande könsrelationer, vilket pojkar/män
tjänar på. Detta menar jag därför också gäller för de pojkar som deltar i
min studie (och pojkar i deras omgivning som de berättar om). Som pojkar ingår de med nödvändighet i relationer med flickor – i skolan (och på
väg till och från den), i hemmet, på fritiden, etc. Hur könssegregerade de
sociala kontexter de lever i än är, måste de likväl umgås med flickor i sin
vardag. Och mitt antagande, utifrån både min egen empiri, andras forskning och slutsatser, är att det är relationer präglade av obalanserat utbyte
av bekräftelse och erkännande.
Denna diskussion kommer att fördjupas längre fram. Vad jag gjort i
detta avsnitt är alltså att ha argumenterat för existensen av denna relationella dynamik mellan pojkar och flickor.

Relationen pojkar-pojkar
En annan generell utgångspunkt för mina förklaringar rör könsrelationen
pojkar-pojkar. Vad gäller denna finns av förklarliga skäl mer i mitt eget
material att hänga upp beskrivningen av den på, och resonemanget kommer därmed inte bli lika omfattande som i det föregående avsnittet. Men i
likhet med relationen pojkar-flickor kommer jag att fokusera på relationens karaktär, för att på så vis klargöra något av dess villkorande funktion.
Som påvisades ett antal gånger i kapitel 6, pekar pojkarnas utsagor på
vikten av att – uttryckligen eller indirekt, och främst bland pojkkamrater –
I rättvisans namn ska det sägas att Bergman i ett kortare avsnitt påpekar att
tjejernas sätt att omtala sina musikaliska förmågor också hade att göra med bristande (rock)musikalisk erfarenhet.
99
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ta avstånd från den musik flickor tycker om, speciellt Justin Bieber. Att
som pojke eller man i enkönade sammanhang avkrävas avståndstagande
från flickor/kvinnor och det som begrips som feminint, är ett fenomen som
förekommer en hel del i forskning om pojkar/män/maskulinitet (se t.ex.
Bird 1996; Kenway & Fitzclarence 1997; Martino 1999; Jackson 2002),
också specifikt gällande musik och musicerande (Harrison 2007; 2010). I
mitt empiriska material framkommer det hela som tydligast i Filips, Rickards och Sebastians berättelser. Vad de vittnar om är uttalade negativa
sanktioner pojkar emellan, om man närmar sig ”tjejmusik”, på något vis.
Emellertid finns två genomgående drag hos de andra pojkarna. För det
första att de själva tar avstånd från artister som Bieber, och för det andra
att de redogör för att detta gäller pojkar generellt. Jag sluter mig därför till
att det existerar ett sanktionerande i relationen pojkar-pojkar, vad gäller
tycke för ”tjejmusik”, och (därmed) affinitet med ett intimiserat förhållningssätt. Till att börja med kan det därför sägas att denna könsrelation är
präglad av ett slags kontroll (Bird 1996; Martino 1999).
Detta är givetvis inte ett allomfattande drag. Pojkarna umgås, som
nämnts, framför allt med andra pojkar. Det är pojkar de musikaliskt lär
och lär sig av, de spelar i band med, de pratar om och lyssnar på musik
med, de skickar låtar via Bluetooth till, de får musiktips av, de spelar Guitar Hero med, osv. Banden mellan pojkkamrater framstår som starka, och
vad gäller musik är det uppenbart hur mycket intryck pojkarna tar av
andra pojkar. Det är deras musik de ”kollar upp”, på YouTube, Spotify
eller Wikipedia; det är deras spellistor de lyssnar igenom; det är deras tips
på ny musik de överväger. Även om de långt ifrån tycker om all musik de
möter via andra pojkar, tar de det hela ändock på allvar och behandlar det
med respekt. Den musik flickor lyssnar på, som de onekligen också möter
på olika vis (i skolkorridorer, på väg till och från skolan, i hemmet, etc.),
övervägs inte som något potentiellt att börja lyssna på. Vad jag försöker
säga är att relationer mellan pojkar onekligen för med sig något gott för
de inblandade. Bindningarna mellan pojkar verkar fylla särställda grundläggande vänskapliga behov. Men just därför finns också en sårbarhet där,
som öppnar för det nämnda inslaget av kontroll.
Jane Kenway och Lindsay Fitzclarence skriver visserligen om våld, men
den paradox de beskriver är giltig även i detta sammanhang: ”Boy groups
offer their members peer friendship, pleasure and pride, identity development, excitement and status resources and goals. However, there is often a
price to pay for both the individual and the group” (Kenway & Fitzclarence 1997: 121). Det kan vidare uttryckas som att i relationer pojkarVICTOR KVARNHALL	
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pojkar återfinns en ”spänning mellan å ena sidan stöd och bekräftelse och
å andra sidan konkurrens och förtryck” (Holgersson 2006: 31).100 Att just
förtrycksbegreppet används här, är viktigt att uppmärksamma. Med
Jónasdóttirs formulering av förtryck ånyo, som en ”bearbetning av personers grundföreställning om sig själva och sin plats i tillvaron [vilken] personerna själva aktivt övertar” (2003a: 112), vill jag påstå att just detta
sker (också) i relationer pojkar-pojkar. Det hela är en aspekt av den systematiska felbehandling som pojkar utsätts för.
Dock är det inte tal om en exploaterande relation, dvs. där en kategori
människor tjänar något på bekostnad av en annan – som i fallet med relationen pojkar-flickor. Snarare är fallet att pojkar (och män) ”act as the
agents of their own oppression” (New 2001: 744, min kurs.). Angående
pojkar och musik, visar sig detta i att även om andra pojkar är en källa till
gemenskap, tillfredsställelse och samhörighet i olika musikaliska sammanhang, existerar alltjämt en risk att bli marginaliserad och degraderad om
man närmar sig fel musik, i detta fall den musik flickor tycker om; om
man intar ett intimiserat förhållningssätt till populärmusik(er). Relationen
pojkar-pojkar är därför präglad av en möjlighet till gemenskap och bekräftelse, något som dock tenderar att villkoras av enskilda pojkars beredvillighet att inte avvika från särskilda ideal, i form av att distansera sig
från flickor och vad flickor gör.

Pojkarnas avståndstagande från ett intimiserat förhållningssätt
Det är nu dags att påbörja identifiering av förklarande mekanismer. Jag
ska, som nämnts, börja med att förklara det fenomen som utgörs av pojkarnas avståndstagande från ett intimiserat förhållningssätt. Detta uppträder på lite olika vis. Ibland rör det sig om ett direkt och uttalat ogillande
av Justin Bieber, ibland av ”kärlekslåtar”, ibland av flickors förhållningssätt till populärmusik(er). Vissa gånger rör det berättelser om andra pojkars förhållningssätt i de deltagande pojkarnas omgivning. Det hela diskuterades mer utförligt i kapitel 6, och slutsatsen jag drog är att det grundläggande handlar om ett avståndstagande bland pojkar(na) från ett intimiserat förhållningssätt till populärmusiker.
Charlotte Holgersson skriver här om begreppet och fenomenet (manlig) homosocialitet. Jag kommer dock inte att nyttja detta. Dels för att det i sig är mångtydigt (se vidare Holgersson 2006), men framför allt för att mitt huvudsakliga intresse i detta avsnitt är att klargöra karaktären på relationen pojkar-pojkar, inte de
olika processer som leder fram till, och upprätthåller, pojkars inriktning mot och
allians med andra pojkar.
100
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Intresset av att bevara obalans
Det intimiserade förhållningssättet, som pojkarna tar avstånd från, är inte
enkom ett förhållningssätt som existerar bland andra. Det vidhålls och
praktiseras av flickor. Med andra ord är det i själva verket något flickor
gör som pojkarna tar avstånd från. Dessutom återfinns klara drag av nedvärdering av detta förhållningssätt, som spänner mellan ett allmänt ogillande av ”kärlekslåtar” och det ”mesiga” med t.ex. Biebers musik, till ett
tämligen starkt förakt exv. för flickors vurm för Justin Bieber som person.
Utifrån den tidigare diskussionen om relationen pojkar-flickor sker förslagsvis en uppvärdering av pojkar (och deras förhållningssätt), samt en
nedvärdering av flickor (och deras förhållningssätt) – av både pojkar och
flickor (se Werner 2009; Danielsson 2012). Vad detta i sin tur bereder
vägen för, är att pojkar erhåller erkännande och bekräftelse från flickor,
men att motsvarande från pojkars håll ej återfinns.
Med denna utgångspunkt i en ojämlik dynamik i relationen pojkarflickor, formas i sin tur ett objektivt intresse för pojkarna: att denna dynamik bevaras (Connell 1987: 137 ff; 1999: 106). Intresset är objektivt i
bemärkelsen att det är egalt huruvida någon enskild pojke är medveten om
det eller ej. Det existerar i kraft av hur relationen pojkar-flickor är karaktäriserad (New 2001: 734). För pojkar finns det något att tjäna på med att
fortsätta nedvärdera flickor och det flickor gör, ty det upprätthåller en
ojämlikhet dem emellan som genererar social bekräftelse för pojkar. Detta
motiv ska dock inte ses som att det fungerar determinerande. Jag skulle
tro att flera av pojkarna, som t.ex. Rickard och Sebastian antyder, erfar
vissa moraliska problem med att öppet nedvärdera flickor och deras musikpreferenser eller förhållningssätt till populärmusiker. Otvetydigt spelar
deras reflekterande förmågor en viktig roll här för deras ageranden. Men,
för att återgå till tidigare formulering: det behöver inte handla om ett öppet nedvärderande, det kan mycket väl handla om just en frånvaro av
erkännande av flickorna och deras förhållningssätt. Därtill verkar det inte
heller som att någon av pojkarna säger emot andra pojkar som tydligt
nedvärderar flickor och deras förhållningssätt (jfr Bird 1996: 130). Poängen är att trots variation och nyansering, skördar pojkar likväl frukterna av det obalanserade utbytet av stärkande bekräftelse pojkar och flickor
emellan.
Ingenting gör alltså att pojkarna med nödvändighet måste nedvärdera
flickor och deras förhållningssätt, dvs. att agera i enlighet med sina objektiva intressen och därmed bibehålla de privilegier de åtnjuter. Varför de
gör det behöver därför relateras till de kostnader det innebär att agera på
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annat vis. Det mest direkt kostsamma för pojkar att erkänna flickor och
deras förhållningssätt, återfinns i de tillmälen de då kan erfara från andra
pojkar. Detta är inte ett helt ovanligt sätt att begripliggöra pojkars avståndstagande från flickor och ”det feminina” (se t.ex. Bird 1996; Kenway
& Fitzclarence 1997; Martino 1999; Jackson 2002; Harrison 2007). Även
om det finns en viktig poäng här, når den inte fram till själva frågan, dvs.
vad pojkar(na) har att förlora just inom ramen för relationen till flickor.
För den uppenbara kostnaden med att erkänna flickor och deras förhållningssätt, skulle vara en potentiell förlust av den stärkande bekräftelsen i
just denna relation. Emedan detta är fallet, är det likväl frågan om det är
den enda, eller den mest fundamentala och märkbara kostnaden i pojkars
liv.
Vad jag vill hävda är att eftersom utsugande könsrelationer formas av
andra nivåer än den sociala, existerar också kostnader (och objektiva intressen) på andra nivåer. Annorlunda uttryckt skulle inte ett erkännande
och bekräftande agerande hos pojkar gentemot flickor, den musik de tycker om och deras intimiserade förhållningssätt enbart vara ett annat sätt att
agera mot flickor; det skulle innebära att, som pojke, överlag finnas till på
ett annat sätt. För till saken hör att pojkars sätt att relatera till flickor är
till del grundat på en psykologisk nivå. Könssocialisation är, som Jónasdóttir (2003a: 46; 119–120; 124; 2003b: 57) också påpekar, en orsak till
att utsugande könsrelationer uppstår, även om de senare i sig besitter egna
autonoma kausala mekanismer. Sammanfattningsvis kan det därför sägas
att relationen pojkar-flickor är beskaffad på det viset att den skapar ett
objektivt intresse för pojkar att bevara den, genom att i detta sammanhang fortsätta ta avstånd från flickors förhållningssätt – medelst direkt
nedvärdering eller frånvaro av erkännande. Men även om det finns en
kostnad för pojkar(na) på en social nivå (förlust av bekräftelse och erkännande), återfinns emellertid en mer fundamental kostnad på en psykologisk nivå, i form av en eventuell förlust av självvärde. Det är detta jag nu
vill utforska.
Den potentiella förlusten av självvärde
Genom könssocialiserande processer tidigt i pojkars liv, inom ramen för
familjen, utvecklar pojkar ett starkare avståndstagande från modern än
vad flickor gör, genom en identifikatorisk kärlek till fadern (Benjamin
1988). Det hela är en lösning på den konflikt som innebär att barnet inser
sin hjälplöshet, en förlust av upplevd grandiositet och narcissism i morbarn-dyaden – vilket skapar ett behov av återupprättelse och läkning. Det
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är genom identifikation med en annan, oftast fadern, som detta möjliggörs. Det hela är emellertid ett mer lyckosamt projekt för pojkar än för
flickor. Pojkars lösning på konflikten blir snarast en brytning med modern
(Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991: 82), eller det modern representerar
(Benjamin 1988: 102). Den identifikatoriska faderskärleken kan för pojkar fungera som ett försvar mot förlusten av grandiositet; en möjlighet att
(fortsätta) känna sig mäktig och förneka hjälplöshet.
Denna pojkars avståndstagande från modern (och det hon representerar) stegras också i senare utvecklingsfaser. Att bejaka moderskärleken
riskerar för pojken en återgång till en dyad präglad av beroende och sårbarhet, en erfarenhet som retrospektivt förknippas med femininitet (Benjamin 1988: 162). Eftersom identifikation med modern inte är en möjlig
lösning för att skydda sig från risken för hjälplöshet och beroende, framhäver pojken istället sin skillnad och överlägsenhet gentemot henne och
hennes omsorg; en exklusiv identifikation med det fadern representerar.
Med Chodorows ord kan pojkar sägas borttränga sin bundenhet till modern på ett mer fullständigt sätt än flickor (Chodorow 1978/1995: 216; se
också 170 ff).
Vad jag i linje med ovan, delvis från kapitel 4 repeterade, teoretiska
diskussioner föreslår, är att pojkarna ingår i relationer med flickor med en
tendens till både nedvärdering av och avståndstagande från dem. Givet att
flickor är konstituerade genom könssocialisationsprocesser på ett annat vis
än pojkar, med fokus på omsorg, intimitet och beroende, uppstår den
könsrelationella dynamik jag tidigare beskrivit som utsugande. Det sätt
relationen pojkar-flickor tenderar att vara karaktäriserad på, beror således
(om än inte enbart) på pojkars respektive flickors generella psykologiska
konstitution.101 Att som pojke agera annorlunda i relation till flickor, att
närma sig dem och det som begrips som feminint, skulle därför kunna
sägas innebära att lämna en utvecklad genusifierad subjektivitet, ett maskulint själv (Schwalbe 1992). Det hela skulle potentiellt medföra djupgående kostnader på denna psykologiska nivå: ”Failing to exist as a masculine self is […] likely to be experienced as a failure to exist as a human
being as such” (Gunnarsson 2013: 199). Det jag därför vidare föreslår är
att denna specifika konfiguration av pojkars psykiska struktur, som innebär ett avståndstagande från flickor/kvinnor/femininitet, utgör ett värde
När jag här talar om ”pojkar” respektive ”flickor” utesluter det, förstås, på
intet vis vuxna män och kvinnor – greppet är rent språkligt, för att klargöra att jag
nu pratar om specifikt pojkar och flickor.
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för dem: det är ett sätt att finnas till i världen som är grundat i dem som
personer.
Att markera skillnad gentemot flickor, säger Sharon Bird, ”becomes an
aspect of self in which [boys] have a valued investment” (Bird 1996: 126;
se också Martino 1999: 244). Det maskulina självet kan sägas vara grundat, inte minst, på att disidentifiera sig med flickor/kvinnor (Benjamin
1988; Schwalbe 1992). Det är därför viktigt för pojkar(na) att ta avstånd
från det flickor gör, kanske särskilt om det implicerar intimitet, då det
alltså tjänar till att bibehålla ett värde för dem som maskulina varelser –
vilket vidare kan betraktas som ett objektivt intresse. Att som pojke avlägsna sig från flickor och femininitet, är således av existentiell vikt. Genom detta nedvärderande och avståndstagande, fortsätter pojkarna att
samtidigt bevara både ett enhetligt maskulint själv och en ojämlik könsstruktur. Drivkraften, i form av en potentiell förlust av självvärde, existerar således på en psykologisk nivå, men är socialt formad och får sociala
effekter (New 2001: 741).
Så, sammanfattningsvis: pojkar(na)s sätt att vara människor på, deras
maskulina själv, vad ”de historiska omständigheterna pressar på dem att
vara” (Jónasdóttir 2003a: 238) är en del av vad som möjliggör den obalanserade relation som blir till i mötet med flickor. Deras respektive psykologiska konstitution är både det som producerar och det som bejakas i
denna könsrelation. I linje med det finns en kostnad för pojkarna i att
upphöra med sitt avståndstagande från flickor och deras förhållningssätt
till populärmusiker – och det berör pojkarnas självvärde. Det är så de
möter sitt objektiva intresse av att bevara status quo, och som därmed
motiverar dem att hålla sig så långt borta som möjligt från flickor, den
musik de tycker om och deras intimiserade förhållningssätt till populärmusiker – genom undvikande av erkännande och bekräftelse, alternativt
uttalat förakt.

Att anpassa sig för att erhålla det goda
För att kunna förklara pojkarnas avståndstagande från det intimiserade
förhållningssättet är det nödvändigt att också undersöka den sociala nivå
som utgörs av relationer mellan pojkar. Jag har tidigare redogjort för dess
karaktär, och vill därmed återigen föra in tanken på objektiva intressen
och kostnader som existerar i kraft av denna könsrelation. Jag vill dock
påpeka att jag inte förringar att olika pojkar kan ha olika positioner
sinsemellan, att det finns en hierarki mellan olika slags maskuliniteter
(Connell 1999; se exv. Bergman 2009 för applicering på (skol)musikaliska
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sammanhang). Det kan mycket väl vara så att vissa pojkar, med högre
status, har större möjlighet att influera andra pojkar, eller att pojkars tendens till nedvärdering av flickor och deras intimiserade förhållningssätt
utgör en strävan efter att ”iscensätta hegemonisk maskulinitet” (Bergman
2009: 142 ff). Det klargör emellertid inte särdeles mycket i termer av vad
det är som egentligen pågår här, vad gäller underliggande motiv och drivkrafter för pojkars ageranden i denna bemärkelse.
Gerd Lindgren kallar mäns enkönade umgänge för ett ”lustfyllt maktcentrum” (Lindgren 1996: 10). Emedan mäns, och pojkars, samvaro med
varandra säkerligen kan fungera stärkande för deras överordning i förhållande till kvinnor och flickor, finner jag det långsökt att mena att det är
detta som är den (enda, eller mest) lustfyllda komponenten.
Om man tar som utgångspunkt att det sociala livet är könssegregerat,
särskilt när det gäller pojkar i den ålder jag studerar, blir pojkar bundna
till varandra för att uppfylla särskilda behov. Det är hos pojkkamrater
man främst kan nå sådant som samhörighet, gemenskap och umgänge. Att
söka detta hos flickor verkar inte vara särskilt aktuellt under denna
”könssegregationens högsäsong”, som Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991:
177) kallar perioden mellan åtta till tolv år. Troligen ser formen för och
graden av intimitet i pojkars personliga relationer annorlunda ut jämfört
med flickors. Men att pojkar finner något gott i dessa, som mellanmänskliga relationer, tror jag är svårt att förneka. Precis som Messner (1989: 75)
påpekar vad gäller män och idrottsaktiviteter, är det framträdande i pojkarnas berättelser att musikaliska aktiviteter är inbäddade i, och förstärker, vänskapsband. Filips berättelse om hur han och två pojkkamrater på
”elevens val”, två gånger i veckan, tillsammans lekfullt experimenterar
med att t.ex. spela trummor ”på väggar” är bara ett exempel på det. Frågan är emellertid hur nåbarheten av detta goda är villkorad.
Jag har tidigare argumenterat för att relationer mellan pojkar präglas av
en spänning mellan gemenskap och marginalisering, beroende på hur man
förhåller sig till vad flickor gör och det som begrips som feminint. Härvidlag framträder i förstone ett objektivt intresse: att som pojke erhålla gemenskap och positiva sanktioner från andra pojkar, genom att ta avstånd
från vad flickor gör och ”det feminina”. Intresset är objektivt i två bemärkelser. För det första då könsuppdelat socialt umgänge med jämnåriga är
ett generellt villkor: det är främst i enkönade sfärer pojkar(na) rör sig, vad
gäller vänskap och tillhörande aktiviteter. För det andra då jag utgår från
att gemenskap och bekräftelse är något givet gott, att föredra framför
uteslutning och nedvärdering. Känslor av samhörighet och erhållande av
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bekräftelse betraktar jag som allmänmänskliga behov; det jag försöker
påvisa är hur tillgängligheten till detta är socialt konstituerad inom ramen
för relationen pojkar-pojkar.
Givet en könssegregerad social värld är alltså pojkarna benägna att
vända sig till andra pojkar för vänskapsrelationer, och samvaro generellt.
Pojkkamrater fyller så en särskilt viktig funktion i pojkars liv. Utifrån
könssocialisation och -normer kan pojkars umgänge sägas bli format av
sådant som dominansbeteenden, emotionell distansering och tuffhet (Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991: kap. 10; Bird 1996; Lindgren 1996;
Martino 1999; Holgersson 2006). Pojkar tenderar vidare att förtrycka
varandra, om man avviker från detta eftersträvansvärda, inte minst när
det berör att närma sig det flickor gör och som är femininiserat. För pojkarna i den här studien berör det hela hur man som pojke ställer sig till
”tjejmusik”, särskilt Justin Bieber, och i förlängningen ett intimiserat förhållningssätt till populärmusiker. Den direkta konsekvensen av att inte
anpassa sig utgörs alltså av en risk att utstå diverse negativa sanktioner,
och även om man skulle kunna tänka sig att detta utgör själva kostnaden i
sammanhanget, är det (också) något mer djupgående som står på spel.
Med hänvisning till Benjamin (1988), påpekar Messner att ”individuation is accomplished, paradoxically, only through relationships with other
people in the social world” (1989: 75). Hur mycket än autonomi är en
framträdande del av pojkars (och mäns) psykiska struktur, är de likväl i
behov av andras erkännande av detta, och har därtill överlag ”a human
need for closeness and unity with others” (Messner 2011: 144). Att som
pojke nå sådant bland pojkar, kräver att man anpassar sig, inte minst till
särskilda kulturella könsregler som pojkar söker genomdriva (jfr Reay
2001: 157). Denna anpassning är med andra ord inte bara ett sätt att undvika exv. hån; vad sådana negativa sanktioner implicerar är att man löper
risk att gå miste om den gemenskap och bekräftelse som relationer med
andra pojkar kan erbjuda. Och det är detta som är kostnaden av att inte
anpassa sig.
Som Archer (2000: 215 ff) påpekar, kan undvikande av negativa känslor i sociala sammanhang motivera anpassning av ovan slag. Filips berättelse om pojkars rädsla att berätta vilken musik de tycker om, belyser just
det. Historien, för att rekapitulera, handlar om att det är mycket svårt för
en pojke att i sociala sammanhang säga sig tycka om samma musik som
en flicka, särskilt om en annan pojke uttrycker att denna musik är dålig
(något som också antyds i de andra pojkarnas berättelser, mest tydligt hos
Sebastian och Rickard). Filip menar att han brukar märka på pojkar när
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en sådan situation föreligger, och han brukar då säga att han gillar artisten
ifråga, även om han inte gör det – för att på så vis göra det lättare för
andra pojkar att bekänna färg.
Negativa känslor, eller snarast skam och genans, påverkar här uppenbarligen anpassningen. Det handlar om att, som pojke, inte våga uttrycka
samma musikpreferens som en flicka, just pga. att det riskerar att framkalla skam- eller genanskänslor, att som pojke inte vara eller göra rätt –
utlöst så att säga enbart av det inre, eller av andra pojkars kommentarer.
Och det är med den farhågan Filip hyser medkännande; han söker eliminera andra pojkars upplevelser av negativa känslor genom att själv uttrycka tycke för en flickas musiksmak, och därmed godkänna det hela
också för pojkar. Den viktiga poängen är att det är pojkars bedömning av
en, som pojke, skammen och genansen handlar om. Dessa känslor uppkommer för att andra pojkar och deras bemötande spelar roll för pojkar.
”The worst kind of disrespect, the kind that is most likely to make one feel
shame”, som Sayer skriver, ”is that which comes from those whose values
and judgements one most respects” (2005: 954). Undvikande av negativa
känslor begrips därför bäst i detta sammanhang som en olust inför att inte
bli accepterad och bekräftad av andra pojkar.
Sammanfattningsvis hävdar jag sålunda att det existerar ett objektivt intresse för pojkar i relationen pojkar-pojkar som utgörs av att erhålla gemenskap och (andra) positiva sanktioner från andra pojkar, genom att ta
avstånd från vad flickor gör och sådant som är femininiserat – vilket i
detta specifika sammanhang berör ”tjejmusik” som Justin Bieber, och det
intimiserade förhållningssättet. Pojkar behöver helt enkelt andra pojkars
mellanmänskliga bekräftelse och godkännande, givet att könssegregation
är en genomgripande förutsättning i den sociala värld där de existerar.
Kostnaden av att inte agera i enlighet med detta intresse, är således mistandet av det goda i relationer till andra pojkar. Det hela bereder vägen för
en särskild form av anpassning, en benägenhet hos pojkar(na) att upprätthålla särskilda idéer, som kan svara upp mot deras objektiva intresse av
god samvaro med andra pojkar (se Archer 1995: 212; Carter 2000; 2003:
153). Behovet av erkännande utgör därför konformitetens drivkraft här
(Schwalbe 1992: 32; Sayer 2005: 955), och är den mekanism i relationen
pojkar-pojkar som är en förutsättning för pojkars anammande av särskilda kulturella könsregler som florerar i pojkgrupper. I det kommande
avsnittet står denna senare process i fokus.
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En kulturell könsregel i pojkgrupper
Även om det uttryckligen är Justin Bieber – eller andra, liknande artister –
pojkar(na) ogillar, och uppmuntras att ogilla, har det en djupare betydelse
i ett avståndstagande från ett särskilt förhållningssätt till musiker, präglat
av intimitet. Jag argumenterade för detta mer utförligt i kapitel 6, och ser
ingen poäng med att återupprepa hela resonemanget här. Den kulturella
könsregeln kan hur som helst utifrån detta formuleras som att ”det är
olämpligt för pojkar att inta ett intimiserat förhållningssätt till populärmusiker”. Givetvis är det inte så den uttrycks i pojkarnas omvärld, i den
mån den nu över huvud taget verbaliseras. Min formulering är tänkt att
illustrera ett basalt idémässigt innehåll, vilket för övrigt gäller alla sådana
formuleringar senare i kapitlet. Vad jag kommer göra här är att fokusera
på hur denna kulturella könsregel anammas i det sociala sammanhang
som utgörs av pojkkamrater – även om pojkarna rimligen möter den på
ett flertal vis.102
Kulturellt villkorande, som jag diskuterade det i kapitel 3, begrips här
som idéer som florerar på en faktisk nivå i det sociala livet (Le Boutillier
2003: 71; 74; Elder-Vass 2010b: kap. 6; 2012: kap. 3). Pojkar som grupp
kan i detta sammanhang med Elder-Vass (2010b: 122 ff) omtalas som
normcirklar (norm circles). En normcirkel är en grupp människor som
stödjer och upprätthåller en särskild norm, eller med min term, en kulturell könsregel. David, Filip, Sebastian och Rickard uttalar alla mer eller
mindre tydliga berättelser om hur andra pojkar i deras omgivning just
verkar stödja och upprätthålla den kulturella könsregel jag uppehåller mig
vid. Resterande pojkar, utöver redan nämnda David och Filip, dvs. Albin,
Kristofer, Jonathan och Theo, kan sägas visa prov på att de själva införlivat den. Införlivandet sker i detta fall i intersubjektiva relationer. Det är
just därför jag fokuserar på pojkars umgänge med andra pojkar, benämnt
som normcirklar – det är ett sätt att påvisa den mekanism varigenom
denna kulturella könsregel internaliseras.
Upprätthållandet av en kulturell könsregel bland en grupp människor,
enligt Elder-Vass, kan ske på olika vis, t.ex. genom att förespråka den, att
fördöma eller kritisera de som bryter mot den, eller implicit genom att
Förutom att pojkarna förstås blivit varse vilken musik flickor i deras sociala
kontext tycker om, och hur de tycker om den, existerar otaliga internet-sidor,
bloggar och annat som handlar om Justin Bieber, eller som på annat vis förenar
”Beliebers” (vad inbitna Bieber-fans ofta kallas). På YouTube, där stjärnan först
slog igenom och blev upptäckt, finns en mängd videoklipp med Bieber, såväl officiella musikvideor som material skapat av fans.
102

240

VICTOR KVARNHALL	
 Pojkars

musik, reproduktionens tystnad

enkom följa den. Huvudpoängen är att en medlem i en normcirkel, ”face a
systematic incentive to enact the practice” (Elder-Vass 2010b: 124). Vad
jag dock vill hävda är att också karaktären på relationerna mellan en
normcirkels medlemmar i sig utövar kausalt inflytande på vad som sker.103
Som argumenterades för ovan, genererar karaktären på relationen pojkarpojkar ett objektivt intresse för pojkar att anamma kulturella könsregler
som florerar i pojkgrupper, om de ska kunna dra nytta av det goda i dessa
umgängen som de är hänvisade till i kraft av en könssegregerad social
värld. Detta objektiva intresse av anpassning kan så sägas göra dem manade att förändras i en särskild riktning.
Praktiken ifråga här, berör djupast sett att ta avstånd från ett intimiserat förhållningssätt till populärmusiker, men tar sig också uttryck i att
säga (eller på annat sätt visa) att man ogillar Justin Bieber (och andra,
liknande artister). Påtryckningar från andra pojkar återfinns mest tydligt i
Sebastians respektive Rickards berättelser, även om det är underförstått i
andra pojkars utsagor; David säger t.ex. att ”vi [killar] gillar inte honom
som person”. Även om inte alla pojkar vittnar om detta, utgår jag från en
sådan process då den kan förklara hur en kulturell könsregel blir en del av
ens personlighet (vilket är fallet med övriga pojkar). Pojkarna, som ofta
umgås i samkönade grupper, möter så denna kulturella könsregel framför
allt via andra pojkar. Detta i form av att pojkar uppvisar att de inte tycker
om Justin Bieber (eller liknande artister), t.o.m. säger att de ”hatar honom”; att de hånar de pojkar som eventuellt skulle uttrycka ett sådant
tycke; att de uppmuntrar pojkar att inte tycka om Bieber. På detta vis
stiftar pojkarna både en nära bekantskap med denna kulturella könsregel,
samt erfar de sanktioner som är resultatet av att följa eller bryta mot den
(Fleetwood 2008b; Elder-Vass 2010b: 124).
Genom att pojkarna är motiverade att anpassa sig i syfte att nå god
samvaro med andra pojkar, samt att de systematiskt möter incitament om
att göra således, integreras denna kulturella könsregel i deras personligheter som en vana, för att tala med Fleetwood (2008a; b). Som en vana disponerar den pojkar(na) att tänka och agera på särskilda vis, utan medvetna överläggningar, i enlighet med föreställningen att ”det är olämpligt
för pojkar att inta ett intimiserat förhållningssätt till populärmusiker”.
Detta är något Elder-Vass inte uppmärksammar, mest troligt då han inte betraktar relationer som kausala, samt inte heller gör någon tydlig distinktion mellan
social struktur och kultur: ”I see culture as a type of social structure” (2010b: 117,
not 2).
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Detta tar sig naturligtvis uttryck på olika sätt, men jag skulle bara vilja
peka på ett som är fundamentalt.
En underström i pojkarnas ofta kraftfulla distansering från t.ex. Justin
Bieber (och flickors musiksmak överlag) utgörs av pojkarnas (inkluderat
de i deltagarnas omgivning) ovilja att på minsta vis engagera sig i denna
musik, som musik. Biebers (och liknande artisters) musik hålls hela tiden
på avstånd, inte minst genom bedömningar gjorda på icke-musikaliska
grunder, t.ex. utifrån medial persona. Bieber är så totalt befläckad med
olämplighet för pojkar att allt han gör och säger betraktas med mer eller
mindre skepsis. Denna vanemässiga attityd till Justin Bieber gör därmed
också hans musik icke-lyssningsbar, något man som pojke inte ens ”klarar
av”, som David uttrycker det.
Sammanfattningsvis kan det därför sägas att pojkar(na) i sitt umgänge
med andra pojkar möter den kulturella könsregel som djupast sett föreskriver att pojkar bör ta avstånd från ett intimiserat förhållningssätt till
populärmusik(er), och de artister som är förknippade med det. Det är i
dessa enkönade sociala sammanhang de främst behöver hantera detta
imperativ. Genom de ovan beskrivna processerna förändras pojkarna som
personer, om än i varierande grad. De tillägnar sig denna övertygelse om
vilket förhållningssätt till populärmusiker de som pojkar bör ta avstånd
från, i form av att bli en vana, vilket inverkar på deras intentioner och
handlingar (Ridgeway & Correll 2004: 511; Fleetwood 2008b: 251; Elder-Vass 2010b: 125).
Man skulle kunna tänka sig att pojkarnas tidigare diskuterade objektiva
intresse av bevarande som är inbyggt i relationen pojkar-flickor, samt den
sammankopplade potentiella förlusten av ett maskulint självvärde, skapar
motiv också för anammandet av föreliggande kulturella könsregel. Jag tror
emellertid att de mekanismerna förklarar mer generellt varför pojkarna tar
avstånd från flickor, femininitet och deras intimiserade förhållningssätt.
För att begripa varför pojkarna anammar denna specifika idé om olämplighet för pojkar att inta ett intimiserat förhållningssätt, tror jag att det
också krävs mer specifika kopplingar, i form av samverkande mekanismer.
Jag har redan pekat på hur relationen pojkar-pojkar fungerar på det viset,
och slutligen vill jag belysa hur pojkar på en psykologisk nivå är böjda att
ställa sig accepterande inför denna föreställning.
Min huvudtanke är att pojkarna redan innan de möter denna kulturella
könsregel är psykologiskt benägna att anamma denna. ”In addition to
there being a normative order”, som Archer säger, ”we the subjects have
to care about it” (2000: 219). Jag vill således föreslå en samverkande psy242
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kologisk mekanism, som kan förklara ytterligare varför pojkarna, som
pojkar, bryr sig om denna kulturella könsregel.

Den hotfulla intimiteten
I kapitel 4 redogjorde jag för hur pojkars psykiska struktur är av sådan art
att den generellt gör dem benägna att ta avstånd från intimitet (Bjerrum
Nielsen & Rudberg 1991: 140 ff). För att tala med Benjamin är ”[t]he
devaluation of the need of the other” (1988: 171) en komponent i ett
maskulint själv (se också t.ex. Schwalbe 1992; Horsfall 1993; Bird 1996;
Martino 1999; New 2001). Vad detta betyder är att pojkarna således möter den sociala verkligheten med denna redan existerande tendens att ta
avstånd från, eller känna sig obekväma med, intimitet. En sådan psykologisk mekanism kan sägas bli aktiverad oavsett deras möte med den ovan
diskuterade kulturella könsregeln i pojkgrupper. Det skulle t.ex. kunna ske
när de via något medium – musikvideo, intervju, konsertfilmer, etc. – bevittnar en artist som Justin Bieber och den intimiserade lyssnarposition
som denne kan sägas upprätta. För att inte hemfalla åt mer spekulation än
nödvändigt vill jag peka på hur en sådan psykologisk mekanism samverkar med de redan klargjorda kausala processerna varigenom den kulturella könsregeln integreras i deras personligheter.
Via könssocialisationsprocesser kan pojkarna alltså sägas vara hågade
att ta avstånd från intimitet och femininitet, något som i psykoanalytisk
feministisk teoribildning beskrivs som ett försvar mot sårbarhet, inte minst
i den oidipala utvecklingsfasen (Chodorow 1978/1995; Benjamin 1988;
Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991).
The denial of identification with the mother also tends to cut the boy off
from intersubjective communication that was part of the primary bond
between mother and infant. Emotional attunement, sharing states of mind,
emphatically assuming the other’s needs and feelings – these are now associated with cast-off femininity. Emotional attunement is now experienced
as dangerously close to losing oneself in the other […]. (Benjamin 1988:
170)

Identifikationen med pappan (eller fadersfiguren) och senare andra pojkar,
fyller ett djupgående behov av att bli erkänd som person, utan att behöva
vidröra eller närma sig en femininiserad och hotfull intim sfär. Detta kan
betraktas som en psykologisk bakgrund till varför pojkar är motiverade
att anpassa sig till ideal och påbud som existerar i pojkgrupper, då det
uppfyller ett behov av erkännande, från andra pojkar: ”recognition […]
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satisfied with mere identification of likeness” (Benjamin 1988: 170). Men
jag tror också att det gör det rimligt att säga att själva idén att ”det är
olämpligt för pojkar att inta ett intimiserat förhållningssätt till populärmusiker” blir igenkännbar och begriplig för pojkar genom denna psykologiska benägenhet. Med andra ord möter inte pojkar den aktuella kulturella könsregeln som tomma kärl, utan med ”already ’gendering’ identities
due to early developmental experiences and previous socialization”
(Messner 2011: 150), och finner det snarast meningsfullt att anamma den.
Detta är emellertid inte hela historien.
Eftersom det intimiserade förhållningssättet är nära förknippat med särskilda artister – som själva är del i upprättandet av en sådan form av relation – förutsätts emellertid att denna musiks utommusikaliska mening är
konstruerad i linje med intimitet och femininitet. Förutan existensen av
sådana ”meanings which are loosely suggested or metaphorically sketched
by the music in relation to its social context” (Green 2005: 80; se också
Green 1997), skulle pojkar(na)s kraftfulla ogillande inte vara begripligt.
Det finns mycket musik som pojkarna talar om som de inte tycker om,
men aldrig är det så starkt eller uttryckt på samma vis som när det kommer till framför allt Justin Bieber. Albin för fram tesen att flickor gillar
Bieber (och liknande artister) snarare för att de är ”snygga killar”, inte för
att musiken är bra; David säger att ”Justin Bieber gillar tjejer, då gillar
tjejerna honom”. Vidare benämner andra pojkar Biebers musik, och musik
flickor överlag tycker om, som ”kärlekslåtar”, ”ballader” och ”lugn”
musik. Eller som Jonathan säger om Justin Biebers musik: ”Det låter
hemskt mesigt” – ett uttryck som konnoterar olika aspekter av sårbarhet,
att vara ömsint, svag, emotionell (Connell 1999: 102; Nordberg 2004:
58). Vad detta pekar på är att musiken ifråga här, bär på skapade utommusikaliska kopplingar till flickor, intimitet, femininitet – och det är just
därför de tar avstånd från och ogillar den.
Vad pojkgruppers påbud om avståndstagande till det intimiserade förhållningssättet, och de därtill förknippade artisterna, därför gör, är att
anspela på och förstärka en konstruktion av den musik flickor lyssnar på,
som reducerar den till redan nämnda utommusikaliska associationer:
flickor, femininitet, intimitet.104 Förslagsvis gör denna reducerande konstruktion av särskilda artister att pojkars psykologiska benägenhet att
försvara sig mot sårbarhet, genom avståndstagande från just femininitet
Givetvis bidrar marknadsföring av slika artister till detta också (Bloss 1998),
men det är i lokala kontexter pojkarna möter det hela ansikte mot ansikte.

104
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och intimitet väcks. Kanske kan man tala om att denna mekanism i pojkars tidigt utvecklade psykiska struktur aktiveras och blir verksam först
när de blivit på det klara med vad denna musik och dessa artister konnoterar, den utommusikaliska meningen. Musiken, och det intimiserade förhållningssättet till artisterna, har därmed ramats in på ett vis som gör det
psykologiskt viktigt för pojkar att ta avstånd. Och det är på detta vis den
kulturella könsregeln, som idé, är något pojkar(na) bryr sig om och gör
dem särskilt sinnade att anamma och upprätthålla.

Sammanfattning
Jag har i ovan avsnitt postulerat ett antal mekanismer på olika nivåer som
kan förklara pojkarnas avståndstagande från det jag kallar ett intimiserat
förhållningssätt till populärmusik och -musiker. Slutligen vill jag kort redogöra för de grundläggande dragen i dessa förklaringar.
Givet att relationen pojkar-flickor har en karaktär som kan beskrivas
som att pojkar erhåller bekräftelse och erkännande från flickor, vad gäller
t.ex. deras förhållningssätt till populärmusik/-musiker, men att detta inte
är ömsesidigt, uppstår ett för pojkar objektivt intresse av bevarande. Även
om det finns en kostnad på en social nivå med att inte agera i enlighet med
detta intresse, spårade jag en mer fundamental kostnad på en psykologisk
nivå, i form av en potentiell förlust av (maskulint) självvärde.
Avseende relationen pojkar-pojkar argumenterade jag för att pojkar har
ett objektivt intresse av att erhålla andra pojkars erkännande, genom att ta
avstånd från vad flickor gör och det som begrips som feminint. Gör man
inte det, riskerar man uteslutning och andra negativa sanktioner (t.ex.
hån), dvs. att gå miste om det goda i samvaro med andra pojkar – vilka
man är hänvisade till i en könsuppdelad social värld. Ett viktigt sätt att
som pojke anpassa sig utgörs av att anamma en kulturell könsregel som
stipulerar att pojkar ej bör inta ett intimiserat förhållningssätt till populärmusiker. I kraft av pojkgruppers pådrivande av denna kulturella könsregel, och de sanktioner som kommer utav att följa eller bryta mot den,
etableras den sedermera i pojkarnas personligheter, som en vana – något
de agerar på utan överläggningar. Därtill är de som pojkar psykologiskt
benägna att anamma denna idé, då den i denna bemärkelse har ett värde
för dem. Det intimiserade förhållningssättet, och den utommusikaliska
feminina meningen hos den musik som är förknippad med det, aktiverar
en utvecklad psykologisk tendens att distansera sig från intimitet och femininitet.
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Pojkarnas intagande av ett identifikatoriskt förhållningssätt
När jag i kapitel 6 beskrev det identifikatoriska förhållningssättet omtalade jag det som en vilja att vara och göra som någon annan – närmre
bestämt populärmusiker. Ett förekommande uttryck var också att det
handlar om att ”vilja bli som honom”. Dessa är något fördunklande uttryck, i termer av vad det är mer exakt som ska förklaras. För det första:
vad menas med ”vilja” här? För det andra: rör det sig enbart om att förklara varför pojkar (vill) gör(a) som män gör?
”Vilja” ska, för det första, inte likställas med att ”vilja” i vardaglig, eller voluntaristisk, mening. För att tala med Archer (1995) är det att betrakta som utfallet av reflexiva överväganden i relation till strukturella
förutsättningar, vad gäller genomförandet av ett särskilt projekt: att utöva
populärmusik. Det hela är så visserligen en avsiktlig akt; det identifikatoriska förhållningssättet är intentionellt, och i sig en form av orsak till
handling. Detta faktum gör likväl att själva dess möjliggörande också kan,
eller bör, förklaras (Groff 2004: kap. 5; Fleetwood 2008b). Ty pojkarnas
vilja att ”bli som honom” realiseras i kraft av fler omständigheter än deras
relativa autonomi som personer, det är en intention som är utvecklad i en
specifik historisk, social och kulturell kontext (Ekström 1992: 116). Jag
riktar därför sökarljuset mot andra nivåer av verkligheten än pojkarnas
viljor, eller intentioner – med syfte att avtäcka vad som möjliggör att pojkarna, om än i olika omfattning, utvecklar ambitioner att fullborda det
projekt som utgörs av att populärmusicera; att de intar ett identifikatoriskt förhållningssätt till populärmusik/er.
Angående huruvida det identifikatoriska förhållningssättet egentligen
handlar om pojkars identifikation med män, vore det oklokt att hävda att
det inte alls är så. Men det vore också oklokt att reducera det till enbart
detta. När jag tidigare sökte identifiera kausala mekanismer som kan förklara pojkarnas avståndstagande från det intimiserade förhållningssättet,
rörde det sig framför allt om pojkars relation till flickor och vad flickor
gör. På ett vis rör det sig nu om deras relation till något som framför allt
män (och pojkar) gör, och detta faktum kommer förstås att utgöra ett ben
mina förklaringar står på. Men även om populärmusikerpositionen, detta
sociala aktörskap, upptas främst av män kan det orimligen vara uttömmande för att förklara pojkarnas strävan dithän. Det skulle medföra en
förenkling av verkligheten, där social reproduktion innebär föga mer än
imitation av observerade handlingar hos de som i något avseende är lika
en själv. Så hur mycket man än empiriskt kan påvisa att pojkar gör som
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män gör, behöver man likväl påvisa de mekanismer som gör att det blir så.
Först då rör det sig om en förklaring.
Innan identifieringen av kausala mekanismer tar vid, vill jag avslutningsvis påpeka en genomgripande tanke vad gäller det förhållningssätt till
populärmusik och -musiker som här står i centrum. Ett identifikatoriskt
förhållningssätt kan över tid bestå eller avta, beroende på möjliggörande
och begränsande villkor för olika kategorier av människor, vad gäller att
(populär)musicera. Att inta detta förhållningssätt är inte något man gör en
gång för alla, för att det därefter är definitivt fastställt; det existerar och
utvecklas i dialektik med en social och kulturell omgivning. Det betyder
alltså att en person kan inta ett identifikatoriskt förhållningssätt vid en
tidpunkt, men pga. av motverkande omständigheter – t.ex. att inte ha
tillgång till viktiga offentliga arenor och nätverk (Cohen 1997; Bayton
1998) – komma att avveckla det. Denna princip är viktig i förståelsen av
mina förklaringar, då dessa inte enbart syftar till att blottlägga varför
pojkarna vid en tidpunkt intagit det identifikatoriska förhållningssättet,
utan att identifiera de mekanismer som både möjliggjort deras intagande,
och att det består.

Att känna tilltro till sin populärmusikaliska förmåga
De flesta verksamma musiker har säkerligen erfarenheter av att och hur
olika nivåer av självförtroende påverkar den musikaliska prestationen.
Scenskräck, osäkerhet, prestationskrav, outvecklad teknisk färdighet etc.
är exempel på personliga sakförhållanden som kraftigt kan begränsa potentialen att göra det man vill göra – som vokalist, instrumentalist eller
kompositör.105 Hur intressant denna form av självförtroende än är att
undersöka ur ett genusperspektiv, är det en mer generell tilltro till sin musikaliska förmåga jag vill belysa. För att tala med Jónasdóttir (2003a: 58)
rör det sig om en social och existentiell förutsättning för handlingskraft,
möjligheten för pojkar(na) ”att [populärmusikaliskt] verka i samhället
som självsäkra och självfallet förtjänta personer som utövar sina [populärmusikaliska] förmågor effektivt och legitimt” (Jónasdóttir 2003a: 239).
I Being human för Archer en diskussion om utvecklingen av mänskliga emotioner genom interaktion mellan subjekt och (materiella) objekt, och tar explicit
musicerande som exempel (Archer 2000: 209 ff). Hennes poäng är att personers
hantering av särskilda objekt, t.ex. musikinstrument, ger upphov till särskilda
emotioner som i sig reflekterar hur väl utvecklade ens kompetenser är. Emotionerna i fråga emergerar således inte spontant i ett subjekt, utan är ett slags gensvar
från objektet ifråga vad gäller det förras hantering av detta.
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I en liknande anda skriver Reay, fast med avseende på klass, att ens sociala (klass)position, ”informs our inner worlds [and] shapes our life chances in the outer world” (Reay 2005: 913).
Populärmusikalisk kunskap är visserligen numera formaliserad i utbildningsinstitutioner som kultur- och musikskola, grundskola, gymnasium
och högre musikutbildning. Skillnaden gentemot t.ex. konstmusik, såvitt
jag kan se, är dock att sådan formell utbildning inte är nödvändig för att
bli populärmusiker, något som också avspeglas i den forskning som påvisat hur populärmusikalisk kunskap i hög grad utvecklas informellt, i betydelsen utanför formella utbildningsinstitutioner (se t.ex. Bennett 1980;
Clawson 1999; Green 2001; Bergman 2009; se också Lorentzen 2002).
Populärmusicerande skulle därmed kunna sägas vara mer lättillgängligt än
andra musikaliska verksamhetsområden, t.ex. det konstmusikaliska. Detta
är uppenbarligen inte fallet, då denna tillgänglighet är olika villkorad för
olika kategorier av människor, t.ex. flickor respektive pojkar. Vad jag vill
hävda är att självförtroende, tilltro till sin egen förmåga att agera som
populärmusiker, är att betrakta som en viktig resurs (Gillberg 2010: 160
ff; 171; se också Reay 2005) vad gäller att kunna förverkliga just populärmusikaliska aspirationer.
Som redan nämnts tidigare i kapitlet, och som är underförstått i intagandet av ett identifikatoriskt förhållningssätt, uttrycker alla pojkarna ett
särskilt självförtroende, en mer eller mindre stark tilltro till sina musikaliska förmågor. Men att mer detaljerat påvisa personers nivåer av självförtroende medelst skrift är förstås inte det lättaste. I mötet med pojkarna var
deras starka självförtroende något jag noterade på många subtila och svårfångade nivåer: vad som inte sades, implicita antaganden de/vi gjorde,
deras kroppsspråk, tonfall och betoningar, etc. För att uttrycka mig något
dubiöst fanns en aura av grundad visshet hos pojkarna om deras egna
potentialer; inte överdriven eller kompenserande, utan självklar och given.
Tvivel på musikaliska förmågor verkade inte finnas i deras erfarenhetsvärld – i motsats till vad Rickard berättade om sångerskan i hans band,
vilket jag i en tidigare diskussion i kapitlet skildrade. Det finns över huvud
taget inga skäl att tro att någon av pojkarna skulle behöva övertygas på
samma vis som hon, angående den egna musikaliska kompetensen.
Som sagt, det är en prekär uppgift att redogöra för pojkarnas ”musikaliska självförtroende”. Jag vill därför, på ett något mer konkret vis, söka
klarlägga hur det hela framträdde i intervjuerna.
I vissa fall uttalar pojkarna sin prestationstillit mycket tydligt.
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Victor: Är det ni [Rickard och två andra pojkar] som är bland de bättre i
klassen på att spela musik?
Rickard: Ja, det är väl jag och han som spelar musik nu för tiden som är,
och, jo, så är det.

Jonathan: Ja, det är väl typ jag och en kille till [i klassen] som är bäst på gitarr, att spela.

Albin: Jag är väldigt musikintresserad. […] Jag håller på ganska mycket
med musik. […] Näe, men jag testade också trummor och så, för att jag
ville testa nåt nytt också. Och det gick rätt bra. Hade ju takten i kroppen
redan.

Man skulle kanske kunna betrakta dessa utsagor som inget mer än konstateranden rörande vederbörandes musikaliska kompetensnivåer. Och till
del handlar de om det också, vilket är en första viktig poäng. Men det
faktum att pojkarna ovan är villiga att ta dessa ord i sin mun är också
väsentligt här. Ty de reflekterar inte enbart över sina musikaliska färdighetsnivåer. Genom att de, utan större tvivel, påpekar denna sin egen excellens uttrycker de också en relation till sin kompetens präglad av säkerhet
och tillit.
I andra, och de flesta, fall är pojkarnas starka självförtroende mer underförstått, manifesterat i en allmänt bekväm hållning till eget populärmusicerande. Sebastian, som otvivelaktigt har den mest ödmjuka attityden av
pojkarna, kan ändock med självklarhet klargöra att hans ambitioner är att
bli soloartist, helt enkelt på basis av att det är den typ av artister han tycker om – och följaktligen identifierar sig med. David, Rickard och Albin ger
samtliga uttryck för att de har konkreta föreställningar om ett framtida
populärmusikerskap. Även om det är i termer av hopp om något potentiellt förestående, är det likväl förankrat i deras nuvarande liv: de riktar sin
energi mot att förverkliga drömmen, vilket förutsätter en tro på det möjliga i den.
Theo och Jonathan är, tillsammans med Rickard, de som i högst grad
påbörjat ett inträde i en populärmusikerposition. I flera berättelser avtäcker de förra hur väl de trivs i en sådan sits. Nedan är två exempel på det.
Theo: Det var vår senaste spelning. Alla våra spelningar har blivit, är mer
eller mindre kaotiska. Bara… vi spelade på såhära… på [en skola] […] och
då var det så här att… och då hade de, alltså… och det var dagisbarn med,
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och sexåringar. Så vi hade dämpat volymen ganska mycket, och vi är vana
vid att spela på mycket, mycket högre volym. För oss är det ganska svårt
att spela om det inte är högt. Jag brukar vrida upp allting på maxvolym,
för annars tycker jag det är svårt att spela. Så vi vred upp allting… och såhära, vi hade liksom inte lagt märke till det men det var dagisbarn som satt
längst fram. Och sen, liksom vid första […] bom-boom, liksom såg man
dem, alla dagisbarn satt såhär [håller händerna för öronen] under hela låten. Såhär jätte, det var jättekul, det var såhära ”okej”.

Jonathan: Det är mest jag och [Theo] som engagerar sig [i att komponera
låtar]. [Theo] kanske kommer på nån text, ja kanske nån början, eller jag
då. Så, eller så sitter vi tillsammans. Och det, kanske jag kommer på nåt gitarriff jag tycker om, som vi skulle göra nånting av. Eller… eller ett gitarriff
till en låt, då. Ja. Och sen sätter vi ihop det, sätter in trummor […] resten
av bandet hjälper till. Och bas [skrattar]. Vi spelar rätt enkel bas, eftersom
gitarren är mest kvintackord, inte bara men. Då är inte basen så mycket
annat än samma sak [skrattar till].

Vad jag vill visa genom dessa relativt långa citat, är hur de bägge omfamnar två centrala populärmusikaliska praktiker – scenframträdandet respektive låtkomponerandet – med såväl självsäkerhet som entusiasm. De
båda trivs helt uppenbart med att vara aktiva populärmusikaliska deltagare. De problem som dyker upp på vägen (t.ex. bandkamrater som inte
har tid att repa eller i övrigt inte helt hängivet engagerar sig) handlar inte
om brist på självförtroende: av detta finns det tillräckligt. Själva agendan
att skapa och framföra populärmusik är redan satt, och är en given utgångspunkt. De närvarande bryderierna för Theo och Jonathan (och de
övriga pojkarna) är hur detta mer handfast ska genomdrivas. Det är således inte deras eget populärmusicerandes vara eller icke vara det handlar
om, utan hur nästa spelning, låt, inspelning eller repetition ska komma till
stånd. Någon osäkerhet inför dessa musikpraktikers möjliga realisering
finns inte, åtminstone inte med avseende på tilltro till den egna musikaliska förmågan.
Filip och Kristofer, vilka inte har som målsättning att spela i band, eller
på annat organiserat vis populärmusicera, uppvisar trots det en särskild
form av implicit tilltro till sina musikaliska förmågor. Filip avböjer allt
vad formellt lärande heter, men berättar ändå om hur han i sällskap av
pojkkamrater musikaliskt experimenterar och ”leker” (jfr BorgströmKällén 2014: 109 ff). Hans skäl till detta är att ”läxor och sånt” skulle
förta den musikaliska lusten. Vad gäller prestationstillit torde den fria,
250

VICTOR KVARNHALL	
 Pojkars

musik, reproduktionens tystnad

lekande musikpraktiken emellertid kräva minst lika mycket av deltagarna
som ett mer formaliserat och organiserat lärande eller musicerande. Med
andra ord: att musikaliskt experimentera och testa gränser kräver att man
vågar lita på sig själv, att det är okej att hamna fel och att göra det oortodoxa – inte minst när det sker i närvaro av andra (pojkar).
Även om Kristofer har gått en gitarrkurs på kulturskola, har han inte
tid att fortsätta vare sig med det eller att spela i band. Trots det skaffar
han sig efter kursens slut en elgitarr och förstärkare, och påpekar att det
är ”ganska lätt att fortsätta själv när man kan grunderna liksom, det finns
mycket på nätet som man kan lära sig”. Han är därtill intresserad av att
spela trummor (och skulle vilja ha ett digitalt trumset); vid två tillfällen
har han agerat trumslagare på konserter i skolsammanhang. Det faktum
att han återkommande lär sig att spela låtar på gitarr på egen hand, samt
att han deltagit vid konserter på vad som i realiteten är ett sekundärt instrument för honom, pekar mot att hans tilltro till sin musikaliska förmåga trots allt är relativt stark.
Den av flickor och fäder närda handlingskraften
Efter ovan något långdragna redogörelse med syfte att förtydliga pojkarnas populärmusikaliska självförtroende, är det så dags att förklara detta.
Jag har redan varit inne på detta tidigare i kapitlet, och kommer inte ödsla
utrymme på upprepning, men ska försöka specificera en del som är
centralt. Vad det i förstone handlar om är vad jag omtalat som ett obalanserat utbyte av bekräftelse i relationen pojkar-flickor, vilket får som en
effekt att pojkar stärks som handlingskraftiga personer.
Vad som gör denna förklaring rimlig är att den har explanatorisk kraft
just vad gäller skillnader som observerats mellan flickor/kvinnor respektive pojkar/män, avseende populärmusicerande (och musicerande överlag).
Pojkars och mäns tillgång till självförtroende respektive flickors/kvinnors
dito brist har påvisats av flera musikforskare med genusperspektiv (t.ex.
Green 1997; Clawson 1999; Bayton 1998; Charles 2004; Wehr-Flowers
2006; Bergman 2009; Werner 2009; Armstrong 2011; Reddington 2012).
Tillit sin (populär)musikaliska förmåga verkar vara en signifikant skillnad
mellan flickor/kvinnor och pojkar/män, och av vikt är att fokusera på
detta som ett verkligt existerande saktillstånd.
En förklaring av det utifrån en relationell dynamik pojkar och flickor
emellan, grundar sig i en syn på människan som i behov av andra för sin
tillblivelse som person, och att kärlek – i detta fall bekräftelse och erkännande – är en specifik mänsklig förmåga som fungerar stärkande för mänVICTOR KVARNHALL	
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niskor i detta avseende (Jónasdóttir 2003a; b; Gunnarsson 2013). En annan utgångspunkt är att en viktig aspekt av ojämlikhet överlag består i en
ojämn fördelning av möjligheterna till respekt – från andra och gentemot
sig själv (Sayer 2005). Oavsett att pojkars respektive flickors sätt att relatera till varandra är grundat i könssocialisation och reglerat av könsnormer, är det relationens karaktär som utgör en kausal mekanism. Detta då
denna dynamik får som konsekvens att män/pojkar alltjämt kan ”ackumulera den existentiella styrka som de tagit och fått från kvinnorna [och
flickorna]” (Jónasdóttir 2003a: 46). Det hela utgör en (livs)nödvändig
förutsättning för personers sociala handlingskraft. Men givet ett obalanserat utbyte mellan parterna, svälts så den ena på sådan kraft, emedan den
andra närs. Och det är just denna process som kan förklara pojkar(na)s
starka självförtroende i detta sammanhang.
Pojkars/mäns ansamling av kraft att agera (som Jónasdóttir kallar
”manlig auktoritet”), är som sagt viktig som förklaring då det rör sig om
en organisk biopsykosocial process, involverandes människors ”kroppoch-själ” (Jónasdóttir 2003a: 119).106 Det i bl.a. verbala utsagor uttryckta
självförtroendet hos pojkarna är något verkligt existerande i dem, och
utgörs inte bara av att yttra sin inställning till sig själv på ett, så att säga,
maskulint vis, befriat från t.ex. tvivel och sårbarhet. Ett perspektiv som
det senare kan inte på ett adekvat sätt förklara varför populärmusikområdets mansdominans så konsekvent de facto reproduceras; det måste därför
röra sig om ett reellt existerande självförtroende, inte ”bara ord” – hur
maskulinitetskonstruerande de än kan tänkas vara. Det handlar därför
inte blott och bart om att anpassa sig till könsnormer, att ”göra kön” på
socialt accepterade vis. Sådana ideologier fungerar visserligen legitimerande för hur pojkar/män och flickor/kvinnor relaterar till varandra (Gunnarsson 2013: 95), men det är det obalanserade i relationen i sig som får
verkliga och viktiga konsekvenser: det formar den faktiska tillgången till
förutsättningar för självständigt handlande.
De musikforskare med genusperspektiv som hävdar att frågan om pojkars högre respektive flickors lägre självförtroende är en fråga om sociala
eller diskursiva konstruktioner (t.ex. Green 1997; Bergman 2009;
106
Uttrycket ”biopsykosocial”, liksom Jónasdóttirs skrivning ”kropp-och-själ”,
ska här begripas som ett sätt att poängtera samverkan mellan olika mänskliga
nivåer, till skillnad från att vara totalt avskilda enheter – även om det inte betyder
att dessa tre nivåer inte samtidigt är ontologiskt distinkta (se Moll 2004; Smith
2010).
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Armstrong 2011; Borgström-Källén 2014), har således delvis rätt. Vad de
förbiser är funktionen hos bl.a. sådana föreställningar: den ”existentiella
styrka” Jónasdóttir talar om huserar i konkreta män(niskor) och orsakas
inte av diskurser eller normer, även om dessa legitimerar det som de facto
gör det. Pojkars (och mäns) självförtroende att t.ex. populärmusicera blir
därmed genom ovan beskrivna process en reellt existerande resurs för dem
– som inte, åtminstone inte i lika hög grad, existerar för flickor (och kvinnor).
Även om det är fallet att pojkar kan utvinna och ackumulera en särskild
form av styrka ur den obalanserade relationen pojkar-flickor, återfinns
också en resurs som underbygger självförtroende på en psykologisk nivå.
Av speciellt intresse är pojkars försprång vad gäller utvecklandet av en
”avgränsad individualitet” (Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991: 83; se
också Chodorow 1978/1995: kap. 6). Självtillräcklighet och autonomi
vittnar praktiskt taget alla pojkarna uttryckligen om, men då främst vad
gäller musiksmak. De framhåller stolt saker som att ”jag är ganska udda
med musik”, att ”sånt som många andra gillar brukar inte jag gilla” och
överlag att de inte bryr sig vare sig om andras musiksmak eller vad andra
tycker om deras. Det kan vara ett uttryck för en hållning, speciell för pojkar, som med Benjamins uttryck, ”overemphasizes self boundaries” (1980:
146). Hur som helst, kopplingen till eget musicerande är dock inte självklar, eller nödvändig, i dessa utsagor om smak. Vad jag vill hävda är likväl
att det identifikatoriska förhållningssättet understöds av denna för pojkar
specifika, jaggränsstarka subjektivitet.
I barnets första, preodipala, separationsprocess från modern är faderns
(potentiella) funktion densamma för både pojkar och flickor. Fadern representerar utöver frigörelse också ”the exciting outside” (Benjamin
1991). Skillnaden ligger i hur fäder tenderar att relatera till sina söner
respektive döttrar: ”[t]he father’s own disidentification with his mother,
and his continuing need to assert difference from women, make it difficult
for him to recognize his daughter as he does his son” (Benjamin 1988:
109; se också Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991: 94 ff). Följden är således
att pojkars starkare jaggränser, en högre grad av oberoende och självständighet, etableras (Chodorow 1978/1995). Pojkens identifikatoriska kärleksrelation till fadern ”confirms [the boy’s] sense of himself as subject of
desire” (Benjamin 1991: 284). Samma sak sker alltså inte för flickor i
samma utsträckning, trots att både pojkar och flickor eftersöker fadern
(och det han representerar) i syfte att separera sig från modern (och det
hon representerar). Detta gör att utvecklandet av en känsla av sig själv
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som ett avgränsat subjekt är en aspekt som skiljer sig åt i pojkars/mäns
respektive flickors/kvinnors psykiska strukturer – och skapar olika förutsättningar.
Denna typ av autonomi är i linje med vad Jónasdóttir omtalar som
kännetecknande för ”Mannen”, dvs. män/pojkar som abstrakt könskategori (jfr Gunnarsson 2013: 84; kap. 6). Hon uttrycker det som att ”’Mannen’ är […] berättigad och bemyndigad att använda hela skalan av sin
persons existerande och potentiella kapacitet” (2003a: 238). Detta berättigande är således till del grundlagt genom det lyckosamma i pojkars identifikatoriska faderskärlek. Det behöver emellertid, som Jónasdóttir påpekar, upprätthållas – något som möjliggörs genom bekräftelse och erkännande (dvs. kärlek) män/pojkar erhåller från kvinnor/flickor.
Givetvis är det ingenting som säger att pojkar(na)s bättre förutsättningar med nödvändighet ska resultera i populärmusicerande: det utvecklade
självförtroendet är en generell, inte specifik, resurs. Men poängen är att
populärmusicerande är en verksamhet som kräver sådan generell tilltro till
sina egna förmågor, att med självsäkerhet kunna agera i någon form av
social offentlighet. Till skillnad från att t.ex. besjunga någon som fyller år,
är populärmusicerande inbäddat i prestation och konstnärligt uttryck,
emanerandes från en person eller ett band (se t.ex. Regev 1994). Och till
skillnad från att t.ex. vara en musiker inom konstmusikområdet, där musikern framför redan komponerad musik, innefattar populärmusicerande
såväl att skapa som att framföra (sin egen) musik (se t.ex. Bayton
1988/1990). Att vara populärmusiker är att ta plats med sina egna skapelser, dessutom medelst höga ljudvolymer (Bayton 1988/1990; Green 1997;
Clawson 1999; Bergman 2009; Björck 2011: kap. 8; Borgström Källén
2014). Högljuddheten är något att återvända till, vad jag vill betona nu är
att en central del av populärmusicerande utgörs av att behärska och vara
beredd att axla flera olika musikaliska praktiker, så som komposition,
konstnärligt uttryck och musikaliskt-tekniska förmågor.
Vidare är krav på, och diskurser om, så kallad autenticitet något inte
minst musikforskare med genusperspektiv diskuterat och problematiserat
(Coates 1997; Davies 2001; Leonard 2007; Ganetz m fl. 2009; Björck
2011; Borgström Källén 2014). Principen i dessa argumentationer är att
det autentiska populärmusikaliska uttrycket är (diskursivt) sammankopplat med män och maskulinitet, vilket därmed fungerar uteslutande för
kvinnor. Autenticitet som fenomen, i relation till populärmusicerande, tror
jag förtjänar sin egen genomtänkta diskussion. Här och nu är det viktiga
att fordran om att som populärmusiker vara autentisk, dvs. att uttrycka
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något genuint personligt och det musikaliska som ett ändamål i sig självt,
är att betrakta som ett preexisterande krav på aspirerande populärmusiker. Detsamma gäller för vad jag diskuterade i förra stycket. Och min
slutpoäng är att samtliga dessa preexisterande villkor för populärmusikalisk handling tarvar en hög nivå av prestationstillit. En stark tilltro till sin
musikaliska förmåga är en resurs som borgar för dessa kravs uppfyllelser,
och som därmed är mer möjligt för pojkar än flickor att förverkliga.

En allians med fäder och två kulturella könsregler
I det följande är min utgångspunkt att den tidiga könssocialisationen för
pojkar skapar särskilda förutsättningar för hur dynamiken i relationen
söner-fäder artar sig. Från pojkars synvinkel har jag upprepade gånger
påpekat hur de är benägna att motidentifiera sig mot sina mödrar och det
de representerar, och istället söka sig mot sina fäder för identifikation.
Detta står till att börja med i centrum för min analys, och ska i nästkommande avsnitt komma att nyanseras och kompliceras. Här och nu vill jag
först illustrera relationen söner-fäder utifrån mitt eget material.
Genomgående i intervjuerna talade pojkarna långt mycket mer om sina
pappor än om sina mammor, och över huvud taget mer om män än om
kvinnor, inte minst när det handlade om populärmusik och -musicerande.
Det gemensamma draget bland pojkarna var att de kände till relativt
mycket om sina pappors relation till musik och deras musiksmak, emedan
pojkarnas hållning till sina mammors olika musikpraktiker var frånvarande eller närmast likgiltig. När jag t.ex. frågade David om vilken musik
hans mamma tycker om, svarade han förbryllat: ”Ja, vad gillar hon för
musik?”. Rickard svarade på samma fråga helt sonika att han ”vet inte så
mycket om hennes musik”. Sådana svar förekom aldrig när det handlade
om pojkarnas fäder. Faktum är att just fädernas musiksmak (och andra
musikpraktiker) omtalades av pojkarna spontant, utan att jag behövde
initiera det i samtalet. Kristofer berättade om att hans pappa introducerade honom för band som Iron Maiden, AC/DC, och Kiss. Jonathan fick
av sin pappa ”massa låtar” överförda till sin mobil från pappans brors
avlagda dator, och på så vis började Jonathan lyssna på Metallica. David
berättar upprepade gånger om likheterna mellan hans och hans pappas
musiksmak, inte minst hur den senare fått David att lyssna på t.ex. Earth,
Wind & Fire. Albin berättade, med stolthet, om det omvända: att hans
pappa genom Albin börjat inse det musikaliskt värdefulla med Michael
Jacksons musik. Likheter och bindningar som dessa var aldrig fallet när
det handlade om pojkarna och deras mödrar.
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Kristofers uttalande nedan sammanfattar på ett koncist sätt pojkarnas
hållning, kännetecknad av både ett närmande till fadern och en distans till
modern, avseende musiksmak.
Kristofer: Ja, jag har skivor där [pekar på en hylla ovanför skrivbordet]
Victor: Ja, ja.
K: Lite, pappa har en hel kartong ute i förrådet med massa gamla skivor. Så
jag har letat upp lite och så.
V: Jaha, han har dem ute i förrådet alltså, så han…?
K: Ja. Mamma gillar inte direkt rock [V skrattar lätt].
V: Så de får vara i förrådet då?
K: Ja. Lite… förbjuden musik.

Som synes i Kristofers utsaga rör det sig om ett slags alliansskapande mellan söner och fäder, som därtill är exklusivt för dem – det är ”förbjudet”
område för mödrarna. Pojkarna och deras fäder delar något speciellt, som
är annorlunda och avvikande från mödrarna. Det är alltså en dynamik i
relationerna mellan pojkarna och deras fäder respektive mödrar, som utgörs av identifikation med de förra och disidentifikation med de senare –
åtminstone när man hårdrar det. Theos berättelse om val av musik att
lyssna på i bilen illustrerar detta ytterligare.
Victor: Så alla får turas om och välja låt [i bilstereon] eller?
Theo: [skrattröst] Förutom pappa som… mamma, mamma liksom, mamma
klarar inte av att lyssna på pappas musik, hon verkligen vägrar [V skrattar], så då blir det lite svårt.
V: Din musik då?
T: Eeh… det [skrattröst] vägrar hon också.

Man behöver inte överväga sanningshalten i Theos framställning för att
ändå kunna sluta sig till att han allierar sig med sin pappas position, som
åtminstone i detta avseende står i opposition mot hans mammas. Stephen
Frosh, Ann Phoenix och Rob Pattman (2002) identifierar samma dynamik
i (brittiska) pojkars relation till sina föräldrar. Författarna uppmärksammar t.ex. en särskild form av grova skämt som utbyts mellan fäder och
söner, vilken fungerar sammanbindande: ”[rude] joking seems to be a way
of establishing intimacy between men and, as part of this process, excluding the woman” (Frosh m fl. 2002: 232).
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Att pojkarna i studien, och pojkar överlag, tenderar att närma sig sina
fäder och fjärma sig från sina mödrar, ska alltså begripas mot bakgrund
av den tidiga könssocialisationen. Mödrar är inte identifikationsobjekt för
pojkar, då de med hjälp av den identifikatoriska faderskärlekens ömsesidighet lyckas separera sig från modern – som pojkar tidigare (innan återföreningsfasen, i mor-barn-dyaden) identifierat sig med. ”Ersättaren” vad
gäller identifikation för pojken, blir då istället fadern (Chodorow 1974).
Det kan vara viktigt att påpeka att dessa skeenden inte är att betrakta
som universellt eller biologiskt nödvändiga. De blir till i kraft av hur föräldraskap tenderar att organiseras i västerländska samhällen, om än med
grund i allmänmänskliga behov av identifikation. Inte heller är det på det
viset att pojkars identifikation med fäder är nödvändig i betydelsen att
fäder kan ge sina söner något som mödrar aldrig kan, vilket Pease (2000)
verka anta och argumentera mot. För visst finns alltid alternativ; det finns
förstås ingenting som helt omöjliggör för pojkar att identifiera sig med
mödrar, och inte heller att ”dis-identify with patriarchal and abusive fathers” (Pease 2000: 10). Problemet är att en sådan insikt hjälper föga när
man vill försöka begripa varför något annat oftast sker, och identifiera de
strukturer och mekanismer som möjliggör detta. Ty inom ramen för hur
(den heterosexuella) kärnfamiljen tenderar att organiseras, och kvinnors
och mäns olikartade föräldraskap, utvecklas starka psykologiska incitament för pojkar (dvs. mekanismer) beträffande en mer eller mindre exklusiv fadersidentifikation.
En värdefull lärdom psykoanalytisk könssocialisationsteori bidragit med,
som jag ser det, är att uppmärksamma en dialektik mellan det sociala och
det psykologiska – vilket är tydligt och explicit hos inte minst Chodorow.
För denna diskussions skull är det relevanta att pojkars allians med fäder
och fjärmande från mödrar har sociala orsaker (mest grundläggande i relationen män-kvinnor, avseende föräldraskap), men får psykologiska effekter.
Detta får i sin tur konsekvenser för relationen söner-fäder, som en social
relation, i termer av att pojkar därmed står i en särskild beroendeställning
till sina pappor. Annorlunda uttryckt är fadersidentifikation ett objektivt
intresse för pojkar; uteblir denna riskeras lidande av olika slag – såväl psykologiskt som socialt. Jag ska återkomma i ett senare avsnitt till en närliggande fråga, som berör just hur det samtida faderskapet (i svensk och västerländsk kontext) får särskilda följder för på vilket sätt pojkar genomgår
denna könsidentifikationsprocess. För nu är utgångspunkten vad detta beroende till att börja med möjliggör i relationen söner-fäder.

VICTOR KVARNHALL	
 Pojkars

musik, reproduktionens tystnad

257

Pojkar i allmänhet, liksom pojkarna studien har som sagt en benägenhet
att närma och intressera sig för vad deras fäder (eller fadersfigurer) gör.
Från söners håll är det ett beroende, och inte minst utifrån berättelserna
ovan verkar fäder svara upp mot det hela och få funktionen av ett slags
mentorer. Beroende och mentorskap, som relationer, är att betrakta som
kausala, genom att de fungerar motiverande för särskilda handlingar snarare än andra (jfr Porpora 1987: 114; 2007: 196; 2013: 27). Även om
effekterna av beroende/mentorskap i relationen söner-fäder säkerligen är
flera, kommer jag att här rikta in mig på hur det hela möjliggör pojkars
anammande av särskilda kulturella könsregler.
Att gilla seriös populärmusik och ha ett djuplodande intresse
Pojkarna lär sig förstås många saker av sina fäder om vad det innebär att
vara man, och vad som är tillbörliga intresseområden och beteenden just
för en pojke (som senare ska bli man). Vad jag således vill hävda är att
detta också gäller musik, i form av integrering av särskilda kulturella
könsregler relaterade till populärmusik. Sådant verbaliseras förmodligen
mer sällan uttryckligen, utan upprätthålls och förordas snarare genom att
fäder i sina ageranden exemplifierar detta. Kulturella könsregler kommer
med andra ord för pojken att illustreras av den faktiska fadern; genom att
”complicated conceptions”, i detta fall maskulinitet, ”take on flesh and
blood form” (Kaufman 1999: 64).
I enlighet med ovan diskussion om pojkarnas alliansskapande med sina
fäder, verkar det i förstone handla om musiksmak. Pojkarnas nyfikenhet
på sina fäders musiksmak gör dock inte att alla pojkar därmed tycker om
exakt samma band och artister som sina fäder. Det mer adekvata sättet att
beskriva fäders influens är nog snarare att säga att det på ett brett vis
handlar om rockgenren, eller vad som kan omtalas som ”seriös” populärmusik (Regev 1994; McLeod 2001; Lorentzen 2002). Green beskriver
träffande denna distinktion mellan seriös respektive lättsam populärmusik.
A split opened up during the 1960s between popular and rock music. The
former was made up of the largely fetishised music of ’teeny-bopping’ ’pop
fans’, the discourse around which treated the music as though it had little
less to offer but flippant, hedonistic and adolescent-oriented delineations.
The latter was constructed as having more serious and politically aware
delineations; and its inherent meanings were raised to a status of transcendent importance that could almost match the autonomy claimed by classical music. (Green 1997: 75)
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Till skillnad från den personcentrering som driver exv. marknadsföringen
av artister som Justin Bieber (Frith & McRobbie 1978/1990: 378; Garratt
1990: 404), präglas den seriösa populärmusiken av dygder så som musikalisk-kreativ originalitet, subversivitet, äkthet och frikoppling från kommersiella påtryckningar och motiv. Populärmusikaliska element som låttexter, sound, inspelningsteknik, stil, etc. utgör ”aesthetic means for expressing rebellion and subversiveness” (Regev 1994: 91). Den seriösa populärmusiken kan därmed sägas vara omgärdad av en ideologi där det
musikaliska tillmäts en vikt som inte återfinns exv. i marknadsföring av
eller massmediala diskurser om popartister som Bieber, Eric Saade och
liknande (Bloss 1998). Detta är också synligt i hur man skriver om dessa
sistnämnda artister i en tidning som Julia – de är främst benämnda som
”sötnosar” och ”snygga killar”, och praktiskt taget aldrig omtalas deras
musik (Julia 2011).
Det är inte svårt att se att den skillnad Green ovan gör mellan ”rock”
och ”pop” sammanfaller med vad pojkarna berättat i intervjuerna om
skillnader mellan vad pojkar respektive flickor lyssnar på – något som
också poängterats i musikforskning med genusperspektiv (Christenson &
Peterson 1988; Hargreaves m fl. 1995; Colley 2008; Bergman 2009; Werner 2009; Danielsson 2012). Att ”maskuliniserad” musik (exv. tyngre
rock) har högre status och är betraktad som mer seriös än ”femininiserad”
musik (exv. dansant pop), är det flera musikforskare med genusperspektiv
som både diskuterat och kritiserat (Frith & McRobbie 1978/1990; Coates
1997; Bergman 2009; Werner 2009; Werner & Nordström 2013). Utan
att gå närmre in i detalj i en sådan diskussion, finner jag det rimligt att
påstå att de band och artister som pojkarna (och pojkar överlag) tycker
om och lyssnar på – t.ex. Mötley Crüe, Red Hot Chili Peppers, Sex Pistols
och Labyrint – har status som seriös populärmusik. Detta gäller därtill
också för den musik pojkarna nämner som de upptäckt eller introducerats
för av sina fäder, som t.ex. AC/DC, Ebba Grön och Earth, Wind & Fire.
Det viktiga här är emellertid som sagt inte att pojkarna liksom övertar
sina fäders musiksmak på artist- eller bandnivå, utan den populärmusikaliska värld de förra blir invigda i. Genom sina fäder får pojkarna möta den
populärmusik som betraktas som en seriös och värdefull konstform, genomsyrad bl.a. av ”the ideological theme of ’art for art’s sake’” (Regev
1994: 86). Dess olika grenar utforskar de sedan på egen hand – må det
vara punk, hip hop eller glamrock. Men de introduceras också för ett seriöst betraktelsesätt på populärmusik, vilket (diskursivt) omger rockgenren,
brett betraktad, t.ex. i massmediala texter (inkluderat internet) eller i varVICTOR KVARNHALL	
 Pojkars

musik, reproduktionens tystnad

259

dagliga samtal (Frith 1996b; Davies 2001; McLeod 2001). Pojkarna integrerar därför detta, i form av en kulturell könsregel vad gäller bedömning
av populärmusik, som en vana. Det hela visar sig hos pojkarna bl.a. i
Theo och Jonathans fokus på att bra (punk)band, och deras eget, är ”politiska”; i Rickards nedvärdering av ”fejkljud” (som i samtida dansanta
popmusik) till fördel för ”riktiga instrument” (dvs. elgitarr, elbas och
trumset); i Albins strikta avfärdande av utommusikaliska aspekter som
utseende i musikalisk bedömning. Vad sådana exempel åskådliggör är en
seriös hållning till populärmusik, som en konstnärligt värdefull, politiskt
och socialt medveten musikform. Den centrala poängen, och som anknyter
till det identifikatoriska förhållningssättet, är att de ”seriösa populärmusiker” pojkarna introduceras till är och framställs i första hand som musiker, snarare än som personer – vilket är fallet i långt högre grad i marknadsföring och annan representation av popartister som Bieber.
Givetvis är fallet att alla populärmusiker upprätthåller och arbetar med
en så kallad image.107 Detta gäller alltså även de som har, eller framställs
som havandes, seriösa ”icke-kommersiella” syften. Jag har inte för avsikt
att ignorera detta. Vad jag hävdar är emellertid att det finns en gradskillnad mellan, säg, Red Hot Chili Peppers och Justin Bieber. Som illustrativt
exempel kan man ta de officiella musikvideorna till låtarna ”Dani California” och ”Baby”, två singlar från nämnda artister utgivna 2006 respektive
2010. Videon till ”Dani California” är en variant på performance-videon,
där bandet ses framföra låten i form av olika välkända rockarketyper –
som Elvis med kompband, som ett popband från det tidiga 60-talet, som
ett glamrockband, som ett punkband, m fl. ”Baby”-videon är däremot
konstruerad främst som ett narrativ, där Bieber agerar den kärlekstörstande protagonisten som med alla medel försöker få den flicka han är
förälskad i. Miljön är till största delen en bowlinghall, där Bieber tillsammans med sina manliga kamrater söker imponera på kärleksobjektet exv.
medelst sina dansförmågor. Videons berättelse når sitt slut med att Justin
och flickan kommer åkandes ned för en rulltrappa hand i hand. För att
uttrycka det enkelt: medlemmarna i Red Hot Chili Peppers framträder i
sin video, om än med vissa komiska effekter, som musiker; Bieber framträder i sin video som person (eller snarast som en karaktär). Det är den
Man kan tillägga att utommusikaliska aspekter, så som image, är viktigare
inom populärmusikområdet än inom exv. konstmusik- och jazzområdena, där det
musikaliska är ett mer självklart och givet fokus för lyssnare och utövare. Intressant nog uttrycker en del av pojkarna en viss vurm också för sådana musikformer.
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(grad)skillnaden jag vill belysa. Den kulturella könsregeln här, som etablerad vana, handlar därför inte enbart om att tycka om särskild ”maskulin”
populärmusik, utan (också) om att lyssna på populärmusik vars utövare är
primärt musiker, med seriösa konstnärliga eller politiska ambitioner.
Jag vill emellertid också föreslå att ett djuplodande musikintresse generellt ramas in som tillbörligt för pojkar/män. När det kommer till denna
kulturella könsregel är det viktigt att notera att det inte bara är fäder som
upprätthåller den, utan också andra vuxna män i pojkar(na)s omgivning
(se t.ex. Campbell 1995). Släktingar, storebröder, föräldrars manliga vänner och instrumentallärare förekommer alla i pojkarnas berättelser om
personer som på olika vis har ett djupgående (populär)musikintresse. Även
om fäder givetvis är viktigare identifikationsobjekt för pojkar, är ändock
andra vuxna män också de som med sina ageranden illustrerar vad det är
att vara man (Chodorow 1974; Kaufman 1999). Relationen mellan pojkar
och vuxna män kan alltså sägas överlag vara präglad av beroende/mentorskap, om än i något lägre grad än i relationen söner-fäder.
Många fäder (och män överlag) har förstås själva intagit ett identifikatoriskt förhållningssätt till musiker, även om det inte resulterat i ett vuxet
musikerskap. Vad jag påstår är att många vuxna män exemplifierar en
kulturell könsregel som utgörs av att det musikaliska intresset är djupgående, detaljerat och inriktat på musiken och musikerna – och då snarast
som mytomspunna personligheter och/eller musikaliska genier. Att, som
Werner uttrycker det, ”gilla artisters hela musikproduktion och hela album, kunna fakta om artisterna och genrerna samt diskutera dessa expertkunskaper” (2009: 95). Det är alltså inte nödvändigtvis genom att
själva vara musiker som män praktiserar denna kulturella könsregel, utan
genom mer indirekta nära relationer till populärmusikvärlden: som kalenderbitare, musikaffärsbiträden, ljudtekniker, hifi-intresserade, anställda
inom populärmusikindustrin, festivalarrangörer, skivsamlare, etc. (se t.ex.
Straw 1997; Bayton 1998; Portnoff 2007; Sargent 2009; Jansson 2010;
Jämställd festival 2013). Det är så både genom sina fäder och i mötet med
andra vuxna män pojkarna möter denna kulturella könsregel, som representerad av levande män(niskor). Och likaså här är det relationens prägling av beroende/mentorskap som möjliggör pojkarnas integrering av den i
sina personligheter som en vana.
Denna form av djupgående intresse för populärmusik visar sig inte
minst i att pojkarna utvecklat, om än i olika grad, tämligen detaljerade
kunskaper om band, artister och genrer. Albin och Theo läser biografiska
böcker om sina (manliga) musikaliska idoler, Michael Jackson respektive
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diverse punkband från slutet av 1970-talet. David, Kristofer och Rickard
pratar alla vant om olika (manliga) bands historia och olika medlemmar.
Ett annat, och månne än tydligare, uttryck för pojkarnas djuplodande
hållning till populärmusik, är hur flera av dem aktivt söker på egen hand
att upptäcka tämligen subkulturella band och artister. När jag t.ex. frågar
Filip om vad som är så ”udda” med hans musiksmak (något nästan alla
pojkarna hävdade, på olika vis, om sig själva) berättar han följande.
Filip: Jag gillar mer rap. Svensk rap, de rappar om allting, spelar ingen roll
vad. […] Typ gangsters, eller vad man ska säga [skrattar].
Victor: Och det är inte så, det är inte så känt då, eller vad man ska säga,
heller.
F: Nej, runt ungdomar kan det vara ganska känt, vissa personer, som Zin
Kim... DnS, de är ganska kända. Men inte typ... typ Filosof, inte, han är
inte med, inte alls och de, de är inte så jätte-, men det är mest Zin Kim och,
mest Zin Kim.

Även om Filip här menar att vissa av de rappare han lyssnar på kan vara
kända ”runt ungdomar” hävdar han likväl att hans musiksmak är avvikande, och inte är en del av ett mer lättillgängligt ”mainstream”-utbud,
något också Christenson & Peterson (1988) noterar som genomsyrande
för de killar de studerade. Vad det indikerar är en hållning till populärmusikengagemang som är specialiserat, djuplodande och seriöst. Och vad jag
hävdar är att detta är producerat av en kulturell könsregel som pojkarna
integrerar i sina personligheter genom sin identifikation med fäder och
andra män. På det viset blir ett seriöst och djuplodande musikintresse
något utav ett manligt område för pojkarna, som de därmed har möjlighet
att själva utöva.
Slutligen ska det påpekas att även om dessa två diskuterade kulturella
könsregler påverkar pojkarna framför allt inom ramen för deras hemmiljö,
förstärks de i mötet med pojkkamrater. Det finns inga skäl att föra en
längre diskussion om detta, för i grund och botten handlar det om de tidigare identifierade mekanismerna som berörde att erhålla det goda från
pojkkamrater. När jag i föregående avsnitt talade om detta handlade det
om att ta avstånd från flickors musik och det intimiserade förhållningssättet, som ett sätt att nå gemenskap bland pojkkamrater. Anammandet av
dessa två nu diskuterade kulturella könsregler upprätthålls på basis av
samma incitament. Kristofer uttrycker det hela när han pratar om pojkkamrater och musiksmak.
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Kristofer: Det är några kompisar som gillar musik mer. Bland annat… ja,
de jag spelade med på [skolkonserten] och så. En av dem, han är väldigt insatt, och vi har ganska mycket musiksmak [gemensamt] och så. Han som
hade spelat i typ sex år eller vad det var. Mm, vi har ganska lik musiksmak,
han och jag.
Victor: Har ni… tror du att ni har påverkat varandra, liksom med musiksmaken också eller?
K: Ja, lite. Han har fått mig att lyssna lite mer på så här modern rock, tror
jag. Faktiskt. […] Och lite mer… över huvud taget, jag brukar lyssna på
radio ibland. Och då har jag lyssnat på lite, en station som spelar gamla
rocklåtar, och då fick han mig att börja lyssna på dem… som spelar ny
rock.

Givet att Kristofer och hans kompis redan har anammat kulturella könsregler både vad gäller smak för seriös populärmusik, och ett djuplodande
musikintresse, upprätthålls det i deras intersubjektiva interaktion. De kan
bägge erhålla bekräftelse genom att vara lika varandra, och på så vis
stärka vänskapsbanden. Liksom de andra pojkarna kan de dela ett dedikerat musikintresse, och också utveckla det. Så trots att det är genom relationen till fäder (och andra vuxna män) dessa kulturella könsregler ursprungligen etableras som vanor, är det i relationer med pojkkamrater de
upprätthålls.
Nå, även om man underförstått kan ana en koppling till det identifikatoriska förhållningssättet till populärmusiker, är det hittills diskuterade
inte tillräckligt. De ovan identifierade kulturella könsreglerna rör ju lyssnarpraktiker och kan inte direkt kopplas till det identifikatoriska förhållningssättet. Men att pojkarna genom sina fäder (och andra män) anammar
kulturella könsregler rörande både så kallat seriös populärmusik samt ett
djuplodande musikintresse, som särskilda manliga områden, utgör dock
en förutsättning för den mekanism jag slutligen ska diskutera. Premissen
för det som komma skall, är alltså att pojkar(na) är inriktade dels mot ett
särskilt slags populärmusik (som möjliggör identifikation med musikerna
som musiker) och dels att ett djuplodande populärmusikintresse är legitimt område för pojkar.

Manliga hjältar och positionsidentifikation
Den sista mekanismen i detta avsnitt om pojkarnas intagande av ett identifikatoriskt förhållningssätt tar sin utgångspunkt i Chodorows distinktion
mellan personlig respektive positionsidentifikation, där det förra är signi-
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fikant för flickor och det senare för pojkar (Chodorow 1974; 1978/1995:
223 ff). Den grundläggande idén utgår från vilken typ av relation flickor
respektive pojkar kan ha till sina (köns)identifikationsobjekt, dvs. mödrar
respektive fäder. I kraft av flickors begränsade möjlighet att uppleva erkännande i den identifikatoriska faderskärleken (Benjamin 1988; 1990),
blir de ledda tillbaka till modern – den närvarande och primära vårdgivaren. På så vis kan flickor ingå i en personlig relation med den de identifierar sig med för att utveckla sin könsidentitet, en identifikation ”med någon annans personlighet, beteenden, värderingar och attityder”, framvuxen ur en ”positiv känslorelation till en individ som verkligen finns där”
(Chodorow 1978/1995: 223–224). Detta är dock inte fallet för pojkar, då
deras identifikationsobjekt är fadern – som relativt modern är både faktiskt och känslomässigt frånvarande. Pojken identifierar sig därför snarare
med en ”fantasied masculine role” (Chodorow 1974: 50), med en position
snarare än en person. Denna bristfälliga tillgång på en man att personligt
identifiera sig med, skapar en särskild benägenhet hos pojken: ”In his
search for masculinity indicators the young boy will need to look to sources more available than his father” (Horsfall 1993: 4). Sådana källor utgörs inte minst av offentliga, mediala manliga ”hjältar” (Chodorow
1978/1995: 224; Horsfall 1993).
Denna process får potentiella konsekvenser som inte alla är nödvändiga
att vidare diskutera här. Vad jag istället kommer att rikta in mig på är att
visa i mer detalj hur pojkars benägenhet för positionsidentifikation fungerar vad gäller intagande av ett identifikatoriskt förhållningssätt, samt förtydliga och nyansera de teoretiska argumenten ovan.108
Till att börja med behövs ett klargörande av två centrala fenomen; dels
pojkars positionsidentifikation, dels ”fadersfrånvaro”. Hos Chodorow är
det tydligt att dessa två är (nödvändigt) relaterade till varandra – det är
just pga. fäders relativa frånvaro som pojkar är nödgade att söka sig till en
positionsidentifikation, till skillnad från en personlig dito. Hon är emellertid inte helt tydlig med vad hon menar med ”fadersfrånvaro”. Ibland verkar det syfta på en total frånvaro, ibland på ett mer oansenligt föräldraansvar. Mest tydligt uttrycker hon det som en brist på ”a continuous and
ongoing personal relationship” (Chodorow 1978/1999: 176). Jag ska
108
Det ska också påpekas att Ove Sernhede (1994) kort diskuterar Chodorow och
pojkars positionsidentifikation i relation till populärmusik. Hans text har emellertid en helt annan inriktning än vad jag kommer att ha, då den specifikt diskuterar
vita killars identifikation med svarta musiker.
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återkomma till hur denna frånvaro kan begripas (och formuleras), men
slutsatsen som redan nu kan dras är hur som helst att pojkars positionsidentifikation inte med nödvändighet är total, just för att fäders frånvaro
inte är total. Detta gäller inte minst för de förändringar i faderskap som
skett sedan Chodorows hänvisade verk skrev. Med Jan Horsfall kan det
därför vara rimligare att tala om ett ”positional identification–personal
identification continuum” (Horsfall 1993: 12), där pojkar kan befinna sig
närmre den ena eller andra av dessa identifikationsformer. Dock vill jag
vidhålla att pojkars könsidentifikationsprocesser fortfarande tenderar att
vara positionella, om än alltså inte helt och hållet. Givet att faderskapets
karaktär spelar en viktig roll för pojkars identifikationsform, är det således mot en diskussion om det samtida faderskapet jag nu vänder mig.
Att män, och därigenom faderskapet, förändrats under de senaste decennierna är det nog svårt att helt motsäga. Men frågan är om det är en
särskilt radikal förändring. I Sverige lägger kvinnor fortfarande ned mer
tid på obetalt hemarbete än vad män gör, i genomsnitt 1 timme mer per
dag än män – en skillnad som är som störst bland sammanboende föräldrar (SCB 2014: 38–39). Likaså finns en skillnad i tid som läggs ned på
förvärvsarbete, män arbetar i genomsnitt 7 timmar mer per vecka än
kvinnor. Det är också betydligt vanligare att mödrar än fäder arbetar deltid.109 Under 2013 deltidsarbetade upp till hälften av alla mödrar, med
variationer beroende på yngsta barnets ålder och antal barn; motsvarande
siffra för fäder varierade också till viss del med yngsta barnets ålder och
antal barn, men översteg aldrig 10 % (SCB 2014: 58). Därtill tas endast en
fjärdedel av föräldrapenningdagarna ut av män (SCB 2014: 41). Av dessa
siffror att döma är det knappast en överdrift att påstå att mödrar fortfarande är barns primära vårdgivare och att fäder är relativt frånvarande, i
faktisk mening.
Det ”nya faderskapet” kan därmed inte sägas vara särdeles revolutionerande, åtminstone inte i praktiken. Även om många samtida män/fäder är
medvetna om jämställdhetsfrågor och kanske t.o.m. håller med om dem,
verkar det finnas en klar diskrepans ”mellan det sagda och det gjorda”
(Johansson & Klinth 2007: 144; se också Valentine 1997; Bekkengen
2002; Duindam & Spruijt 2002; Haavind & Magnusson 2005; Coakley
2006; Pedersen 2012). Kvinnors respektive mäns föräldraskap är således
än präglat av olika omfattning av ansvar. Med Bekkengen kan det utÖverlag arbetar 30 % av Sveriges kvinnor deltid, mot 11 % av männen (SCB
2014: 5).
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tryckas som att kvinnor är ”föräldrar”, medan män är ”pappor” (Bekkengen 1999; 2002). Vad hon menar är att kvinnors föräldraskap präglas
av hög ansvarskänsla och med barnets behov i centrum, och därigenom
skapandet av starka känslomässiga band. Mäns föräldraskap är snarare
styrt av vad fadern själv är beredd att göra, och därtill inriktat mot sådant
som att ha roligt och mysigt med barnet – inte sällan i sällskap av modern,
som då också kan avlasta och skapa handlingsutrymme åt mannen (se
också Pedersen 2012).
Den samtida ”fadersfrånvaron” kan i ljuset av ovan begripas som både
faktisk och emotionell. Horsfall omtalar det, vad gäller fäders relation till
sina söner, som en brist på ”affective closeness between father and son”
(Horsfall 1993: 7). Frosh m fl. (2002) uppmärksammar just detta hos de
pojkar de studerade. Pojkarna framhöll att det var deras mödrar de sökte
upp för att få emotionellt stöd, medan deras fäder förr var några de kunde
skämta och ha roligt med. Att dela intresse för sport erbjöd vidare en möjlighet för dessa pojkar att umgås med och vara nära sina fäder (se också
Messner 1989; 2011; Coakley 2006; Jeanes & Magee 2011). Detta avtäcktes inte minst av det fall då en pojke inte delade sin pappas sportintresse: relationen försämrades då pga. detta (Frosh m fl. 2002: 235 ff).
Mödrars närhet och stöd verkar så erbjudas mer självklart och utan villkor, emedan fäders dito ser ut att vara villkorad, t.ex. genom att vara
beroende av att ske inom ramen för aktiviteter män är bekanta och bekväma med, så som sport (Frosh m fl. 2002; Coakley 2006; Jeanes &
Magee 2011). Populärmusik, och kanske då särskilt den ”seriösa”, kan
med fog också sägas vara en aktivitet män är bekanta och bekväma med:
”Music consumption in Western societies continues to be something that
males particularly orient their identities around” (de Boise 2011: 164).
Även om samtida fäder agerar något annorlunda än tidigare generationer fäder, är ”fadersfrånvaro” alltså fortfarande ett adekvat fenomen att
tala om. Därför blir det också rimligt att anta att pojkars identifikationsform är positionell, och därmed riktar sig mot offentliga, mediala manliga
hjältar. Detta visar sig t.ex. i att det är främst eller enbart pojkar som ”leker superhjältar”, vilka praktiskt taget alltid är män (Boyd 1997; Teigen
m fl. 2000; Holub m fl. 2008). Mer generellt har forskning om barns förebilder visat sig innefatta tydliga könsskillnader. Flickor tenderar att hysa
beundran för människor de har en personlig kännedom om eller relation
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till (främst kvinnor, men också män110), t.ex. föräldrar, släktingar eller
vänner. Pojkar däremot, är snarare benägna att välja offentliga manspersoner som förebilder (praktiskt taget aldrig kvinnor), främst idrottare,
men också underhållare och skådespelare (Biskup & Pfister 1999; Bromnick & Swallow 1999; Teigen m fl. 2000; Anderson & Cavallaro 2002;
Holub m fl. 2008). Även om dessa studier inte påvisar (manliga och seriösa) populärmusiker som pojkars förebilder, har musikforskning med
genusperspektiv påtalat och diskuterat detta, om än i andra termer (se
t.ex. Frith & McRobbie 1978/1990; Green 1997: 180; 253; Bergman
2009: 143). Det bör också påpekas att de identifikationsprocesser jag
försöker avtäcka inte alltid är medvetna. Sannerligen, flera av pojkarna i
studien förnekar bestämt att de skulle se musiker de beundrar som förebilder. Likväl är det uppenbart att pojkarna i sina ageranden, på olika vis,
de facto söker vara och göra som dessa populärmusiker – vilket upptog en
stor del av diskussionerna i kapitel 6.
Med ovan två olika – men sammanhängande – forskningsresultat (gällande samtida faderskap respektive pojkars och flickors förebilder) i
åtanke, föreslår jag alltså existensen av en kausal mekanism. Närmre bestämt är det fråga om en psykologisk mekanism, som blir till i kraft av den
tidiga könssocialisationen och det samtida faderskapets natur. Genom att
pojkar separerar sig från sina mödrar med hjälp av fadern, eller den lyckosamma identifikatoriska faderskärleken, är det också fadern som blir
(köns)identifikationsobjektet. Men eftersom man kan tala om en relativ
”fadersfrånvaro”, söker sig pojkar också mot offentliga och mediala manliga hjältar för att begripa sin roll som pojkar och blivande män. En framträdande typ av ”manliga hjältar” utgörs av populärmusiker, givet detta
områdes historiska och nuvarande mansdominans.
Ovan benämnda kausala process kan betraktas som ett försök att elaborera mer enkla, och månne intuitiva, utsagor om populärmusikområdets
existerande mansdominans som en förklaring till dess reproduktion, i
När det gäller flickor som nämner offentliga män som förebilder är det hela
dock något invecklat, då det oftast verkar vara fallet att flickor snarare finner
dessa attraktiva än att de ”vill vara som” dem. Claudia Biskup och Gertrude Pfister skriver: ”When, for example, girls get excited about soccer and form fan
groups, this does not necessarily mean that these girls are motivated to play soccer
themselves […]. Whereas boys want to play like star footballers and be like them,
girls want their boyfriends to be like the players they admire. Girls ’have a crush’
on soccer stars just as they do on other stars: they ’fall in love’ with the players”
(Biskup & Pfister 1999: 205).
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termer av förebilder (se t.ex. Koza 1993; Bayton 1998; Adler 2003; McKeage 2004; Harrison 2007; 2010). Jag bestrider inte det explanatoriska
värdet av förebilder. Däremot har det saknats redogörelser av ”how the
process works” (Sayer 1984/2010: 107). Vad jag därför försökt visa är att
pojkars identifikation med populärmusiker inte på ett självklart vis beror
på att de flesta populärmusiker är män, utan också på pojkars utvecklade
behov av att identifiera sig med män i offentligheten, ”to look to the
world beyond his primary care givers for information about masculinity”
(Horsfall 1993: 2). En del av denna värld bortom familjen är alltså populärmusikvärlden, och den så kallat seriösa delen av denna blir pojkarna
introducerade till av sina fäder. Genom anammandet av de två kulturella
könsregler jag i föregående avsnitt diskuterade, blir pojkarna inriktade
mot både seriös populärmusik och ett djuplodande intresse för denna.
Som nämndes tidigare erbjuder denna typ av populärmusiker en identifikation i termer av musiker, och inte främst eller enbart som personer.
Detta gör att när pojkar söker sig mot dessa seriösa populärmusiker för
könsidentifikation är det inte minst en identifikation som musiker som då
möjliggörs.
Som synes är det således en samverkan mellan flera mekanismer på
olika nivåer som kan förklara varför just pojkar är mer benägna än flickor
att identifiera sig med populärmusiker, som musiker. Givet att de identifierade mekanismerna de facto är hållbara förklaringar, kan det också påpekas att problemet med populärmusikområdets mansdominans därför
inte kan lösas genom existensen av fler ”kvinnliga förebilder” inom populärmusikvärlden. Ty sådana förändringar skulle mest troligt motverkas av
andra mekanismer, inte minst vad gäller skillnader i pojkars och flickors
tidiga könssocialisation (i kraft av hur kärnfamiljen är organiserad), och
pojkars större benägenhet att söka sig till män bortom familjen för identifikation.

Sammanfattning
I ovan avsnitt har jag identifierat olika kausala mekanismer som kan förklara pojkarnas intagande av ett identifikatoriskt förhållningssätt till populärmusiker. Till att börja med vill jag påpeka att pojkarnas identifikatoriska förhållningssätt inte är att betrakta som ett sätt att på ett accepterat
vis ”göra maskulinitet”, vilket det kanske kan läsas som. Det är inte för
att det identifikatoriska förhållningssättet begrips som maskulint (i den
grad det nu gör det) som pojkarna intar det. De gör det för att de har utvecklat ett intresse och en vilja att ägna sig åt populärmusicerande i någon
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omfattning, vars förverkligande möjliggörs av olika sociala, kulturella och
psykologiska villkor – vilka utgör den situation de befinner, och har befunnit, sig i (Archer 1995: 201). Dessa möjliggörande villkor är sannerligen en del av pojkars privilegier, de är en del av vad som får ”privilegiets
medvind” att blåsa, som jag metaforiskt benämnde det i kapitel 1. Att det
är rättfärdigat att kalla dessa villkor privilegier, behöver vidare inte heller
betyda att pojkar(na)s livsvillkor är bekymmerslösa eller oproblematiska.
Poängen är emellertid att dessa rekonstruerade villkor likväl kan förmå
förklara varför pojkar(na) intar ett identifikatoriskt förhållningssätt, och i
förlängningen att populärmusikområdets mansdominans reproduceras.
Nå, i avsnittet började jag med att postulera mekanismer som kan förklara den starka tilltro till sina populärmusikaliska förmågor som genomsyrar pojkarnas berättelser. Den första mekanism jag identifierade utgörs
av det obalanserade utbytet av bekräftelse och erkännande i relationen
pojkar-flickor, vilket får som en effekt att pojkar stärks som handlingskraftiga personer. Pojkar(na)s tilltro till sig själva och sina förmågor
grundläggs emellertid i den tidiga könssocialisationen, och mer precist i
den lyckosamma identifikatoriska faderskärleken. I relationen pojkarflickor upprätthålls detta berättigande att agera och utöva sina förmågor
självständigt, och ackumuleras genom det obalanserade utbytet av bekräftelse och erkännande emellan parterna. Utfallet är att pojkars förutsättningar för social handlingskraft, och deras prestationstillit, är betydligt
bättre än flickors – det ger pojkar den ”existentiella styrka” (Jónasdóttir
2003a) som krävs för att agera som populärmusiker.
Genom att pojkars fadersidentifikation är nödvändig, mot bakgrund av
den tidiga könssocialisationen, är relationen söner-fäder karaktäriserad av
beroende och mentorskap. Detta medför att pojkarna är hågade att
anamma särskilda kulturella könsregler, rörande populärmusik, som deras
fäder exemplifierar. Så kallat seriös populärmusik, samt ett djuplodande
musikintresse, blir därigenom inramade som tillbörliga intresseområden,
och därmed tillgängliga för pojkarna. Dessa kulturella könsregler upprätthålls, och månne förstärks, sedermera i pojkars relationer till andra pojkar.
Pojkarnas identifikation med sina fäder kompliceras emellertid av att en
relativ ”fadersfrånvaro”, såväl faktiskt som emotionellt. Detta gör att
pojkar tenderar att hemfalla åt att söka identifiera sig med mansfigurer i
offentligheten. Givet att pojkar integrerat de nyss nämnda kulturella könsreglerna, är de böjda att vända sig mot seriösa populärmusiker för identi-
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fikation. Dessa är och framställs primärt som musiker, vilket därmed möjliggör en identifikation med dem som just musiker.

Engagerat förhållningssätt till populärmusikinstrument
Den första dryga halvan av detta kapitel har rört pojkar(na)s reproducerande förhållningssätt med anknytning till reproduktionen av populärmusikområdets mansdominans. Därför är det nu dags att förklara pojkarnas,
likaledes reproducerande, förhållningssätt till musikinstrument. Vad jag
kallat pojkarnas engagerade förhållningssätt till instrument som elgitarr,
elbas och trummor – vilka jag härefter kommer att benämna konventionella populärmusikinstrument – och deras avståndstagande från ett slikt
förhållningssätt till sång, innebär en reproduktion av populärmusikområdets könssegregering. Ty den kanske mest synbara könsdifferentieringen
inom populärmusiklivet utgörs, vilket flera gånger nämnts, av att pojkar/män är instrumentalister och flickor/kvinnor är vokalister.111 Det hela
är ett fenomen många, av allt att döma, är högst bekanta med – såväl
musiklyssnare och fans, som musiklärare och -forskare. Könssegregering
är samtidigt ett fenomen som är mer disparat och komplext än vad man
kanske kan tro (jfr Bergman 2004: 13–14). Naturligtvis har jag inte för
avsikt att försöka bringa mer reda i denna komplexitet än vad som är
nödvändigt för just det könssegregeringsfenomen jag tar mig an. Innan
identifieringen av förklarande mekanismer tar vid vill jag ändå börja med
att försöka räta ut så många frågetecken som möjligt.
För att komplicera en terminologisk distinktion som brukats genomgående i avhandlingen, ska det påpekas att mansdominans respektive könssegregering inom populärmusikområdet är svåra att helt skilja från
varandra. Till att börja med är mansdominans inom ett område att betrakta som i sig en aspekt av könssegregering – när man relaterar det till
andra verksamhetsområden. Fokus i den här studien är emellertid på populärmusicerande i sig, inte i jämförelse med andra sysselsättningar. Därför
Givetvis är det fullt rimligt att studera könssegregering inom populärmusikområdet på andra nivåer än instrumentmässiga, exv. rörande genrer, band, eller olika
rumsliga arenor som replokaler eller spelställen. Ett mer omfattande grepp om
könssegregering och dess orsaker i populärmusikfältet skulle sannerligen behöva
tas inom musikforskning med genusperspektiv. Läget är emellertid sådant att det
som man vet mest om är, på gott och ont, könssegregering vad gäller instrument.
Detta är ett skäl till varför jag riktar in mig på detta i min avhandling. Jag motiveras därtill av det faktum att just vad beträffar musikinstrument återfinns en tämligen extrem könssegregering.

111
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har jag valt att tala om mansdominans rörande hela populärmusikområdet
samt könssegregering inom det.
Ytterligare en svårighet med könssegregeringstermen, åtminstone i föreliggande fall, är att den i sig verkar omfamna inte bara könsdifferentiering
inom populärmusikområdet, utan också dess totala kvantitativa mansdominans. Eftersom könsarbetsdelningen är sådan att pojkar/män i huvudsak är instrumentalister och flickor/kvinnor i huvudsak är vokalister, samt
att instrumentalister är fler än vokalister i populärmusikaliska sammanhang112, torde en mansdominans bland instrumentalister också medföra en
mansdominans inalles. Detta skulle i så fall innebära att så länge de mekanismer som reproducerar den avsedda könssegregeringen inom populärmusiklivet är tillstädes, kommer också dess totala mansdominans reproduceras. Kanske är det så, även om jag är skeptisk – främst då ett identifikatoriskt förhållningssätt är mer grundläggande för aktivt populärmusikaliskt deltagande än förhållningssätt till musikinstrument. Oavsett, det som
ska förklaras här är varför pojkarna blir just instrumentalister, till skillnad
från vokalister – inte varför de söker bli populärmusiker i allmänhet. Därför blir också frågan, om än underförstått, varför pojkar blir instrumentalister i jämförelse med de flickor som blir vokalister, inte i jämförelse med
de flickor som inte populärmusicerar alls (vilket ju snarare är fallet med
förklaringarna av förhållningssätt till populärmusik/er).
Och för att förtydliga: det är här fråga om en horisontell könssegregering. Denna skulle i och för sig kunna tänkas till del vara av vertikalt slag,
i den bemärkelsen att t.ex. ett instrument som elgitarr (som är mansdominerat) har högre status än sång (som är kvinnodominerat). Som sagt,
könssegregering är komplext, och det finns skäl att därför avgränsa sig –
vilket är precis vad jag ämnar göra genom att först och främst diskutera
den aktuella segregeringen mellan könen som horisontell.
Även om det är skiljelinjen mellan pojkar/män som spelar instrument
och flickor/kvinnor som sjunger jag är intresserad av, kan det på en detaljerad empirisk nivå ibland vara svårt att entydigt säga om någon är antingen instrumentalist eller vokalist, då dessa positioner emellanåt sammanfaller i en och samma person. Jag vidrörde liknande frågeställningar i
kapitel 7, och kan bara upprepa mig. Att jag fokuserar på pojkarnas förDet vanliga i populärmusikaliska sammanhang är att en bandmedlem bär huvudansvaret för att sjunga, men det finns också andra arbetsfördelningar: inte
sällan kan vissa personer (som huvudsakligen är instrumentalister) bakgrundsköra,
i andra fall kan flera personer dela på det vokala huvudansvaret.
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hållningssätt är ett utslag av inte minst detta faktum. Ett sådant begreppsligt förfarande utesluter nämligen inte att pojkar(na) kan vara exv. både
basister och vokalister i ett band, men riktar blicken mot arten av deras
engagemang för olika instrument, inkluderat sångrösten – vilket ju var en
huvudsaklig poäng med kapitel 7.
Könssegregeringen på (den svenska) arbetsmarknaden är något som
upptagit både (svensk) jämställdhetspolitik och genusforskning. Förklaringarna till könssegregering i arbetslivet är många, framför allt då flera
olika sociala objekt inverkar på mäns respektive kvinnors olika villkor
som lönearbetare – kärnfamiljen, specifika arbetsplatsers struktur, yrkesområdens formella och informella krav, könsrelationer, könsnormer, etc.
(se t.ex. Roman 1994; Bekkengen 2002; Bergman 2004). Jag tror att man
enkelt uttryckt kan tala om såväl interna orsaker (t.ex. hur en specifik
arbetsplats eller ett yrkesområde i sig fungerar) som externa (t.ex. familjeliv och könsnormer) (Durbin & Fleetwood 2010). Detta bidrar förstås till
ett särskilt slags komplexitet.
En anledning att jag nämner arbetslivet och dess könssegregering är att
populärmusiklivet för det första är en del av det generella arbetslivet, och
för det andra att många liknande könssegregeringsmekanismer ser ut att
vara verksamma här, av såväl internt som externt slag. Den nämnda komplexiteten gäller därmed också för populärmusikområdet – åtminstone när
det handlar om vuxna musiker (se Cohen 1997; Bayton 1998; Armstrong
2013). Det finns ingen anledning att fördjupa denna diskussion. Min poäng är nämligen att när det gäller barn/unga och populärmusicerande kan
inte någon jämförelse göras med arbetslivet, av uppenbara skäl. Som ett
klargörande medför alltså detta att man behöver söka identifiera delvis
andra typer av mekanismer än sådana som är verksamma vad gäller arbetslivets könssegregering, när man studerar barn och könssegregering
rörande populärmusicerande.
Det vanligaste sättet, så vitt jag kan se, forskare talar om barn/unga och
könssegregering är i termer av ”könsskillnader” (gender differences), dvs.
identifieringen av olika slags preferenser (för t.ex. umgänge, leksaker,
fritidsintressen) bland flickor respektive pojkar som antas ha sin grund i
en utvecklad könsidentitet och/eller könsnormer. Detta är hur som helst
fallet inom det forskningsfält som uppehållit sig vid barn och ungas val av
musikinstrument; avtäckandet av könsspecifika empiriska mönster har här
huvudsakligen varit målet (se t.ex. Abeles & Porter 1978; Delzell &
Leppla 1992; Zervoudakes & Tanur 1994; O’Neill & Boulton 1996; Harrison & O’Neill 2000; Hallam m fl. 2008; Abeles 2009). Jag menar inte
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att det är något generellt fel eller problematiskt med det i sig. Men till
saken hör att det hela behöver explicit förklaras och inte bara konstateras
eller förklaras tentativt – en kritik jag också framförde i kapitel 2. Likväl:
vad denna, och annan, forskning bidragit med är att ha pekat på ett könssegregerat mönster där pojkar (och män) mer eller mindre kraftigt är i
majoritet vad gäller instrument som gitarr, (el)bas och trumset, och flickor
(och kvinnor) vad gäller sång113 (Gates 1989; Green 1997; Bayton 1997;
1998; Clawson 1999; Adler 2003; Charles 2004; Hall 2005; Harrison
2007; 2010; Beynon & Heywood 2010; Björck 2011: 84; Ungdomsstyrelsen 2011: 13; 14; 37; Warzecha 2013; Borgström Källén 2014).
Med ovanstående forskning i ryggen sluter jag mig till att man kan tala
om en könssegregering vad gäller barn och ungas preferenser för och val
av musikinstrument. Därtill utgår jag från att detta är att betrakta både
som en förutsättning (eller ett villkor) för och en konsekvens av en könskodning eller könsmärkning av olika instrument, inkluderat sång (Bergman 2009; Nordström 2010: 78 ff; Borgström Källén 2014: 101). Att jag
understryker detta, och därmed ringar in särskilda aspekter, har att göra
med en vilja att ytterligare klargöra vad det är för typ av könssegregering
det handlar om (och i förlängningen vilka könssegregeringsmekanismer
som är verksamma). Men i likhet med diskussionen om förebilder tidigare,
är det inte fullgott att endast säga att instrument X är manligt könskodat
och därför föredras av pojkar/män. En förklaring behöver också visa hur
denna process ser ut, redogöra för dess modus operandi (Brante 1997: 89).
En sådan ingång kommer härefter att fungera vägledande, när jag nu ska
övergå till att identifiera de mekanismer som kan förklara pojkarnas reproducerande förhållningssätt till musikinstrument.

Pojkarnas intagande av ett engagerat förhållningssätt till instrument
I föregående kapitel var en huvudsaklig argumentation att pojkarna är att
betrakta som instrumentalister, främst med inriktning mot konventionella
Det är svårt att veta hur man övergripande ska omtala de olika könsdominanserna här, då statistik på området är både disparat, sparsmakad och ibland väldigt
svårtolkad – vilket jag berörde i kapitel 1. Vissa siffror pekar mot att det kan finnas en mansdominans om mellan 90 och 100 % på instrument som gitarr, (el)bas
och trumset, och en motsvarande kvinnodominans på sång. Men det finns som
sagt siffror som inte pekar mot samma extrema könsdominans. När jag talar om
pojk-/mansdominans respektive flick-/kvinnodominans avser jag därför den mer
allmänt vedertagna definitionen av könsdominans, dvs. en andel av det ena könet
om minst 60 procent.
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populärmusikinstrument. Jag kallade som sagt förhållningssättet till dessa
deras primära instrument för ”engagerat”. Därtill vurmade de till olika
grader också för andra konventionella populärmusikinstrument som inte
var deras primära, något jag omtalade som ett ”semiengagerat förhållningssätt”. I detta förklarande avsnitt kommer jag inte att behandla deras
engagerade och semiengagerade förhållningssätt separat; de mekanismer
jag ska söka identifiera är avsedda att kunna förklara varför pojkar(na)
intar såväl ett engagerat som semiengagerat förhållningssätt till konventionella populärmusikinstrument.

Tekniska artefakter och maskulin subjektivitet
Av alla instrument möjliga att utöva inom ramen för populärmusicerande
är det bara ett som per definition inte innebär mänsklig interaktion med
tekniska artefakter: sångrösten. Frith (1996b: 191) menar emellertid att
mikrofonen, utöver rösten, är att betrakta som vokalisters instrument.
Med tanke på alla de möjligheter som finns att förändra rösten med hjälp
av en mikrofon är det lätt att se rimligheten i vad han säger. Men i det här
sammanhanget är det en mindre lämplig idé. Mikrofoner omvandlar ljud
till elektriska signaler och gör dem möjliga att manipulera på olika vis,
inte minst vad gäller volymstyrka. Men mikrofoner är på detta vis viktiga
också för konventionella populärmusikinstrument, inte minst vid inspelningar och konserter då dessa instruments ljudande fångas upp av mikrofoner och med hjälp av ett mixerbord kan justeras i relation till andra
instrument i den sammansatta ljudbilden. Elgitarrer och -basar är vidare
speciellt beroende av en särskild typ av mikrofoner som sitter under
strängarna (”pickuper”), vilka är helt avgörande för att dessa instrument
ska fås att låta medelst förstärkare och högtalare. Det är alltså inte bara
vokalister som nyttjar mikrofoner.
Min poäng är att den viktiga distinktionen mellan sångrösten och andra
populärmusikinstrument berör själva källan för den musikaliska ljudalstringen, inte vilka andra tekniska objekt som agerar i samklang med
denna och resulterar i det hörbara. En elgitarrist kan inte producera några
musikaliska ljud på sin gitarr över huvud taget utan att praktiskt handha
den särskilda tekniska artefakt som utgörs av vederbörandes instrument
(samt en kabel och förstärkare). Detta är aldrig fallet för vokalisten, även
om hen behöver bruka en mikrofon för att kunna bli hörd. Eller, annorlunda uttryckt: frånvaron av en elgitarr omöjliggör elgitarrspelande,
emedan frånvaron av en sångmikrofon inte alls påverkar själva kapaciteten att sjunga i sig. Det existerar därmed ingen nödvändig relation
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mellan sångröstens förverkligande och användningen av tekniska artefakter.
Vad detta ger vid handen är således att pojkarnas engagerade förhållningssätt till konventionella populärmusikinstrument definitionsmässigt
innebär ett engagemang i tekniska artefakter, dvs. av människor tillverkade materiella objekt med en särskild funktion: ”to extend human capabilities” (Lawson 2008: 59). Pojkarnas avståndstagande från ett fullödigt
engagemang i sångrösten innebär därmed också ett avståndstagande från
ett musikinstrument som inte är en teknisk artefakt, utan är inbäddat i den
mänskliga kroppens förmågor. Med detta sagt handlar det därför till en
början om pojkarnas attraktion till konventionella populärmusikinstrument i termer av att vara just tekniska artefakter.
Yrken som innefattar praktiskt handhavande, manipulerande, utformande och bemästrande av tekniska objekt som datorer, motorfordon och
olika typer av maskiner är alltjämt mansdominerade (SCB 2015: 5). 114
Samma mansdominerade mönster återfinns generellt också vad gäller utbildning till slika yrken, på såväl gymnasial som eftergymnasial nivå (SCB
2010). Också vad gäller det obetalda hemarbetet råder liknande förhållanden. SCB:s tidsanvändningsundersökningar (utförda 1990/1991,
2000/2001 samt 2010/2011) visar att så kallat ”underhållsarbete”115 är
den enda syssla som män ägnar mer tid åt än kvinnor (SCB 2012: 65).
Att det är något speciellt med just mäns och pojkars relation till tekniska artefakter kan man därmed sluta sig till. Med Sue Cleggs ord skulle
det kunna uttryckas som ”a love affair between men and machine” (Clegg
2001: 313). På olika vis är detta också en väletablerad utgångspunkt för
teknikforskning med genusperspektiv. Ett vanligt sätt att uttrycka det hela
på är att säga att det finns en symbolisk koppling mellan (mycket) teknik
och män/pojkar/maskulinitet, samt att olika tekniska domäner exkluderat
kvinnor och anpassats till män (och pojkar) i kraft av olika sociala och
historiska processer (se t.ex. Berner 1996; Sundin & Berner 1996; Olden-

Bland de 30 vanligaste yrkena bland svenska män återfinns flera sådana kraftigt
mansdominerade yrkeskategorier, t.ex. Systemerare och programmerare (80 %);
Lastbils- och långtradarförare (95 %); Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m
fl. (99 %); Datatekniker (79 %); Verktygsmaskinoperatörer (89 %); Installationselektriker (99 %); Övriga ingenjörer och tekniker (81 %).

114

Detta innefattar sådant som skötsel av trädgård och tomt, reparationer och
underhåll av fordon och hem, m.m. (se vidare SCB 2012: 72).
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ziel 1997; 1999; Mellström 1999; 2004; Clegg 2001; Stepulevage 2001;
Wajcman 2004).
Ulf Mellström menar att mäns umgänge med och relationer till tekniska
objekt ofta är en del av ”what it means to be a man” (Mellström 2004:
371), något som tar sin början tidigt i pojkars liv. Den ovan nämnda symboliska associationen mellan tekniska artefakter och män/maskulinitet är
något han konceptualiserar som en integrerad del av en maskulin subjektivitet: en nära relation till (vissa) tekniska objekt vilken specifikt män tenderar att utveckla. Mellström bygger visserligen sitt resonemang på sina
studier av män verksamma som mekaniker och ingenjörer, men antyder
att hans perspektiv har vidare appliceringar. Dessutom, och framför allt,
återfinns idén om en nära relation till tekniska artefakter som en del av ett
maskulint själv såväl explicit som implicit hos andra teknikforskare med
genusperspektiv (t.ex. Wajcman 1991; Roger & Duffield 2000; Clegg
2001; Taylor 2005; Abbiss 2011; Armstrong 2011).
Med de begrepp jag nyttjar vill jag benämna Mellströms tes om utvecklandet av en ”masculine, technical subjectivity” (Mellström 2004: 380)
som en kulturell könsregel vilken etablerats som en vana. Mellström laborerar själv med just ett sådant sätt att tänka, om än med andra ord och
inte lika uttalat. Å ena sidan, säger han, återfinns ”symbolically powerful
relationship between men and technology that runs deep, both historically
and in contemporary societies”, å den andra ”its importance for masculine
subjectivity” (Mellström 2004: 369; 370). Det förra är liktydigt med vad
jag kallar en kulturell könsregel, och den senare en etablerad vana.
Den symboliska kopplingen mellan män och teknik är därmed något
externt i relation till individuella män, men som ”become internalised or
embodied within agents as habits” (Fleetwood 2008a: 247). Paul Connolly
argumenterar på ett liknande sätt i sin analys av hur pojkars ”maskulina
habitus” utvecklas: ”the broader social and economic environment within
which the young boys are located has come to shape and influence their
masculine identities and, in particular, has come to be reflected in a set of
dispositions or taken-for-granted ways of being male” (Connolly 2006:
143). På samma vis hävdar jag alltså att en intim relation till tekniska
artefakter och uppfattningen om tekniska domäner som områden för
män/pojkar, internaliseras i pojkar(na)s subjektiviteter, som en disposition, dvs. en personlig mekanism.
Det är viktigt att komma ihåg att när en kulturell könsregel etablerats
som en vana är det en egenskap hos personen, inte hos en kulturell eller
social kontext. Så även om pojkarna existerar i kontexter som upprätthål276
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ler, godkänner och sanktionerar denna ”kärleksrelation med tekniska
artefakter”, huserar den verkande mekanismen ifråga i pojkars personligheter. De understödjande kontexterna är på så vis att betrakta som samverkande mekanismer – och i vissa fall motverkande, även om det av allt
av döma är fallet att det oftast rör sig om samverkan.
Frågan om teknik och teknologiers maskulinitet är en både rörig och
svårmanövrerad vetenskaplig diskussion (se t.ex. Sundin & Berner 1996;
Hodgkinson 2000; Wajcman 2004), vilken jag ej kommer att explicit ge
mig in i. Vad jag vill göra är att lyfta fram en mekanism som är en början
på en förklaring till pojkar(na)s preferens för konventionella populärmusikinstrument, i termer av en etablerad kulturell könsregel som är integrerad i deras personligheter som en vana. Jag kommer alltså inte att redogöra för hur etableringen gått till, tillvänjningsprocessen, då det skulle
innebära en fördjupning bortom målen för denna avhandling. Det jag
kommer göra är att försöka påvisa vanans existens. Poängen är att i pojkarnas val av och inriktning mot de instrument de trakterar är denna kulturella könsregel verksam. För att illustrera den nämnda vanan följer här
enstaka citat av pojkarna, som på olika vis vittnar om en fascination för,
ett bemästrande av och en nära relation till diverse tekniska artefakter.
Rickard: Här är skjuta, skjuta, skjuta, skjuta-spel [på datorn], som är tecknat, så det är egentligen inte skjuta, skjuta, skjuta, skjuta-spel, men det går
ut på att man ska döda zombies, så. Så. Först får man börja med ett vapen
typ. Det är lite, åh, nu fick jag det bästa vapnet direkt och det är den här,
det får man bara fem skott på, och då skjuter man hur många som helst på
ett skott. […] Sen fick jag eldkastare och den är också bra. Får ju bara bra
vapen här. Det här är ett dåligt vapen. Nej, nu försvann det. Det är, den är
inte lika bra.

Jonathan: Om man vill ha bra ljudkvalitet, förutom på datorn… så har jag
listat ut hur man kan koppla in mobilen, inte den där […], men min andra
mobil, till min förstärkare i rummet. […] Då blir det hög volym.

Albin: Men, det är nånting… jag gillar med datorer som… eftersom det är
det som håller, är mest […] teknologi och sånt där. Jag är intresserad av
hur datorer funkar, så jag tänker liksom […] försöka slå mig in på nån sån
här datoringenjörslinje när jag blir äldre. Det skulle vara väldigt intressant.
Med att programmera och… […] hur det funkar. […]
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Jag har ett jätte, en jättesmart lösning på min, all min elektricitet i rummet.
Man behöver bara trycka på en knapp, så slocknar all min elektricitet så
att, då behöver man liksom inte gå och släcka alla lampor, såhär utan. Så
då, min spelare, eh, en lampa som hänger såhär i taket hör ihop och, en till
lampa som man, läslampa, hänger ihop, det är bara att trycka på en knapp
om man bara vill få allting att… sluta.

Filip: Alltså, man är olika lag med… fem i varje lag typ [när man spelar
Counter-Strike]. Så, sen köper man vapen, sen så springer man runt och
dödar varandra.

Theo: [D]et finns ett spel som… som är ett rymdspel, som man flyger runt i
ett rymdskepp och ska typ skjuta på aliens och samla in små stenar och
sånt, det är ett onlinespel. Och så får man välja vilken planet man ska
komma ifrån och så. […] Och sen kan man köpa nya lasrar och raketer och
skepp och sånt. […] Man åker runt och skjuter mot aliens och spelare.

Kristofer: Det finns ju speciella mobiler med extra bra högtalare och så.
[…] Ja, det finns en Samsung-mobil som heter Walkman, det är samma
märke som den hära [pekar på min mp3-spelare]. De har extra bra högtalare, för att det är en musik-mobil.

Sebastian: [M]ina Koss-lurar har fått glapp. […] Det är ganska dåligt, för
jag har haft dem jättekort, mina Koss. […]
Victor: Hur kom det sig att du köpte dem?
S: För att mina kompisar hade såna mest och sånt, och jag ville ha ett headset och det var väldigt många som, alla var så dyra. […] Och det är ju
mycket bättre, jag har hört att det är väldigt bra för öronen att ha headset
istället för freestyle, sådana, för att de går så nära trumhinnan. […] Det
kommer ut väldigt mycket ljud på dem.
V: Det går ut mer ljud än i de små.
S: Särskilt på Koss-lurar, men det är ibland meningen att det ska vara lite,
att det ska komma ut. Man kan välja om det ska komma ut så här, om det
ska komma ut lite eller mycket ljud. […] Alltså det är en funktion.
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David: Det som är grejen med den [en Sony Xperia Play-mobil] är att den
har såhär HD-kamera, som man… där [pekar på bild på hemsida]. Det gillar jag. Tvåtusen niohundranittio spänn! Perfekt. […] Jag ska ha massa
spel, helt enkelt. Eh, som, den har, den har lite såhär speciell, det är lite såhär Playstation-kontroll som du ser. Eller, du har väl sett den kanske, det
är, det är, ja. Eeh, och den där, är en sån där... Sån här […]. Och bakom
finns det också två stycken knappar, så det är som en riktig kontroll.

Citaten har uppenbart skilda karaktäristika. Vissa aspekter av uttalandena
berör direkt interaktion med tekniska objekt, andra en indirekt interaktion
(i form av datorspel), ytterligare andra uttrycker en mer generell fascination för och bekantskap med tekniska system och apparaturer. Jag ger mig
inte i kast med att detaljerat diskutera distinktioner i deras hållningar,
även om det självklart är fallet att den kulturella könsregel jag vill påvisa,
som etablerad vana, existerar i dem i olika omfattning – i enlighet med en
kritiskt realistisk icke-deterministisk syn på mekanismers verkan. Icke
desto mindre hävdar jag att citaten exemplifierar en vana som är mer eller
mindre etablerad, vilken inbegriper en självklar inriktning mot tekniska
artefakter och domäner – oavsett om det rör sig om rymdskepp, vapen och
krig i datorspel, datorprogrammering, mobiltelefoners olika specifikationer eller att lösa tekniska problem. De är effekter av vad Mellström kallar
en ”masculine, technical subjectivity”, och jag kallar en kulturell könsregel
i form av en vana. Som en mekanism existerar den alltså som en benägenhet i pojkarna som personer, och givet att konventionella populärmusikinstrument är tekniska artefakter är den således en del av vad som orsakar
deras engagerade förhållningssätt till dessa instrument.
Det centrala med denna vana är en generell inriktning mot tekniska artefakter och domäner. Många (vuxna) populärmusikinstrumentalister
besitter dock ofta också mycket specialiserade och ingående tekniska kunskaper, som spänner från ”basic knowledge of their instrument and of
technology” (Frith 1996b: 53) till att kunna reparera och bygga (om) instrument (Waksman 2004). Även om sådana kunskaper och färdigheter
skulle kunna fungera som en lockelse för pojkarna, dvs. aktivera den etablerade vanan, håller jag mig här på en mer primär och grundläggande
nivå. Med andra ord aktiveras mekanismen i och med det faktum att instrumenten är tekniska artefakter; de mer detaljerade tekniska kunskaperna och förmågorna är snarare (eventuella) konsekvenser av ett intaget
engagerat förhållningssätt.
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Nå, om denna mekanism kan sägas vara tämligen allmän, om än fundamental, är det nu dags att bli mer specifik och zooma in mot de konventionella populärmusikinstrumenten själva.

Könskodning av instrument – en initial diskussion
Att musikinstrument är så kallat könskodade eller könsmärkta är en uppfattning många musikforskare med genusperspektiv ansluter sig till (t.ex.
Delzell & Leppla 1992; Zervoudakes & Tanur 1994; O’Neill & Boulton
1996; Bayton 1997; 1998; Clawson 1999; Conway 2000; Hallam m fl.
2008; Abeles 2009; Bergman 2009; Ganetz 2009; Beynon & Heywood
2010; Nordström 2010; Borgström Källén 2014). Vanligt förekommande
termer är ”associationer”, ”stereotyper” och ”normer”, vilka antyder
delvis olika fenomen. Övergripande följer jag Bergmans definition av
könskodning/-märkning: ”att en företeelse, ett föremål, en egenskap etcetera knyts till det ena eller det andra könet” (2004: 118). Könskodning av
instrument (inkluderat sångrösten) innebär sålunda att olika instrument
knyts till det ena eller det andra könet. Detta medför vidare att jag kommer att tala om ”manlig” respektive ”kvinnlig” könskodning, då vad
dessa kodningar relaterar till är könskategorier.116 De ”manliga” respektive ”kvinnliga” könskategorierna ska vidare betraktas som att de inbegriper pojkar respektive flickor.
Men vad betyder det egentligen att ett instrument ”knyts till det ena eller andra könet”? En sådan fråga ställer jag inte bara av retoriska eller
allmänt nyfikna skäl. Att svara på den är nödvändigt för att kunna begripa hur könskodning/-märkning av musikinstrument villkorar flickor/kvinnor respektive pojkar/män. Veronica Doubleday skriver:
Instrumental performers activate instruments and bring their sounds to life,
but many other people are involved in creating meaning in instruments: instrument makers, ritualists, visual artists, people in the music industry,
journalists, advertisers, novelists and poets, politicians, religious leaders,
moralists and campaigners. (Doubleday 2008: 7)

Detta bryter med hur musikforskare med genusperspektiv vanligen formulerar
sig; oftast talas om sådan kodning eller märkning som ”maskulin” respektive
”feminin” – vilket framgår i min genomgång av tidigare forskning i kapitel 2. Jag
föredrar ”manlig” och ”kvinnlig” för att tydliggöra att det här i förstone handlar
om att det är just könskategorierna olika instrument förknippas med, inte föreställningar om dessa.

116

280

VICTOR KVARNHALL	
 Pojkars

musik, reproduktionens tystnad

Helt uppenbart är ett sådant genealogiskt projekt såväl för stort, som ickenödvändigt för mina syftens skull. Jag utgår från att könskodningen av
olika populärmusikinstrument, inkluderat sångrösten, är både relativt
grundad och bestående; vad och vilka som bidragit till den är av mindre
intresse för att förklara dess inverkan på individer här och nu. Om man
utgår från att den faktiskt existerar, könskodningen/-märkningen av instrument, skulle den kunna delas upp i två aspekter. I en diskussion av en
mansdominerad arbetsplats benämner Bergman dess segregeringsmönster
som präglade av både en traditionell och en typisk könsarbetsdelning.117
Den förra syftar på att ”majoriteten av arbetsuppgifterna historiskt sett
har varit mansjobb”, den senare på att ”arbetsuppgifternas innehåll och
karaktäristika här och nu i stor utsträckning är typiskt manliga” (Bergman
2004: 83). Inspirerad av denna tudelning kommer jag att hantera könskodning i detta sammanhang dels i termer av kulturella könsregler, dels i
termer av hur olika instruments karaktäristika bidrar till att villkora pojkars/mäns respektive flickors/kvinnors utövande av dem. Denna analytiska
princip kommer sedan att återkomma när jag diskuterar pojkarnas avståndstagande från ett engagerat förhållningssätt till sång.
Konventionella populärmusikinstrument som pojkars/mäns
Till att börja med handlar det således om konventionella populärmusikinstrument som idémässigt knyts till pojkar/män, i form av en kulturell
könsregel. Utgångspunkten är att bland sådana instrumentalister råder en
kraftig mansdominans, ett förhållande som rått sedan ett flertal decennier
tillbaka i tiden. Pojkarna möter detta genom såväl direkta som indirekta
erfarenheter av världen. Direkt i form av den sociala omvärld de befinner
sig i; indirekt genom att ta del av populärmusikhistorien i böcker, tidningar och, inte minst, via internet (inkluderat texter, bilder, videor).
Den direkta erfarenheten kan inte reduceras till enbart familj eller släkt,
då det i så fall skulle innebära att denna kulturella könsregel är något
främst eller endast barn i musicerande familjer ställs inför. Detta är helt
uppenbart inte fallet, och man måste därför ta ett bredare sammanhang i
beaktande. I de ”resuméer” av pojkarnas sociala omvärld (inkluderat familj och släkt) med avseende på musikinstrument och könssegregering,
som jag lade fram i kapitel 7, åskådliggjordes vissa genomgående drag.
Överlag handlar det om att pojkar/män är instrumentalister och flick-
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VICTOR KVARNHALL	
 Pojkars

musik, reproduktionens tystnad

281

or/kvinnor vokalister, gällande flera olika sammanhang – såväl föräldrar
(om de musicerar), lärare (instrumentallärare är män) som jämnåriga.
Pojkarnas mer indirekta erfarenheter är (förstås) något mer svårfångade
empiriskt i mitt material. Vad som emellertid kan sägas med säkerhet är
att pojkarna läser både böcker om populärmusiker och, kanske framför
allt, använder internet för att titta på musikvideor, bilder på populärmusiker/-artister och att läsa olika texter om dem (t.ex. på Wikipedia). Hur
som helst, jag finner det tämligen oproblematiskt att anta att pojkarna de
facto möter medierade representationer av populärmusicerande av många
olika slag, där det typiska är att män är instrumentalister (och kvinnor
vokalister). I enlighet med vad man uppmärksammade i ett avsnitt av P1:s
Mitt i musiken (2011), kan det räcka med att titta på TV-program som
innefattar ett husband.
I det följande står både pojkarnas direkta och indirekta möte med populärmusikområdet i fokus. Pojkarna möter denna aspekt av den manliga
könskodningen av konventionella populärmusikinstrument genom att det
helt enkelt är män som är traktörer av dessa. Med andra ord att män genom sina ageranden exemplifierar eller illustrerar den kulturella könsregeln, som i idéform kan sägas uttrycka att ”det är lämpligt för pojkar/män
att spela elgitarr, elbas eller trumset”.
Nå, helt uppenbart är inte ageranden idémässiga. Mitt insisterande på
att det hela likväl ska betraktas som en kulturell könsregel utgår från hur
jag i kapitel 3 och 4 diskuterat kulturella (köns)regler, främst tanken på
att handlingar, eller handlingsmönster, kan sägas uttrycka idéer. För att
låna ytterligare en formulering av Bergman kan denna kulturella könsregel
omtalas som ”en form av institutionaliserade generella tanke- och handlingsmönster”, vilka reproduceras genom ett ”kontinuerligt övertagande
och införlivande” (Bergman 2004: 83). Låt mig så förtydliga detta institutionaliserade tanke- och handlingsmönster, samt dess övertagande och
införlivande.
Ja, för det första kan det påpekas att det jag kallar kulturella könsregler
sällan eller aldrig verbaliseras, kanske sker det först när någon träder över
en könsmarkerad gräns – även om t.ex. en flicka som spelar elgitarr eller
en pojke som spelar tvärflöjt kan få mycket positiva kommentarer (exv. av
välvilliga musiklärare) signaleras att handlingarna avviker från ett inrättat
och vanemässigt sätt att tänka (och agera) på. Och vidare är det som sagt
min hållning att kulturella könsregler är materialiserade i människor, artefakter, bilder, texter, etc., vilka uttrycker idéerna ifråga. Och det är alltså
vad jag menar sker här. Vuxna män som är instrumentalister, kan med
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Elder-Vass sägas representera den kulturella könsregeln genom att ”ostentatiously enacting it themselves” (Elder-Vass 2010b: 124). Manliga instrumentalister, inte minst i kraft av sin massiva dominans bland instrumentalister, förkroppsligar därför idén om konventionella populärmusikinstrument som mäns och pojkars område.
Fortfarande kan man fråga sig om det verkligen är en idé som uttrycks
och förs vidare. Till formen är det inte det, men till innehållet. Stöd för det
kan man finna i det faktum att det är som idé det hela tas emot och anammas av barn. Det forskningsfält som upptagit sig specifikt med frågan
om associationer mellan kön/genus och musikinstrument kan kritiseras för
mycket, men en av dess viktiga förtjänster är att det dokumenterat just
dessa idéer. Ända sedan slutet av 1970-talet har barn och unga i flera studier kunnat ge relativt samstämmiga svar på huruvida olika instrument är
associerade med pojkar/män eller flickor/kvinnor (se t.ex. Abeles & Porter
1978; Delzell & Leppla 1992; O’Neill & Boulton 1996; Harrison &
O’Neill 2000; Hall 2005; Abeles 2009). Detta skulle inte varit möjligt om
det inte vore så att sådana idéer vore samhälleligt vitt spridda, och ett av
de absolut viktigaste sätten detta sker på är genom kvinnors och mäns
olika praktiserade instrumentinriktningar; som representerandes olika
idéer, eller kulturella könsregler. Vad jag därför påstår är att det finns ett
idémässigt innehåll som uttrycks i vuxna musikers agerande, vad gäller
vilket instrument de behärskar, vilket barn uppfattar och anammar. Det är
detta vanemässiga tankemönster som sedan vägleder val av och preferens
för instrument, vilket är en förutsättning för att det därefter kan bli till ett
införlivande och övertagande också av handlingsmönster (jfr Elder-Vass
2010b: 125).
Sålunda har jag nu argumenterat för hur en aspekt av konventionella
populärmusikinstruments manliga könskodning, som kulturell könsregel,
existerar i pojkarnas omvärld och erfarenheter av den. Den etableras sedermera i dem som en vana och gör dem inriktade mot dessa instrument,
vilket alltså syns i deras engagerade förhållningssätt. Processen varigenom
det senare sker torde vara kantad av sanktioner. Just när det kommer till
musikinstrument finns i intervjuerna en frånvaro av antydda sanktioner,
såväl positiva som negativa, även om sådant som att föräldrar köper instrument eller att pojkkamrater spelar dylika instrument kan betraktas
som omvärldens bifall. Men givet att denna aspekt av manlig könskodning
av konventionella populärmusikinstrument är så (relativt sett) otvetydig
och genomträngande skulle jag hellre vilja poängtera interna positiva
sanktioner, i form av känslor (Archer 2000: 215 ff). Att det är män som
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trakterar konventionella populärmusikinstrument är, vilket inte minst
tidigare forskning visar, något som existerar i idémässig form, som en
kulturell könsregel, hos väldigt unga barn (se särskilt O’Neill & Boulton
1996; Harrison & O’Neill 2000; Hall 2005). Det är därför mitt antagande
att denna kulturella könsregel är så befäst, naturaliserad och självklar i
pojkarna att deras eget närmande ger inre emotionella belöningar: de gör
något som är lämpligt för dem som pojkar.
Konventionella populärmusikinstrument, högljuddhet och självförtroende
Efter att ovan ha talat om den manliga könskodningen av konventionella
populärmusikinstrument som kulturell könsregel, ska jag här övergå till en
annan aspekt, vad som kan benämnas det maskulina med dessa instrument. Vad det är som är specifikt maskulint med konventionella populärmusikinstrument har besvarats på lite olika vis. En mängd olika processer
kan bidra till att ett särskilt instrument, och spelandet av det, begrips som
maskulint eller feminint (se Doubleday 2008). I den mån musikforskare
med genusperspektiv elaborerat utsagan att konventionella populärmusikinstrument är maskulina, har idéer framförts så som att särskilda maskulina egenskaper avkrävs dess traktörer (t.ex. aggression, kraftfullhet och
fysisk styrka) eller att instrument som elgitarren har kommit att bli en
fallossymbol (se t.ex. Bayton 1998; 1997; Bourdage 2010). Jag vill emellertid fokusera på de konventionella populärmusikinstrumentens inneboende förmåga att generera höga ljudvolymer. Skälet till detta är dels att
detta är en så grundläggande dimension av dessa instrument, dels att det
visat sig viktigt i tidigare forskning.
Även om pojkarna sällan uttalar det, är det för det första underförstått
att höga ljudvolymer är något de är bekväma med. Det går nämligen inte
att spela elgitarr, elbas eller trumset utan att ljudmässigt ta plats (även om
det förstås kan vara i olika grader). Ett citat av Theo, som förekom också i
diskussionen om självförtroende tidigare, kan illustrera denna poäng.
Det var vår senaste spelning. Alla våra spelningar har blivit, är mer eller
mindre kaotiska. Bara… vi spelade på såhära… på [en skola] […] och då
var det så här att… och då hade de, alltså… och det var dagisbarn med,
och sexåringar. Så vi hade dämpat volymen ganska mycket, och vi är vana
vid att spela på mycket, mycket högre volym. För oss är det ganska svårt
att spela om det inte är högt. Jag brukar vrida upp allting på maxvolym,
för annars tycker jag det är svårt att spela. Så vi vred upp allting… och såhära, vi hade liksom inte lagt märke till det men det var dagisbarn som satt
längst fram. Och sen, liksom vid första […] bom-boom, liksom såg man
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dem, alla dagisbarn satt såhär [håller händerna för öronen] under hela låten. Såhär jätte, det var jättekul, det var såhära ”okej”.

Även om alltså Theo och hans bandkamrater (däribland Jonathan) vridit
ned volymen på sina instrumentförstärkare, framhåller Theo att det är
något de inte är vana vid och som gör det svårt att spela. Således skruvar
de upp volymen. Effekterna detta ger, i form av ”dagisbarn” som håller
för öronen, är i Theos ögon något underhållande. Även om det här till del
handlar om ett slags omvänd punkestetik – publikens avsmak är eftersträvansvärd – belyser det också en oproblematisk hållning vad gäller att offentligen frambringa höga ljud.
Det kan också exemplifieras av Davids trumspel i hemmet, vilket tar
plats inte bara i bostaden, utan även i villaområdet där han och hans familj bor. I förra kapitlet visade jag därtill hur just Theos samt Filips inställning till att sjunga präglades av en särskild form av högljuddhet: Theo
(och förmodat Jonathan) skriker hellre än sjunger i sitt band, Filip värderar volymstyrka högst vad gäller att sjunga, inte minst som ett medel att i
skolan överrösta klassens nytillkomna pojkkull.
Att empiriskt påvisa att pojkarna är komfortabla med att skapa höga
ljud är emellertid inte det mest avgörande argumentet här. Eftersom att
det är (främst) konventionella populärmusikinstrument pojkarna är engagerade i, är de involverade i instrument som till sin interna struktur är
beskaffade på ett sådant vis att de besitter benägenheter att låta högt. Det
är en del av hur de som tekniska artefakter förlänger, eller utvidgar
mänskliga förmågor (Lawson 2008; 2010). 118 För att vidare, och mer specifikt, tala med Clive Lawson handlar det om ”the use made of the
intrinsic properties of material artefacts to extend the extrinsic properties
or powers of people” (Lawson 2010: 213). Vad denna mycket kompakta
definition innebär är två saker.
1) När människor använder, eller bemästrar, tekniska artefakter är det
dessas interna (intrinsic) egenskaper, som materiella objekt, som nyttjas.
Även om en elgitarr också är en kulturell artefakt, är det de mekanismer
som existerar i kraft av dess materiella konstitution som aktiveras när
någon kopplar en kabel mellan gitarr och förstärkare och slår an strängarna. 2) Tekniska artefakter, till skillnad från andra artefakter, förlänger
dock mänskliga förmågor endast inom ramen för olika sociala relationer.
Här refererade Lawson är förstås inte ensam om att betrakta tekniska objekt på
detta vis, snarare är det en tankefigur som förekommit hos många, t.ex. Aristoteles, Maurice Merleau-Ponty, Marshall McLuhan och Donna Haraway.
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Rättare sagt, det är dessa externa (extrinsic) förmågor som förlängs. Musikinstrument må vara något av ett specialfall i Lawsons taxonomi, då
spelandet av en elgitarr inte nödvändigtvis äger rum som en social aktivitet. Men det är likväl svårt att förneka att förlängandet av sådana externa
förmågor inte skulle vara en väsentlig del av vad som utgör denna musiktekniska aktivitet. Vad gäller en elgitarr, utvidgar denna den mänskliga
förmågan att uttrycka sig musikaliskt, och är därmed en nödvändig och
vital dimension i särskilda relationer mellan människor (eller positioner),
dvs. relationer musiker-musiker, musiker-publik, etc.
Genom denna exkurs har jag velat lägga grunden för vad som komma
skall, nämligen att påvisa hur de konventionella populärmusikinstrumenten, som materiella objekt, innehar mekanismer som samverkar med sociala mekanismer i relationen pojkar-flickor. Vad jag i förstone vill visa är
att dessa instrument besitter en särskild benägenhet, i kraft av deras interna struktur. En elgitarr eller elbas är inte bara konstituerade på sådant vis
att de kan fås att klinga på olika vis och med olika ljudmässiga kvaliteter.
De olika komponenterna som utgör dessa instrument och deras tillbehör –
mikrofoner, kretskort, kablar, förstärkare, etc. – är strukturellt sammanbundna på ett sådant sätt att just produktionen av höga ljud existerar som
en latent kapacitet. Detsamma gäller för ett trumset, även om detta är ett
akustiskt instrument och kan ljuda högt förutan elektrifiering. Utifrån
detta kan det vara lockande att endast dra slutsatsen att konventionella
populärmusikinstruments inneboende kapacitet till högljuddhet är mer
attraktivt för pojkar/män än för flickor/kvinnor, med ett outtalat antagande om en förbindelse mellan högljuddhet och maskulinitet. Jag är inte
ute efter att oavkortat dementera den tanken, men vad jag vill göra är att
försöka förtydliga denna implicerade kausala process.
Att (konventionella populärmusik)instruments förmåga att låta högt
skapar olika villkor för pojkar/män respektive flickor/kvinnor är ett underförstått antagande hos flera musikforskare med genusperspektiv. T.ex.
talar Green om att ”possible volumes of instruments” (1997: 75) har styrt
kvinnors deltagande som instrumentalister; Clawson om att ”rock is an
electronically amplified music which glories in its loudness” (Clawson
1999: 108) vilket möjliggör att rockmusicerande kan fungera som ett sätt
för pojkar/män att uttrycka maskulinitet; Bergman om att ”ljudstarka
instrument som elbas och trummor” (Bergman 2009: 144) krockar med
samtida femininitetsideal. Det är emellertid Björck (2011) som, mig veterligen, i högst grad intresserat sig för populärmusicerande och högljuddhet
i relation till kön/genus.
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I en av artiklarna i Björcks sammanläggningsavhandling diskuterar hon
populärmusikpraktiker i termer av ljud som platstagande och hävdar initialt, utifrån hennes samtal med sina informanter: ”To claim and to occupy
space in the sounding universe is presented as a prerequisite for playing
(Björck 2011: 106). Därpå följer tre olika tematiseringar av detta, vilka
kan sammanfattas som att populärmusicerandets ljud ”is thus constructed
as something that has to be conquered despite feminine fear; as a powerful
tool for domination; and as performances of normative feminine and
masculine ’voices’” (Björck 2011: 110). Björck fokuserar som sagt på
populärmusikaliska ljud som platstagande och hennes projekt, starkt influerat av postmodernism/-strukturalism, inriktar sig främst på hur detta
”konstrueras” – av såväl hennes informanter som av forskare. Men jag
ska inte dröja mig kvar vid någon mer elaborerad kritik, utan nöja mig
med att konstatera att hennes identifiering och benämning av de spatiala
aspekterna av ljud är både insiktsfulla och användbara. Därför ska jag nu
övergå till att diskutera hur jag ser på resultaten i hennes artikel.
För det första tror jag det är viktigt, och helt riktigt, att utgå från att
populärmusicerande, och spelandet av konventionella populärmusikinstrument, tar ljudmässigt plats i rummet. För det andra berör alla de tre
tematiseringarna hos Björck att känna tillit till sin förmåga att ta sådan
plats. Om det första temat helt enkelt handlar om att våga låta mycket,
handlar det andra om att förmå ta ljudmässigt plats i relation till andras
ljudande, och det tredje om att könsnormer reglerar huruvida ljudandet
bör vara högt och ta mycket plats (maskulinitet) eller vara lågmält och ta
lite plats (femininitet).
Mot bakgrund av detta vill jag åberopa en redan diskuterad mekanism,
nämligen den som tidigare klargjorde hur pojkars generella självförtroende
uppstår, eller med Jónasdóttir hur pojkar(na) tillskansar sig förutsättningarna ”att [populärmusikaliskt] verka i samhället som självsäkra och självfallet förtjänta personer som utövar sina [populärmusikaliska] förmågor
effektivt och legitimt” (Jónasdóttir 2003a: 239). Det handlar alltså om det
ojämlika utbytet av bekräftelse och erkännande i relationen pojkar-flickor,
varigenom pojkar kan ackumulera den nödvändiga styrkan för att agera.
Denna tillit till sin egen (musikaliska) förmåga etableras därtill i den tidiga
könssocialisationen, och särskilt genom ömsesidigheten i pojkars identifikatoriska faderskärlek.
Som tidigare nämndes är det en samverkan av två mekanismer som jag i
detta avsnitt vill bringa fram i ljuset. Dels de konventionella populärmusikinstrumentens, som materiella objekt; dels den som existerar i relationVICTOR KVARNHALL	
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en pojkar-flickor. För att då föra samman alla resonemang. De konventionella populärmusikinstrumenten som tekniska artefakter, besitter en
latent benägenhet att låta högt. Att spela dessa instrument, särskilt i olika
rockgenrer, är ”an act of aural-spatial domination” (Clawson 1999: 108).
Som aspirerande populärinstrumentalist är detta ett faktum man måste
förhålla sig till om man ska kunna delta i de musiktekniska aktiviteter som
är en del av populärmusikaliska sociala relationer – musiker emellan och
mellan musiker och publik. Genom att förstå högljuddhet som ett sätt att
ta plats, att synnerligen kraftfullt agera i det offentliga rummet, blir pojkars högre tilltro till sig själva och sina förmågor här återigen en särskilt
möjliggörande resurs. Deras ackumulerade, och psykologiskt integrerade,
styrka vad gäller att utöva sina förmågor på ett självklart vis gör det möjligt för dem att ta det ljudmässiga utrymme som avkrävs alla som eftersträvar att bli populärmusikinstrumentalister. Och det är genom att pojkar(na), i motsats till Björcks kvinnliga informanter, inte i någon högre
grad upplever rädsla inför eller motvilja till att ”ta mycket plats, […] med
ljudet och allting” (Björck 2011: 207), som de kan inta ett fullödigt engagerat förhållningssätt till konventionella populärmusikinstrument.

Sammanfattning
Jag har nu postulerat tre olika mekanismer som kan förklara pojkarnas
engagerade förhållningssätt till vad jag kallat konventionella populärmusikinstrument (elgitarr, elbas, trumset). Först identifierade jag en mekanism på kulturell nivå som berörde dessa instrument som tekniska artefakter. Jag hävdade då att det som brukar kallas den symboliska associationen mellan teknik och män/maskulinitet är att betrakta som en kulturell
könsregel, vilken integreras i pojkarna som en vana. Med Mellström kan
det omtalas som utvecklandet av en ”technical subjectivity” (Mellström
2004: 380). Denna möjliggör så pojkarnas engagemang i konventionella
populärmusikinstrument i kraft av att dessa är tekniska objekt.
Därefter redogjorde jag för två olika kausala processer inom ramen för
en manlig könskodning av konventionella populärmusikinstrument. Till
att börja med handlade det om en kulturell könsregel, rörande att konventionella populärmusikinstrument är lämpliga för pojkar/män. Givet
den kraftiga mansdominansen bland instrumentalister är denna aspekt av
den manliga könskodningen att betrakta som ”institutionaliserade generella tanke- och handlingsmönster”, vilka reproduceras genom ett ”kontinuerligt övertagande och införlivande” (Bergman 2004: 83). Därmed argumenterade jag för att manliga instrumentalister uttrycker denna kultu288
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rella könsregel genom att förkroppsliga den. Den etableras på det viset i
pojkarna som ett vanemässigt sätt att tänka, och senare agera, på. Jag
poängterade till sist att interna positiva sanktioner är en del av denna process, i form av emotionella belöningar som ett resultat av att göra något
som anses lämpligt för pojkar.
Slutligen identifierade jag en kausal process rörande en andra aspekt av
manlig könskodning av konventionella populärmusikinstrument. Här tog
jag avstamp i att dessa instrument besitter en latent potential att låta högt,
och att detta är något en aspirerande populärmusikinstrumentalist måste
hantera. Med Björck (2011: kap. 8) underströk jag att denna högljuddhet
ska begripas som att ta plats i rummet. Pojkars möjligheter att agera som
populärmusikinstrumentalister blir därmed större än flickors då relationen
pojkar-flickor innebär att pojkar tillägnar sig den oumbärliga styrka som
krävs för sådant platstagande, sådant ljudligen kraftfullt agerande.

Pojkarnas avståndstagande från ett engagerat förhållningssätt till sång
När nu förklarande mekanismer postulerats beträffande pojkarnas intagande av ett engagerat förhållningssätt till konventionella populärmusikinstrument, ska jag övergå till att undersöka vad som kanske kan ses som
andra sidan av myntet: deras avståndstagande från sång. Som hävdades i
kapitel 7 avfärdar inte pojkarna helt sång som musikalisk praktik. Praktiskt taget alla sjunger i någon omfattning, och vissa kan uttrycka en viss
tillfredsställelse över att göra det. Likväl stod det klart att pojkarna inte
betraktar sångrösten som något att fullt entusiastiskt närma sig, som ett
instrument i sin egen rätt. För att fånga kärnan i detta, till skillnad från att
säga att pojkarna helt och håller tar avstånd från sång, kallade jag det hela
ett avståndstagande från ett engagerat förhållningssätt. Sålunda är det
detta avståndstagande som slutligen i detta kapitel ska förklaras.
Sång som kvinnligt könskodat
I tidigare forskning om kön och instrument lyfts inte sällan fram att sång
associeras med femininitet, som en förklaring till att pojkar/män distanserar sig från det (se t.ex. Koza 1993; Green 1997; Hall 2005). Green formulerar det på emblematiskt vis som att sjungande är en musikalisk praktik som är sammankopplad med femininitet i kraft av att ”[t]he body is
the instrument” (1997: 28). Detta kan vid en första anblick verka skäligt,
men genererar också många frågor. Kroppen är ju central också vid
många, så att säga, typiskt maskulina aktiviteter – idrott, inte minst. Att
mena att sjungandet är feminint för att det innefattar kroppen som enda
VICTOR KVARNHALL	
 Pojkars

musik, reproduktionens tystnad

289

ljudkälla, och via ett sådant faktum en koppling till både natur och ”det
privata” (Green 1997), fordrar mer än enkom ett konstaterande. Det är
helt enkelt oklart vad det är med denna kroppsliga praktik som influerar
olika kategorier av människor, och hur.
Jag ska återkomma till detta mer senare, men min utgångspunkt är att
man behöver skilja på kulturella könsregler (dvs. idéer) rörande instrument och vad det är med ett instrument i sig som gör det särskilt lockande
för pojkar/män respektive flickor/kvinnor, precis som jag gjorde ovan med
konventionella populärmusikinstrument. Risken är annars att det råder
förvirring om vilken nivå av verkligheten man diskuterar (tidigare eller
nuvarande människors aktiviteter, kultur eller sociala strukturer), med
konsekvensen att orsaker till preferenser och val inte identifieras. Följaktligen kommer jag att här först diskutera sång som kvinnligt könskodat i
termer av en kulturell könsregel, därefter vad det är med sångrösten i sig
som gör att pojkar(na) tar avstånd från att fullt ut engagera sig i den.
Sång som flickors/kvinnors
Till skillnad från att idéer som berör sång och kropp identifierats i tidigare
forskning, har det som sagt påvisats att pojkar och flickor mer generellt
anammar idéer om tillbörlig könsfördelning på instrument, inbegripet
sång (t.ex. O’Neill & Boulton 1996; Harrison & O’Neill 2000; Adler
2003; Hall 2005; Harrison 2007). Här rör det sig alltså om idéer som
avser vilket instrument som är lämpligt för vilket kön, dvs. instrumentens
könskodning eller könsmärkning. Den relevanta idén här, som kulturell
könsregel, har således i detta sammanhang snarast en form som att ”det är
lämpligt för flickor/kvinnor att sjunga”, än att ”det är lämpligt för flickor/kvinnor att sjunga då sång produceras i kroppen”.
Regelrätta föreställningar, i idémässig form, vad gäller sång som kvinnligt könskodat förekommer egentligen inte i intervjuerna med pojkarna. I
motsats till en del tidigare forskning uttalar de t.ex. inte att de betraktar
sjungande som ”mesigt” (sissy) eller liknande (se Koza 1993; Green 1997;
Harrison 2007; 2010). Att pojkar som sjunger blir utsatta för olika former
av negativa sanktioner, vilket pojkar som lyssnar på t.ex. Justin Bieber
blir, finns det heller inte skäl för att påstå det existerar – vilket t.ex. Harrison (2007; 2010) framhåller. Därmed inte sagt att sådant aldrig förekommer i de sociala miljöer pojkarna vistas i. Jag ska diskutera detta vidare
snart, men vill här framför allt tydliggöra att det här återigen rör sig om
en kulturell könsregel som pojkarna möter och införlivar.
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Den kausala processen följer samma princip som redogjorts för tidigare,
vad gäller konventionella populärmusikinstrument, och jag ska därför inte
upprepa mig utan bara kortfattat klargöra. Pojkarna möter alltså denna
kulturella könsregel genom såväl direkta som indirekta erfarenheter av sin
omvärld. Den kulturella könsregeln ifråga uttrycks så främst genom att
kvinnliga vokalister, inte minst i kraft av att vara i majoritet bland vokalister, förkroppsligar och uttrycker idén om sångröstens kvinnliga könskodning. Och också i detta fall sker ett införlivande och övertagande av
vanemässiga tanke- och handlingsmönster: sång är flickors/kvinnors område. Detta är följaktligen på samma sätt en kulturell könsregel som integreras i pojkarna som en vana. Som sådan gör den dem visserligen benägna att avvisa ett engagemang i sång som instrument, men till saken hör
att sång de facto inte helt går att ta avstånd från som blivande populärmusiker. Det är en musikpraktik pojkarna på något vis behöver hantera, inte
minst inom ramen för de band vissa av dem har med främst 119 pojkkamrater, som t.ex. huvud- eller bakgrundsvokalist. Eller som soloartist. Motsägelsefullheten i denna situation bildar en startpunkt för den nästföljande
diskussionen.
I början av detta kapitel karaktäriserade jag relationen pojkar-pojkar
som präglad av kontroll pojkar emellan (jfr Bird 1996; Martino 1999),
och mer specifikt som en spänning mellan gemenskap och marginalisering.
Denna kontroll och denna villkorade inkludering berör inte sällan att pojkar/män i enkönade sammanhang avkrävs att distansera sig från vad
flickor/kvinnor gör (se t.ex. Bird 1996; Kenway & Fitzclarence 1997;
Martino 1999; Jackson 2002; Harrison 2007; 2010). Eftersom pojkar(na)
umgås främst med andra pojkar, uppstår ett objektivt intresse av att erhålla det goda i relationer till andra pojkar, genom att just ta avstånd från
vad flickor gör och ”det feminina”.
Vad gäller sjungande borde ovan kunna appliceras också på detta. Till
del är det så: pojkarna är väl medvetna om att det är riskabelt att närma
sig områden som är flickors/kvinnors, då det medför en risk att bli degraderad av andra pojkar. Denna kostnad, och det objektiva intresse det är
sammankopplat med, är verksamt också här – men på ett särskilt vis. Att
pojkar som sjunger blir utsatta för någon form av negativa sanktioner syns
som sagt inte i mitt material. Jag skulle hellre, i likhet med tidigare disUndantaget här är Rickard, som spelar i ett band med en flicka som medlem.
Det är förstås signifikant att hon är huvudvokalist, trots att hon också spelar flera
instrument.
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kussion, betrakta det hela som en intern reglering, till skillnad från en
reglering utifrån (från andra pojkar). I och med anammandet av den kulturella könsregel som föreskriver att ”det är lämpligt för flickor/kvinnor
att sjunga”, som förstås implicerar en olämplighet för pojkar/män, blir
pojkarna varse att detta är en domän som är sammankopplad med flickor.
Detta kan i sig, med eller utan negativa sanktioner från andra pojkar, ge
upphov till negativa känslor för pojkar om/när de närmar sig en sådan
domän – känslotillstånd som av förklarliga skäl vill undvikas. Poängen är
att dessa är sociala emotioner (Archer 2000: 215 ff), vilka uppkommer i
kraft av hur relationen pojkar-pojkar är karaktäriserad; pojkars närmande
av det som förknippas med flickor/kvinnor tenderar att sanktioneras negativt. Med andra ord är det undvikandet av dessa negativa känslor, snarare
än andra pojkars reella hån, som fungerar reglerande. Icke desto mindre
kan undvikandet av negativa känslor i detta sammanhang begripas som en
olust inför att potentiellt inte bli accepterad och bekräftad av andra pojkar.
Men som sagt, sjungandet måste dock närmas i någon mån. Förutom
Kristofer, som verkar undvika att sjunga helt så långt det går, är lösningen
för pojkarna att göra det samtidigt som man tar avstånd. De gör detta på
olika vis. Theo och Filip gör det genom att, som jag uttryckte det i förra
kapitlet, ge sjungandet en maskulin textur då de bägge fokuserar på höga
ljudvolymer när de sjunger. Albin och Rickard betraktar sång som värdefullt endast när det integrerat i en musikalisk helhet, dvs. tillsammans med
(konventionella populärmusik)instrument. Jonathan (och Theo) intar en
hållning där låttexten är den viktigaste aspekten av det vokala, och gör
därmed sångrösten till blott ett medium för att kommunicera det språkliga
budskapet. Både Sebastian och David uttalar dock att de är intresserade av
att sjunga. Den förra strävar emellertid efter att bli soloartist i form av att
framföra musik genom att spela gitarr och sjunga, inte att ha sång som sitt
huvudinstrument. Den senare, om än begeistrad över att vara en av skolkörens fyra barytoner, är noga med att framhålla att han inte, likt flickorna, är så pass entusiasmerad att han sjunger ”hela tiden”. De olika strategierna innebär så att undfly en fullständig involvering i sångrösten som
instrument, även om man de facto praktiserar det.
Sammanfattningsvis innebär detta att pojkarnas avståndstagande från
ett engagerat förhållningssätt till sång är villkorat av relationen pojkarpojkar. I kraft av att denna relation är präglad av en spänning mellan
inkludering och exkludering, beroende på hur man som pojke ställer sig
till sådant som flickor och kvinnor gör, är pojkarna hågade att ta avstånd
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från ett fullödigt engagemang i sång, genom att det är en flickors/kvinnors
domän. Men då de på olika vis är nödgade att sjunga, i olika omfattning,
utvecklar de strategier där de kan utöva sång samtidigt som de undviker
ett helhjärtat engagemang.
Sång, kropp och intimitet
Pojkar relaterar till sångrösten på ett särskilt vis utifrån att kvinnor är i
majoritet bland vokalister, vilka förkroppsligar den i förra avsnittet diskuterade kulturella könsregeln om sång som flickors/kvinnors område. Men
sång som kvinnligt könskodat behöver också, liksom de konventionella
populärmusikinstrumenten, begripas utifrån vad sångrösten de facto är:
ett sätt att musicera medelst den egna kroppen. På ett särskilt vis, ska jag
hävda, är det också så pojkar relaterar till sjungande.
Det är förmodligen någorlunda välbekant att den västerländska
idéhistorien är präglad av en distinktion mellan sinne och kropp, där
kvinnor associerats med, eller reducerats till, det senare (se t.ex. Spelman
1982; Sayers 1982; Hirdman 2001). Det skulle kunna vara en orsak till att
sång kommit att bli en kvinnodominerad musikpraktik, vilket är inte
minst Greens (1997) argument. Men man kan för det första fråga sig hur
kopplingen femininitet-kropp är verksam här och nu, i samtida västerländska samhällen, vad gäller sång. Som jag redan argumenterat för finns
det knappast några skäl att anta att idéer om sång som feminint för att det
inbegriper kroppen, är anammade av personer här och nu. För det andra
kan man fråga sig hur givet det är att bara för att något, i detta fall sång,
är en praktik med en tydlig koppling till kroppen, per automatik gör den
till något femininiserat. Sayer noterar att ”while reason is undoubtely
often claimed by men to be their preserve, their behaviour often betrays
the opposite” (2000: 56). Kroppsliga praktiker är en väsentlig del också av
mäns sätt att vara på, i form av fysisk dominans, idrottsutövande och
(okontrollerade) känsloutspel. För att begripa varför en särskild kroppspraktik som sång kan uppbåda motvilja hos pojkar, krävs därför en mer
nyanserad bild av vad för slags kroppslig praktik det rör sig om. För att
klargöra detta kan man börja i en jämförelse med trakterandet av konventionella populärmusikinstrument.
Först och främst är spelande av instrument som elgitarr, elbas och
trummor givetvis också ett slags kroppsliga praktiker; lemmar ska koordineras, särskilda muskler ska tillvänjas, olika delar av huden (främst på
händerna) utsätts för slitage, etc. En annan likhet är att sjungande medelst
mikrofon kan betraktas som en musikteknisk aktivitet som innebär att
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ljudligen ta plats i rummet. Den avgörande skillnaden är emellertid, vilket
jag vidrört tidigare, att tekniska objekt inte är nödvändiga för att sångpraktiker ska komma till stånd. Detta är en premiss i mitt hävdande att
sjungande inbegriper en särskild typ av intimitet.
Att sjunga innebär att det är musikerns egen kropp som ljuder, som står
för det musikaliska uttrycket. På det viset är det vokala, relativt andra
instrument, en musikalisk artikulering som mer uppenbart kommunicerar
personliga känslostämningar och hållningar: ”we hear [popular] singers as
personally expressive (even, perhaps especially, when they are not singing
”their own” songs) in a way that a classical singer, even a dramatic and
”tragic” star like Maria Callas, is not” (Frith 1996b: 186). Att vokalister,
som Frith säger, blir hörda som att de uttrycker sin person är förstås inget
märkligt, då ett särdeles centralt sätt för människor att ge uttryck åt sina
personliga ställningstaganden och känslor är via rösten. Hur originell och
välutvecklad t.ex. en trummis spelstil än är, är det ett faktum att det
klingande inte produceras i denna musikers kropp; hur mycket en instrumentalist än uttrycker känslor, är det inte i ord, och inte med kroppen. Att
lyssna på en sångröst däremot, fortsätter Frith, ”is to listen to a physical
event, to the sound of a body” (Frith 1996b: 191). Men att ”höra en
kropp” innebär förstås också att ”höra en person”. Precis som med den
talade rösten, har en persons sångröst unika kvaliteter vilka ofrånkomligen blir en del av det musikaliska uttrycket: ”[the voice] stands for the person more directly than any other musical device” (Frith 1996b: 191, min
kurs.). Att musicera medelst rösten är så på ett mycket konkret sätt att
uttrycka en del av sitt privata jag.
Sammantaget kan sångrösten därmed sägas innefatta potentialen att, i
långt högre grad än andra instrument, konstnärligt uttrycka sig innerligt,
personligt och känslomässigt som en konsekvens av att det är den egna
kroppen som är, så att säga, det musikaliska mediet. Därmed är det också
en musikpraktik mer präglad av intimitet än andra; att uttrycka sitt eget
jag för andra (som lyssnar). Jag skulle vidhålla att detta är ett objektivt
villkor för vokalister, utifrån att det att sjunga per definition innebär att
låta andra ta del av ett uttryck som är inbäddat inte bara i kroppen, utan
(därmed) också i personen. Även om detta är ett objektivt villkor kan det
såväl nedtonas som förstärkas, vilket sjungande på sätt som konnoterar
maskulinitet respektive femininitet kan sägas göra (Shepherd 1987; Warwick 2009; se också van Leeuwen 1999: 130). Men som jag snart ska visa,
finns det också andra sätt att tona ned det hela på.
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Såvitt jag kan se har mycket få musikforskare med genusperspektiv tydliggjort detta utmärkande drag hos sångrösten för att begripa dess könskodning. Bland de få som åtminstone påpekat det återfinns Frith (1989)
samt Emma Mayhew (1999); andra har som sagt främst argumenterat för
att sång produceras i kroppen och därmed är kopplat till kvinnor/femininitet (se t.ex. Green 1997; Bayton 1998; Lorentzen 2009). Förhoppningsvis har jag här lyckats visa att det är avgörande att klargöra
vilken typ av kroppslig praktik det hela är. Sångröstens inneboende förbindelse till intimitet bildar startpunkt för att nedan påvisa att just detta
samverkar med en annan mekanism och därigenom villkorar pojkar(na)s
relativa avståndstagande till sång.
Den samverkande mekanismen ifråga existerar på en psykologisk nivå,
och jag har tidigare i kapitlet lyft fram den som en förklaring till pojkarnas avståndstagande från flickors intimiserade förhållningssätt till populärmusiker. Vad det alltså berör är att pojkars psykiska struktur innefattar
en benägenhet att ta avstånd från intimitet (Bjerrum Nielsen & Rudberg
1991: 140 ff; se också Chodorow 1978/1995; Benjamin 1988). Intimitet
är, som jag tidigare skrev, hotfullt för pojkar då det representerar en tillbakagång till mor-barn-dyadens hjälplös- och sårbarhet, något som pojkar
via den identifikatoriska faderskärleken brutit sig loss från. Intimitet, sårbarhet och beroende tenderar därför att upplevas som ”dangerously close
to losing oneself in the other” (Benjamin 1988: 170). Empiriskt ger det
upphov till vad Martino benämner som ”the tendency of many boys to
avoid expressing their emotions” (se också t.ex. Horsfall 1993; Bird 1996;
New 2001).
Precis som i förra avsnittet kan man därför se att något av en paradox
uppenbarar sig för pojkarna vad gäller sång. Att sjunga, vilket är något
pojkarna måste göra i olika sammanhang, implicerar personliga känslouttryck och intimitet. Detta innebär samtidigt att närma sig något som är
psykologiskt förankrat i dem som obehagligt och hotfullt. Och det är därför pojkarna undviker att sätta det vokala, som ett musikaliskt uttryck i
sin egen rätt, i centrum. Att göra det skulle nämligen göra sångröstens
intimitetsskapande förmågor mer påtaglig och närvarande. Pojkarnas
tidigare nämnda strategier för att hantera sin paradoxala situation fyller
därmed också i detta fall en särskild funktion. Lösningen i detta fall blir
att utöva sång men att undgå att göra den viktig i sig, som musikaliskt
uttryck, och därigenom tona ned sångröstens intimiserande kvaliteter, eller
förskjuta dem till periferin. Det sker alltså genom att göra sångrösten till
ett aggressivt, högljutt uttryck som Theo och Filip; att som Jonathan fokuVICTOR KVARNHALL	
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sera på det vokala som en budbärare av politiska budskap; eller att sjunga
enbart i samband med att man också spelar ett (konventionellt populärmusik)instrument som Sebastian, Rickard och Albin. Både David och
Kristofer kan dock i detta sammanhang vara något av särfall i materialet,
som ytterändar av ett kontinuum.
David vurmar uttalat för att sjunga, även om han de facto är en särdeles
dedikerad trummis och pratar långt mer om det (och spelandet av andra
instrument) än om att sjunga. Dessutom påpekar han att hans tycke för
sång inte alls är lika stort som flickors. Kristofer å sin sida, talar aldrig om
sjungande som någon musikalisk aktivitet han deltar i (även om han förmodat gör det, t.ex. i skolans musikundervisning) och nämner bara kortfattat att han är ointresserad av det. I den senares fall är mekanismen
ifråga ändock applicerbar, ty det är förstås fullt möjligt att som pojke och
aspirerande populärmusiker helt undvika sång, mot bakgrund av båda de
framlagda aspekterna av dess kvinnliga könskodning. Vad gäller David
verkar hans reservation om sitt sjungande mer handla om ett avståndstagande till sång som en flickors/kvinnors domän, än dess implicerade intimitet. Detta visar egentligen bara att kausala mekanismer inte resulterar i
ett hundraprocentigt utfall på empirisk nivå. De kausala processer jag i
detta avsnitt postulerat har månne motverkats av andra mekanismer i
Davids liv, emedan den mekanism som huserar i relationen pojkar-pojkar
är den som framför allt influerar hans förhållningssätt.
För att konkludera har jag i detta avsnitt visat att sångrösten som ett
sätt att musikaliskt uttrycka sig besitter en inneboende förmåga till direkt
personligt känslouttryck och intimitet. Liksom tidigare noterat behöver
pojkarna i någon mån hantera sjungande. I samverkan med den i pojkars
psykiska struktur förankrade tendensen att ta avstånd från intimitet, gör
detta att pojkarna förhåller sig på ett sådant sätt till sångrösten att dess
förmåga att vara ett uttryck för intimitet inte framträder lika tydligt.

Sammanfattning
Pojkarnas avståndstagande från ett engagerat förhållningssätt till sång har
här förklarats genom två kausala processer inom ramen för sång som
kvinnligt könskodat. Först handlar det om att sjungande är en musikalisk
aktivitet som domineras av flickor/kvinnor, vilka därigenom uttrycker en
kulturell könsregel: ”det är lämpligt för flickor/kvinnor att sjunga”. Denna
integreras som en vana i pojkarna; ett vanemässigt tankemönster etableras
rörande att sjungande är flickors/kvinnors område. Det hela samverkar
med relationen pojkar-pojkar. Pojkar har ett objektivt intresse av god
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samvaro med andra pojkar, genom att relationen pojkar-pojkar är karaktäriserad av en spänning mellan gemenskap och marginalisering, beroende
på hur man som pojke ställer sig till sådant som flickor och kvinnor gör.
Att sjunga skulle potentiellt kunna leda till exklusion, även om jag betonade att det hela regleras snarare av inre sanktioner, i form av negativa
känslor när man som pojke närmar sig en domän som är flickors/kvinnors. Detta undvikande av negativa känslor ska icke desto mindre
begripas som en olust inför att potentiellt inte bli accepterad och bekräftad
av andra pojkar.
Pojkar(na)s situation i detta sammanhang utgörs dock av att sjungande
är en aktivitet som ofta behöver hanteras av aspirerande populärmusiker.
Utfallet är att de därför utvecklar strategier där de utövar sång på ett sätt
som samtidigt signalerar ett avståndstagande från ett entydigt och helhjärtat engagemang i det – t.ex. genom att sjunga och traktera ett konventionellt populärmusikinstrument samtidigt eller genom att fokusera på det
vokala som ett sätt att framföra ett språkligt budskap.
Därefter klargjorde jag hur sångrösten som sådan innebär en särskild
objektiv potential för intimitet, genom att sjungande innebär att på ett
direkt sätt ge uttryck för sin person. I kraft av pojkars utvecklade psykiska
struktur upplevs emellertid intimitet och sårbarhet som hotfullt, och återigen framträder en paradoxal situation för pojkarna då sång som sagt behöver hanteras i någon mån. Lösningen i detta fall är att göra sångrösten,
som ett musikaliskt uttryck, perifer och därigenom tona ned dess potentiella intimitetsskapande förmågor. Återigen är det de i förra stycket
nämnda strategierna som fyller denna funktion.

Slutord
Jag har i detta kapitel identifierat, eller postulerat, kausala mekanismer
som kan förklara pojkarnas reproducerande förhållningssätt till populärmusik och -musiker samt musikinstrument, med avseende på mansdominans respektive könssegregering inom populärmusikområdet. Det har rört
sig om mekanismer på tre nivåer. På social nivå har det handlat om relationer pojkar-flickor, pojkar-pojkar, samt söner-fäder, där objektiva intressen och kostnader inom ramen för dessa relationer villkorar pojkarnas
förhållningssätt. Mekanismer på kulturell nivå har innefattat kulturella
könsregler såväl i lokala sammanhang som i vidare, vilka införlivas som
vanemässiga tanke- och handlingsmönster. Slutligen har psykologiska
mekanismer grundade i pojkars tidiga barndomsupplevelser, i relation till
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sina mödrar respektive fäder, betraktats som incitament för särskilda
handlingar.
Genomgående i kapitlet har jag delgivit mer detaljerade sammanfattningar av de postulerade mekanismerna, varför jag ej ser någon anledning
att säga mer om det hela här. Avhandlingens syften får därmed anses vara
uppfyllda och frågeställningarna besvarade. Icke desto mindre återstår att
diskutera dessa resultat, samt studien som helhet. Detta tar jag mig så an i
det följande och sista kapitlet.
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KAPITEL 9

Avslutande diskussioner
Och varför är det bara en, en enda av de mästare jag står i daglig dialog
med, som inte är man?
Varför det är så?
Skulle jag börja reda ut det anmärkningsvärda med det skulle jag dö av tidlöst kvinnoraseri, därför gör jag det inte.
Bodil Malmsten (2008: 178)

To reclaim reality is (in the first instance) to de-anthropomorphize it: to let
it be (non-coterminous with us).
Roy Bhaskar (1989/2011: 181)

Science is a messy business. It requires an abundance of ingenuity, as well
as patience, along with skills that may need to be developed on the job.
Tony Lawson (1998: 159)

Som doktorand har jag varit antagen i ämnet musikvetenskap och min
formella arbetsplats har varit på en musikhögskola. Även om jag under
forskarutbildningens sista tid arbetat hemifrån, har jag de flesta år suttit
på mitt arbetsrum. Diverse musikaliska ljud har bullrat under mina fötter,
trängt in genom dörrsprickorna. När jag vandrat mellan lokaler, upp och
ner i huset, har jag mötts av sjungande studenter, gått förbi diverse större
eller mindre konserter, hört pianister, vokalister, basister, slagverkare och
många andra öva. Jag har varit omgiven av unga, hoppfulla musicerande
människor. Så, var är musiken i den här avhandlingen? Är det en avhandling om musik? Det enkla svaret är: ”Nej, det är det inte”.
I egenskap av ett slags musiker själv, i egenskap av någon som älskar
(viss) musik mer än något annat, är jag väl bekant med musiks existentiella betydelse. Och det är just därför den här avhandlingen inte handlar
om musik, utan om förutsättningarna för att skapa den; vem som har
möjlighet att producera de där ljuden som får oss att skälva, gråta, dansa,
skratta, glömma, njuta, orka.
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Att musicera är ett mänskligt fenomen, ändå är det framför allt män
som gör och spelar populärmusik i västerländska, formellt jämställda
samhällen. Frågan om varför det är så, tror jag närmast är intuitiv och
självklar, så pass att den nästan kan framstå som simpel och naiv. Enkla
och okonstlade frågor ska emellertid inte betraktas som oviktiga. Exv. är
barns undran inför det makabra med att äta djur ett fundament för avancerad djurrättsfilosofi. Och barn ställer, som många vet, liknande frågor
om könsrelaterade praktiker: ”Varför kan inte pojkar ha klänning?”. På
ett vis har jag alltså försökt ta sådana grundläggande frågor på allvar, och
försökt svara på dem genom att skriva den här avhandlingen. Men förstås
kommer inte frågor som dessa enkom från barn; många kvinnors ilska
inför det faktum att de inte har samma möjligheter att musicera som män
har (haft), är något som i detta fall har formen av en fråga: ”Varför är det
såhär?”. Det är också vad ovanstående citat av Bodil Malmsten berör, om
än beträffande konstnärer i allmänhet. Liksom så många andra emotionella tillstånd handlar denna ilska om verkligheten, den ställer en fråga om
verklighetens sätt att fungera.120
I relation till tidigare forskning har mitt projekt sannerligen inneburit
att, för att tala med Bhaskar, söka ”återta verkligheten”; att rikta sökarljuset mot något annat än vad som är gängse i de totalkonstruktionistiskt
präglade studier som utgör mittfåran av musikforskning med genusperspektiv. Det anmärkningsvärda är att min ansats är kompatibel med
denna mittfåras, åtminstone delvis. Som New och Fleetwood uttrycker
det:
’Doing gender’, then, can be interpreted, or redescribed, in [critical realist]
terminology as an account of how agents reproduce, and sometimes
change, the cultural and social structures they use and respond to. (New &
Fleetwood 2006: 74)

Problemet, som jag ser det, uppstår när görandet, konstruerandet, framställandet av kön/genus är det enda som fokuseras, och inte vad som villkorar detta. Underförstått antas då också en ”platt” ontologi, inte alls olik
I och med detta gör jag mig inte till uttolkare av vad det i populärmusikaliska
sammanhang innebär att vara kvinna, erfarenheter jag onekligen ej har. Det är min
förhoppning att det hela kan läsas som en beskrivning av en ilska jag på flera olika
sätt mött: genom såväl personliga möten och dialoger med kvinnor, som läsning av
musikforskning med genusperspektiv. Därtill känner jag själv, och vissa andra
män, också sådan ilska, även om jag anser det vara en mindre relevant poäng i
argumentationen.
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en empirisk realism, där erfarenheter och det observerbara är vad som
utgör verklighetens beskaffenhet (Bhaskar 1975/2008; se också Sayer
2000; Gunnarsson 2013). Därmed förnekas också ”the reality of underlying theoretical terms, referring to them merely as models or heuristics for
understanding the really real of the empirical” (Clegg 2006: 316). Med
kritisk realism som bas har jag försökt identifiera och begripa mig på den
icke-observerbara, underliggande del av verkligheten som gör att pojkars
väg mot populärmusicerande tenderar att vara rakare än flickors. På gott
och ont har jag så försökt göra något jag anser saknas i musikforskning
med genusperspektiv. Onekligen har detta gjort min arbetsprocess extra
gyttrig. Det har fordrat att jag, som det inledande citatet av Lawson påpekar, med hjälp av såväl kreativitet som tålamod behövt utveckla ett sätt
att begripliggöra kausalitet på kritiskt realistiskt vis inom ramen för ett
forskningsfält där tal om orsaker är föga grundat. Detta, och min realistiska ansats överlag, har därtill gjort mig mer ödmjuk inför vad vetenskap
är, i det att min uppgift har varit att faktiskt omtala något i en objektivt
existerande verklighet. Jag är därför väl medveten om att jag kanske inte
lyckats helt och fullt i mitt uppdrag att fånga den verklighet jag studerat,
så som den är. Om inte annat vill jag så gärna att också andra försöker.
I det här avslutande kapitlet ska jag dryfta ett antal frågeställningar som
på olika sätt berör avhandlingen som helhet. Jag ska börja med en sammanfattande diskussion av studien i allmänhet och av mina syften och
frågeställningar i synnerhet, samt uppfyllandet respektive besvarandet av
dessa.

Pojkars musik, reproduktionens tystnad – en sammanfattning
Eftersom det kan konstateras att populärmusikområdet i sin helhet är
kraftigt mansdominerat, samt att det råder en könsuppdelning vad gäller
att spela instrument respektive att sjunga, föresatte jag mig att förklara
varför och hur detta reproduceras i pojkars liv. Denna explanatoriska
ambition krävde i sig själv en konceptualisering av kausalitet i det sociala
livet, vilken kom alltmer i förgrunden då den tidigare forskningen lider
brist på såväl explicita förklarande ansatser som utvecklade förståelser av
kausalitet. Enär kritisk realism innefattar ett återtagande av begrepp som
”förklaring” och ”kausalitet” formulerade jag därför två syften, ett empiriskt och ett teoretiskt orienterat. Min studie syftar så till att förklara pojkars reproducerande förhållningssätt till populärmusik och -musicerande,
med avseende på mansdominans och könssegregering, samt att applicera
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kritisk realism inom musikforskning med genusperspektiv. Bägge syften
har uppfyllts genom besvarandet av följande tre frågeställningar.
• Hur kan pojkars förhållningssätt till populärmusik och -musiker
karaktäriseras, vad gäller reproduktion av mansdominans?
• Hur kan pojkars förhållningssätt till olika musikinstrument (inkluderat sångrösten) karaktäriseras, vad gäller reproduktion av könssegregering?
• Vilka är de kausala mekanismer som producerar pojkars reproducerande förhållningssätt till populärmusik och -musiker samt musikinstrument?
Vad anbelangar det första, mer empiriskt förankrade syftet har frågeställningarna getts följande svar. Pojkarna intar ett identifikatoriskt förhållningssätt till populärmusiker, som kortfattat innebär att de eftersträvar att
vara och göra som de musiker/band/artister de lyssnar till, i termer av att
vara musiker. De relaterar till musikerna som musiker. Pojkarna tar vidare
avstånd från ett annat förhållningssätt, vilket jag kallat intimiserat. Det
präglas av en emotionell närhet till musiker/band/artister: att relatera till
musiker som personer. Detta förhållningssätt intas framför allt av flickor.
Vidare intar pojkarna ett engagerat, och semiengagerat, förhållningssätt
till konventionella populärmusikinstrument (gitarr, elbas, trummor), samt
tar avstånd från dito förhållningssätt till sång. Dessa intaganden av och
avståndstaganden från olika förhållningssätt är alltså de empiriska fenomen vilka ska förklaras. Detta har jag gjort genom att rekonstruera de
sociala, kulturella och psykologiska villkor som möjliggjort pojkarnas
(intaganden av och avståndstaganden från olika) förhållningssätt. Mycket
summariskt innefattar detta mekanismer i sociala relationer mellan pojkar-flickor, pojkar-pojkar, söner-fäder; florerande kulturella könsregler i
pojkgrupper såväl i vidare sociala kontexter; psykologiska mekanismer
rörande exv. pojkars distansering från intimitet. Sammantaget visar det
hela varför och hur pojkars reproducerande förhållningssätt uppstår, vilket (potentiellt) leder till en reproduktion av populärmusikområdets
mansdominans och könssegregering.
Fullgörandet av mitt mer teoretiska syfte är något svårare att precisera,
just för att det genomsyrar avhandlingen. Som jag nämnde redan i kapitel
1 ska detta syfte inte begripas som att jag arbetar mig fram till en kritiskt
realistisk teori för musikforskare med genusperspektiv. Syftet kommer sig
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snarare av den poststrukturalistiska hegemoni som råder inom detta fält –
liksom inom genusforskning och feministisk teori mer allmänt (Gunnarsson 2013). Detta mitt syfte har därmed i förstone uppfyllts genomgående i
texten, genom att ombegripa och omformulera många till synes givna
utgångspunkter. Ja, att ens lägga fram idén om kausalitet på bordet har
inneburit att uttalat göra något annat än majoriteten av andra musikforskare med genusperspektiv, och därmed också krävt att begripa mitt eget
material och andras slutsatser på särskilda vis.
Övergripande har den kritiskt realistiska ontologin, inkluderat begripliggörandet av kausalitet, varit det som främst väglett mig i min applicering av kritisk realism inom musikforskning med genusperspektiv. Ty det
har, som tidigare nämnts, gjort att jag inte stannat vid ytfenomenen, utan
hela tiden haft som mål att nå de mer osynliga djupliggande orsakerna till
dem. Mina tre frågeställningar är därmed ett utfall av att jag anammat en
kritiskt realistisk förståelse av verkligheten. En del musikforskare med
genusperspektiv har sannerligen till del identifierat underliggande orsaker,
men pga. att de varit förbundna att följa sina metateoretiska antaganden
vilka medför ett fokus på de studerades diskursiva konstruktioner och
performativa akter, har icke-observerbara kausala processer förblivit outredda. En viktig poäng med mitt teoretiska syfte har varit att både synligoch tydliggöra dessa processer.

Meriter, tillkortakommanden och framtida forskning
Även om det utifrån föregående avsnitt kan framstå som att jag betraktar
mitt arbete som felfritt och alltigenom lyckat, är det verkligen inte fallet.
Att lägga fram vad man gjort och varför, är något annat än att kritiskt
skärskåda vad som i forskningsprocessen och i dess slutgiltiga produkt
utgörs av såväl meriter som tillkortakommanden. Detta är det huvudsakliga ämnet för detta diskussionsavsnitt.
Vad gäller avhandlingens meriter har dessa egentligen redan omtalats
ett flertal gånger. Koncist uttryckt är det min förvissning att musikforskning med genusperspektiv är i behov av att bli ett förklarande forskningsfält. Det är också detta jag underförstått pekar mot i och med min studie.
Populärmusikområdet är särdeles mansdominerat och könssegregerat. Det
är möjligt att ha förstahandsupplevelser av det genom att gå in i en musikaffär, gå på en rockkonsert, spela in i en professionell studio, titta på populärmusikaliska instruktionsvideor på Youtube, besöka studieförbunds
replokaler, etc. Denna överbefolkning av pojkar/killar/män förtjänar att
utsättas för varför-frågor; ska jämställdhet av något slag bli verklighet i
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populärmusiklivet behöver orsakerna till reproduktion av mansdominans
och könssegregering avtäckas – en fråga jag återvänder till i kapitlets sista
avsnitt.
Mitt bidrag, utöver att ha praktiserat en explanatorisk ansats, är därtill
att jag studerat just pojkar. Vad jag studerat skiljer sig därför på två sätt
från mycket annan musikforskning med genusperspektiv, där fokus ofta
varit de olika slags hinder och exkluderingar äldre/vuxna populärmusicerande kvinnor möter (se t.ex. Cohen 1997; Bayton 1998; Mayhew 1999;
Leonard 2007; Bourdage 2010; Fournet 2010; Björck 2011). Pojkars tidigare inledda populärmusicerande har påpekats av vissa (Clawson 1999;
Ramirez 2007; Bergman 2009) och att förklara detta är en viktig pusselbit
i begripandet av reproduktionen av populärmusikområdets mansdominans. Därtill har otaliga forskare påpekat att preferenser för och val av
olika instrument skiljer sig tydligt mellan pojkar och flickor, och motiveras av vidhållna kulturella könsregler (se t.ex. O’Neill & Boulton 1996;
Harrison & O’Neill 2000; Hall 2005; Hallam m fl. 2008; Abeles 2009).
Förklaringar av varför detta sker är på samma vis viktigt för att begripa
grunderna i reproduktionen av könssegregering rörande instrument. Sammanfattningsvis har studiet av just pojkar således inneburit en möjlighet
att undersöka på ett vis mer grundläggande processer än de som äger rum
bland vuxna populärmusiker; att poängtera det viktiga faktum att pojkar
och flickor tenderar att utveckla olika förhållningssätt till populärmusik
och -musicerande.
Nå, givetvis kräver inte en förklarande ambition att man är kritisk realist (även om jag skulle hävda att det faktiskt hjälper), men det kräver
åtminstone en medvetenhet om distinktionen mellan effekter och orsaker,
mellan det empiriska och det som förutsätter det. Med det sagt är inte det
empiriska oviktigt. Mitt försök att exv. karaktärisera två förhållningssätt
till populärmusiker, ett identifikatoriskt och ett intimiserat, vilka intas
främst av pojkar respektive flickor, är ett minst lika viktigt företag som att
ha en explanatorisk ambition i sig. Det innebär därmed att jag betraktar
mina försök till att (ny)beskriva empiriska fenomen, med bäring på reproduktion av mansdominans och könssegregering inom populärmusikområdet, som viktiga i sin egen rätt. Jag är medveten om att sådana förehavanden inte sällan betraktas som kontraproduktiva, att de riskerar upprätthålla ojämställdhet (se t.ex. Bosseldal 1998; Eduards 1998; Björck 2011).
Men jag kan inte se vad alternativet skulle vara. Med utgångspunkt i att
sådana beskrivningar försöker fånga något verkligt, skulle jag argumentera för att det just därför är extra viktigt att formulera sådana socialt
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producerade könsskillnader så förfinat och precist som möjligt. Jag hävdar
nu inte att jag nått fram till den högsta nivån av dylik förfining och precision, även om jag eftersträvat det. Vad jag hävdar är att de förhållningssätt
jag urskilt och begreppsliggjort, kanske särskilt det jag kallat identifikatoriskt respektive intimiserat förhållningssätt till populärmusiker, är idéer
värda en vidareutveckling. Det kan vara så att dessa olika förhållningssätt
utgör vad Lawson (1998) kallar kontrastiva demiregulariteter, dvs. att de
två förhållningssätten är relativt bestående fenomen bland pojkar respektive flickor. Men jag tror att det är en fråga som skulle behöva undersökas
vidare. Detta leder mig också in på studiens tillkortakommanden, även om
jag vill vänta ett slag med just frågan som berör mina egna termer.
Till en början vill jag återkomma till en problematik jag uppmärksammade också i metodkapitlet, nämligen vilka jag valde att intervjua. För det
första kan det principiellt ifrågasättas, då mina frågor om reproduktion av
mansdominans och könssegregering helt uppenbart inte involverar enbart
pojkar. Och även om det är berättigat att fokusera bara på pojkar, skulle
det likväl varit fruktbart att exv. intervjua också flickor, föräldrar, lärare,
etc. Det skulle gett mig ett rikare material och möjlighet att identifiera
mekanismerna med större exakthet – kanske också fler/andra mekanismer.
Andra typer av metoder, t.ex. olika former av observation, skulle troligtvis
också kunnat bidra till detta. Jag har redan motiverat mina val i det
nämnda metodkapitlet, kapitel 5, och ska inte upprepa mig. Vad jag här
främst vill göra är att påpeka det hela, vilket utgör ett incitament för att
studera det jag studerat på andra vis, och därigenom utvärdera och utveckla mina (ny)beskrivande samt förklarande resonemang i kapitlen 6–8.
Som nyss nämndes ser jag både ett värde i och ett behov av utveckling
av den terminologi jag använt för att beskriva denna studies empiriska
fenomen. Givet att pojkar och flickor de facto intar olikartade förhållningssätt till både populärmusiker och musikinstrument (inkluderat sångrösten), skulle beskaffenheten hos dessa kunna utredas vidare. Hur ser de
exv. ut över tid; när börjar de utkristallisera sig och i vilken mån består de
i högre åldrar? Till vilken grad utgörs de av föreställningar respektive
faktiska handlingar, och hur förhåller sig dessa aspekter till varandra?
Dessa frågor, och andra av liknande art, har jag inte haft möjlighet att
utveckla i någon högre utsträckning av den enkla anledning att identifieringen och formuleringen av olika förhållningssätt är en del av studiens
resultat. Icke desto mindre behöver pojkars/mäns respektive flickors/kvinnors förhållningssätt till att populärmusicera ytterligare tydliggöras.
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Slutligen vill jag diskutera det som på ett vis är hjärtat i avhandlingen:
de mekanismer jag identifierat som förklaringar till pojkarnas reproducerande förhållningssätt. Till att börja med är ett flertal av de identifierade
mekanismerna tämligen generella, och därmed också komplexa. Inte minst
rör detta de sociala mekanismerna i relationen pojkar-flickor och de könspsykologiska mekanismerna. Av tids- och utrymmesskäl har jag inte kunnat belysa den fulla komplexiteten hos dessa, och andra, mekanismer.
Men det ger att det mycket väl skulle vara rimligt att fördjupa sig i en
enskild nivå, t.ex. en könspsykologisk, och inom en sådan ram renodla
och tydliggöra verkande mekanismer vad gäller populärmusikområdets
mansdominans och könssegregering.
En särskild anmärkning rör huruvida de identifierade mekanismerna
utgör de empiriska fenomenens nödvändiga villkor. Emedan detta har
varit min strävan, i termer av att jag sökt efter det mest grundläggande
som möjliggjort att pojkarna intar särskilda förhållningssätt och tar avstånd från andra, har nåbarheten av nödvändiga villkor obstruerats inte
minst av det material jag haft tillhanda. Som de flesta disputerade vet
måste man dock ibland finna sig i sådana svårigheter och, som det heter,
göra det bästa av situationen. Till mitt försvar har jag alltså satt upp vad
jag tyckt varit rimliga mål utifrån materialets karaktär. Därtill har identifieringen av mekanismer skett medelst hänvisning till ett flertal olika källor, bortom min egen empiri: statistik och forskning, teoretiska och empiriska studier, de senare inbegripandes såväl musikforskning med genusperspektiv som många andra forskningsfält. Nå, denna diskussion ska inte
hemfalla alltför mycket åt ett försvarstal. Vad jag försöker säga är att de
verksamma mekanismerna, som nödvändiga villkor, mycket väl skulle
kunna utvecklas och klargöras genom bruket av fler och/eller andra metoder samt fler och/eller andra typer av deltagare. Bekkengens (2002) kritiskt realistiska studie av kvinnors respektive mäns föräldraledighetsuttag
är ett exempel på en sådan utformning, där heterosexuella par (innan och
efter att de blivit föräldrar), liksom parens chefer och arbetskamrater intervjuades.
Vidare skulle de identifierade mekanismerna kunna diskuteras mer ur
ett kontextuellt perspektiv, gällande under vilka förutsättningar de aktiveras samt i högst grad realiseras (dvs. inte motverkas av andra mekanismer)
(se t.ex. Pawson & Tilley 1997; Lawson 1998: 161). En sådan utökad
precisering skulle givetvis vara värdefullt för att ytterligare bättre begripa
vad det är som möjliggör reproduktionen av mansdominans och könssegregering i detta sammanhang.
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För att sammanfatta har jag med min avhandling producerat vad jag
finner vara värdefull kunskap. I och med min avhandling vet vi förhoppningsvis nu något mer om varför åtminstone pojkar agerar och tänker på
ett sådant vis att den manliga dominansen (oavsiktligen) reproduceras vad
gäller populärmusikområdet som helhet, liksom bland instrumentalister.
Denna kunskap är emellertid fel- och korrigerbar. Genomgående i analyskapitlen 6–8 har jag argumenterat för att mina antaganden och slutsatser
åtminstone är mindre felbara än de existerande. Samtidigt är det ofrånkomligt att den kunskap jag producerat likväl bör utvecklas och förbättras, varför fler liknande studier är önskvärda – inte minst för att musikforskning med genusperspektiv ska kunna bli ett forskningsfält med explanatoriska mål.
Innan jag går in på studiens mer praktiska implikationer, skulle jag vilja
dröja mig kvar vid en särskild form av vetenskaplig implikation som underförstått figurerat i olika delar av detta avsnitt, nämligen frågan om
generalisering.

(O)möjligheten att generalisera
Vetenskapliga studiers generaliserbarhet är inte sällan en vattendelare
mellan så kallat kvalitativa och kvantitativa ansatser samt mellan (implicerade eller explicerade) metateorier som hermeneutik och empirism. Denna
tämligen viktiga fråga berör som bekant huruvida de slutliga resultaten i
en studie på något vis går att applicera på andra (empiriska) sammanhang.
Betraktad på detta vis avsäger sig oftast kvalitativa forskare sådana anspråk, med hänvisning till att det inte är vare sig möjligt eller önskvärt i
studiet av det unika, subjektiva eller partikulära – med ett underliggande
antagande om att ”det krävs kvantitativa bestämningar för att generalisera” (Eriksson 1999: 6; se också Danermark m fl. 2003: 162).
Det blir emellertid svårt att vidhålla en ståndpunkt som säger att (kvalitativa) studier aldrig handlar om någonting bortom sig själva; det förefaller inte heller vara så kvalitativ forskning begrips eller diskuteras. Om alla
sådana studier verkligen vore helt omöjliga att generalisera, och därmed i
någon betydelse unika, skulle de svårligen kunna utgå från teoretiska begrepp som t.ex. kön/genus, vars räckvidd sträcker sig bortom det partikulära (jfr Easton 2010: 126). Genusforskning, och musikforskning med
genusperspektiv, skulle i så fall reduceras till ett vetenskapligt studium av
ett oöverblickbart antal frikopplade lokala sociala och kulturella kontexter. För att klargöra min inställning är det nog viktigt att utreda hur ”generaliserbarhet” egentligen kan begripas.
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En avgörande distinktion mellan olika generaliseringsbegrepp berör
empirisk/empiristisk respektive teoretisk/realistisk generalisering (Danermark m fl. 2003: 164 ff), där den förra är (oftast) omöjlig och den senare
(åtminstone) möjlig. Med en kritiskt realistisk förståelse utgör detta en
skillnad mellan generalisering på en empirisk eller faktisk nivå, respektive
på en verklig nivå. Givet det ”ontologiska gap” mellan vad som de facto
sker (empirisk och faktisk nivå) och vad som orsakar det (verklig nivå),
behöver inte saker och ting yttra sig på identiskt vis på en observerbar
nivå även om samma mekanism(er) är tillstädes. Med andra ord: en påvisad mekanism i en empirisk studie kan mycket väl existera och vara verksam inom ramen för en annan studies empiri utan att dess utfall är ett
likadant observerbart skeende. Detta då mekanismer realiseras på kontingenta vis, beroende på motverkan av eller samverkan med andra mekanismer (se t.ex. Bhaskar 1975/2008; Archer 1995; Sayer 2000: 15; Danermark m fl. 2003: 97 ff; Fleetwood 2011).
Möjligheten till generalisering av denna studies resultat ska i förstone
begripas ur ett teoretiskt perspektiv, i betydelsen att det är strukturer och
mekanismer som kan extrapoleras, inte de konkreta empiriska effekter jag
haft som utgångspunkt för att identifiera dessa mekanismer. Vad detta
innebär är helt enkelt att de kausala processer jag pekat mot kan vara
verksamma i många andra sammanhang men då potentiellt resultera i helt
andra empiriska utfall. Vad jag försökt identifiera i denna avhandling är
hur särskilda strukturer och mekanismer yttrar sig just i det empiriska
sammanhang som är mitt fokus. De kan säkerligen fungera på andra vis i
andra sammanhang (t.ex. bland vuxna professionella musiker), alternativt
motverkas eller vara irrelevanta. Det viktiga är att de förklarande mekanismerna principiellt inte kan avfärdas enbart med hänvisning till att en
identisk empirisk manifestation uteblir.
Poängen med detta är vidare inte att framföra en tvärsäkerhet om riktigheten i mina förklaringar. Snarare vill jag lyfta fram en hållning där det
är transfaktiska villkor som är i fokus vad gäller generalisering och förklaringars rimlighet, inte hur vanligt förekommande de empiriska fenomenen
är. ”If a defensible causal explanation has been produced in one case”,
som Easton uttrycker det, ”then the constituents of that explanation provide a basis for developing theory beyond that case” (Easton 2010: 127,
min kurs.). Därmed är det de identifierade mekanismerna, vilka orsakar
pojkarnas reproducerande förhållningssätt, som i det här sammanhanget
bör stå i centrum för bedömning, inte de empiriska fenomenen i sig, dvs.
pojkarnas intagande av och avståndstagande från olika förhållningssätt till
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populärmusik/er respektive musikinstrument. Det är mekanismerna som i
första hand är värda att relatera till andra sammanhang och därmed revidera, avfärda eller på andra vis utveckla. Detta utesluter dock inte att det
faktiskt kan vara fallet att också denna studies empiriska fenomen, som
(kontrastiva) demiregulariteter, förekommer i andra kontexter och kan
fungera som utgångspunkt för att utveckla förklaringar av dem.

Den önskvärda framtidens vad, varför och hur
I en studie som denna, vilken ämnar förklara en del av vad som gör att
populärmusikområdets mansdominans och könssegregering reproduceras,
är det svårt att inte på något sätt diskutera jämställdhet. Som Ann Bergman, Jan Ch. Karlsson och Lena Gonäs säger om arbetslivsforskning rörande kvinnors och mäns olika villkor, förhåller sig också min studie ”mer
eller mindre implicit till en önskvärd framtid, framför allt genom att förhålla sig kritisk till det befintliga och befara det värsta vad gäller det troliga” (Bergman m fl. 2013: 77). Ehuru detta är fallet, uppstår emellertid
ett antal frågor, gällande vad som kan sägas utgöra denna önskvärda
framtid, varför den är önskvärd samt hur den ska kunna bli verklighet. Då
sådana problemställningar är vida omfattande och synnerligen komplicerade, kommer jag att förhålla mig till detta tämligen övergripande, utan
att för den sakens skull undvika att säga något substantiellt. Vad jag menar är bara att 1) frågor som berör jämställdhetens vad, varför och hur
måste tas på verkligt allvar, vilket är en omöjlighet att göra uttömmande
på ett antal sidor i slutet av en avhandling, samt att 2) bl.a. detta medför
att jag avstår från att föreslå ett antal jämställdhetsgynnande, konkreta
praktiska förfaranden. Trots det finns andra angelägna poänger att göra.
Även om jag tagit min utgångspunkt i en numerär skillnad mellan pojkar/män respektive flickor/kvinnor, vore det futilt att påstå att jämställdhet inom populärmusikområdet uppnåtts den dag könsfördelningen är
jämn – såväl totalt som bland instrumentalister respektive vokalister. Det
egentligt viktiga berör huruvida könen har lika villkor eller ej, vilket visserligen eventuellt skulle kunna resultera i just en jämn könsfördelning.
Lika villkor skulle i detta sammanhang innebära att pojkar/män och flickor/kvinnor har tillgång till samma möjligheter att populärmusicera. Utifrån min studie skulle man kanske också kunna tillägga att sådana likvärdiga möjliggöranden skulle behöva existera på sociala, kulturella och psykologiska nivåer. Men hur kan man, mer exakt, argumentera för det goda
med en sådan önskvärd situation, och det felaktiga med den nuvarande?
Att göra det i detta sammanhang är invecklat, då det berör ”qualities and
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practices which take place within and derive from relations of domination” (Sayer 2000: 178). Är exv. pojkars/mäns identifikatoriska förhållningssätt önskvärt och flickors/kvinnors intimiserade icke-önskvärt, då
bara det förra är inriktat mot eget musicerande? Är pojkars/mäns självförtroende vad gäller att ljudmässigt ta plats något att eftersträva?
Problemet här är att jakande svar på de senaste två frågorna skulle
kunna utsättas för en kritik i stil med att en ”manlig norm” blir det eftersträvansvärda. Men jag tror att det till största del är en förenklad kritik.
Bara utifrån det faktum att det är pojkar och män som haft möjlighet att
utveckla, säg, ett identifikatoriskt förhållningssätt gör inte per automatik
att det ska avfärdas, att dess önskvärdhet innebär ett fortsatt uppbärande
av pojkar/män och deras sätt att leva. Förhållningssättet, liksom andra
könsassocierade praktiker, behöver bedömas utifrån vad det de facto är,
inte vilken könskategori det är förknippat med (New 1996). Det hela
handlar så om att argumentera för varför det icke-önskvärda/önskvärda är
just icke-önskvärt/önskvärt. Våld är t.ex. inte fel för att det främst är män
som utövar det, utan för att det åsamkar lidande hos de som utsätts för
det, precis som att ansenliga inkomster inte är något gott för att det främst
är män som har reell tillgång till dem, utan för att det är en faktor i att
kunna leva ett tillfredsställande liv (Sayer 2000: 58). Utan den typen av
argument kan man svårligen på ett hållbart sätt vidmakthålla att ett postulerat alternativ till den nuvarande situationen vore att föredra.
Att populärmusicera utgör förstås inte något basalt behov, jämförbart
med att exv. ha tillgång till näringsrik mat och rent vatten, ha tak över
huvudet, ingå i sunda relationer till andra, osv. Även om musikförmågan
är en allmänmänsklig och medfödd disposition (se t.ex. Cross 1999; 2003;
Volgsten 2012), är det svårt att därigenom argumentera för en allmänmänsklig rätt att just populärmusicera i någon mer eller mindre organiserad form. Det är inte en nödvändig aktivitet för att varje person ska frodas, vilket ovan uppräknade behov är.121 Med andra ord: det önskvärda
hos en framtid där slikt musicerande är tillgängligt för alla, kan inte argumenteras för genom att hänvisa till ett mänskligt behov av att (populär)musicera. Kanske kan detta låta kontraintuitivt, då vi är många som
Musikaliska aktiviteter kan vara av många olika slag, så som dans, lyssning
eller kyrkosång. Det är möjligen så att någon form av musikalisk aktivitet är viktig, eller kanske t.o.m. nödvändig, för människans välbefinnande. Men det är en
alldeles för stor fråga för att jag ska kunna fördjupa mig i den här. Vad jag avser i
denna diskussion är just populärmusicerande.
121
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vet just hur tillfredsställande det är att spela och skapa musik. Min poäng
är emellertid att det är den reella möjligheten (för alla) att populärmusicera som är det fundamentala här, inte musicerandet i sig. Att musicera
kan sannerligen få en människa att frodas, men ett sådant faktum kan inte
göras om till att bli ett allmänmänskligt behov som bör uppfyllas. Det är
istället själva erbjudandet om att musicera människor är berättigade, oavsett om de föds som pojkar eller flickor – att ha den faktiska chansen att
kunna utöva populärmusik på något av flera möjliga vis.
Det goda, skulle jag därför snarare säga, återfinns i att leva under villkor där det de facto är en möjlighet att populärmusicera – som vokalist,
instrumentalist, kompositör. Frånvaron av formella begränsningar, som
Timo Räisänen alldeles i början av denna avhandling underförstått åberopar, utgör inte en fullgod frihet. Vad som krävs är ”a positive kind of
freedom which allows people certain basic resources” (Sayer 2000: 182).
För att återknyta till min studie, skulle det goda därmed bestå i en generell
tillgång till många av de grundläggande resurser som endast pojkar/män
för närvarande verkar ha tillgång till, så som tilltro till sin egen förmåga
att agera som populärmusiker och en villighet att ta plats med höga ljud.
Sådana egenskaper är goda för att de i sig medför en potential att kunna
delta aktivt i populärmusiklivet, att utveckla det i vissa riktningar och att
erfara den njutning som är frukten av att uttrycka sig musikaliskt.
Givetvis är inte alla de egenskaper pojkarna besitter goda, även om de
möjliggör för dem att populärmusicera. Deras avståndstagande från det
intimiserade förhållningssättet, exv. uttryckt i en nedvärdering av flickor,
deras musiksmak och förhållningssätt samt av pojkar som närmar sig
detta, är en sådan sak. Deras relativa avståndstagande från sång, i kraft av
dess kvinnliga könskodning och intimitetsskapande kvaliteter, en annan.
Dessa egenskaper är icke-önskvärda i kraft av att de inskränker handlingsmöjligheter respektive upprätthåller vad som kan kallas en falsk tro.
Jag vill dröja mig kvar vid det senare, när jag nu ska övergå till frågan om
hur det önskvärda kan uppnås.
Könskodning av musikinstrument (inkluderat sångrösten) är alltså ett
exempel på en falsk tro, då det inte finns något som med absolut nödvän-
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dighet binder någotdera av könen vid särskilda instrument.122 Det är helt
enkelt inte sant att det på något ofrånkomligt sätt är lämpligare för pojkar
att spela konventionella populärmusikinstrument än att sjunga. Vad jag
visat, eller föreslagit, i mina analyser är att pojkars preferenser för och val
av instrument är orsakat av olika kausala processer på såväl sociala, kulturella som psykologiska nivåer. Därmed kan man också tala om en annan
typ av falsk tro, nämligen att utfallet av dessa preferenser och val skulle
härröra ur strikt personliga beslut.
Eftersom sanning är något gott bör sådan falsk tro ersättas av något
annat; den bör omsättas till en mer giltig förståelse av de processer som
skapar dessa könsmönster av preferenser för och val av instrument (se
t.ex. Collier 1994: 170 ff; Sayer 2000: 159 ff). Detta är förstås ingen kontroversiell ståndpunkt, då många – inte minst musiklärare och musikforskare med genusperspektiv – insett detta och eftersträvat och välkomnat en
transformation. Falsk tro gällande sådant som könskodning av musikinstrument eller det självklara med att det främst är pojkar/män som överlag
spelar populärmusik, är numera tämligen givet att hävda motstånd mot,
givet populariserade offentliga diskurser om jämställdhet. Det finns inte
längre något radikalt i att påstå att flickor/kvinnor är lika kapabla som
pojkar/män att spela populärmusik och konventionella populärmusikinstrument. Med detta menar jag inte att förändringen av vad jag kallat
kulturella könsregler är oviktig, bara att man inte automatiskt kan förvänta sig en total förändring utifrån det. Idéer som könskodning av instrument opererar i samverkan med mekanismer på andra nivåer, och
Vissa skulle hävda att fysiska skillnader mellan pojkar/män och flickor/kvinnor
begränsar och möjliggör olika slags populärmusikaliska praktiker. Det ska kanske
inte totalt bestridas. Däremot tror jag att dess inverkan är av mindre betydelse,
inte minst innan puberteten. Detta skulle säkerligen kunna diskuteras långt utförligare än vad jag väljer att göra här, men mitt grundargument lyder som följer. Att
spela konventionella populärmusikinstrument eller att sjunga villkoras inte direkt
av biologiska könsskillnader, exv. rörande muskelmassa, handstorlek eller omfattning av röstförändringar i puberteten. Populärmusikaliska förmågor inbegriper
hela kroppen och är något som måste tränas upp. Även den som har små händer
kan således öva upp sin förmåga att ta barréackord eller spela flyhänta solon på
elgitarr, liksom att den med uppsprickande målbrottsröst kan lära sig att hantera
detta. Så även om sådana här förutsättningar kan variera något mellan pojkar och
flickor, är populärmusikaliska förmågor likväl något som alltid måste övas upp,
oavsett förutsättningar. Att ha stora händer gör alltså inte att man per automatik
blir en bra gitarrist, lika lite som att knappt märkbara röstförändringar i puberteten är den viktigaste delen av att bli en duktig vokalist.
122
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förstärker därigenom det ihållande könsuppdelade mönstret mellan instrumentalister och vokalister. En annan poäng är pojkarnas ålder. Som
jag hävdade i förra kapitlet internaliserar de exv. könskodning av olika
instrument, som vanemässiga tankemönster, genom deras direkta och
indirekta möte med en (populär)musicerande omvärld. När de väl utvecklat förmågan att reflektera över detta, kan de mycket väl inse att denna
könskodning inte är någonting givet. Men vid det laget kan de redan ha
hunnit inta ett engagerat förhållningssätt till konventionella populärmusikinstrument och inte ha skäl för att överge det.
Utgallrandet av falska övertygelser är med andra ord inte den enda
transformatoriska åtgärden av vikt här. Som Collier påpekar:
But it remains true that the main part of the work of emancipation is not
cognitive, but consists in toil and trouble, conflict, changes in power relations, the breaking up of some social structures and the building up of others. (Collier 1994: 191)

Vad min studie föreslår är att reproduktionen av mansdominans och
könssegregering i populärmusiklivet på många sätt är grundat i pojkars/mäns respektive flickors/kvinnors villkor överlag, om än i relation till
egenskaper hos populärmusikområdet. Jämställdhet inom detta fält ingår
på så vis i ett större, samhälleligt jämställdhetsprojekt. Detta kan te sig
dystert; ska det inte vara möjligt att uppnå jämställdhet inom ett avgränsat
område som populärmusikområdet innan samhället som helhet är jämställt? Utifrån åtminstone min studie finns det skäl att vara skeptisk till
det, även om det inte omöjliggör att specifika avgränsade kontexter, som
musikklassrum eller studieförbund, kan fås att fungera på jämställda vis.
Men innan pojkars och flickors sociala, kulturella och psykologiska
villkor transformerats till den grad att de närmar sig varandra, återstår
alltför många mekanismer som underbygger mansdominansens och könssegregeringens reproduktion inom populärmusiklivet. För att upprepa ett
exempel från förra kapitlet: en högre förekomst av så kallat ”kvinnliga
förebilder” – som populärmusiker överlag eller instrumentalister – betyder
inte med självklarhet att fler flickor skulle börja spela (instrument). Eller,
det är nödvändigt men inte tillräckligt. Detta eftersom inte bara (offentliga) förebilder behövs, utan också exv. ett motiv att identifiera sig med
personer bortom familjen, en benägenhet som är starkare bland pojkar.
Som sagt, många olika kausala processer möjliggör reproduktionen, och
de mest nödvändiga av dessa skulle behöva upphöra att existera om för-
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ändring ska komma till stånd. Denna diskussion aktualiserar också frågan
om vad det är som egentligen bör förändras.
I exemplet ovan med ”kvinnliga förebilder” handlar det om en förändring på en, i kritiskt realistisk mening, faktisk nivå. En förändring av pojkars och flickors villkor handlar emellertid om en förändring på en mer
djupgående, verklig nivå, vilket i sin tur bygger på kunskap om slika
strukturer och kausala processer (Collier 1994: 195 ff). All önskvärd förändring kan förstås inte ske utifrån den kunskap jag producerat i min
studie, men den kan åtminstone vara en första grund för att exv. utveckla
kvalificerat praktiskt förändringsarbete. Och oavsett min studie, vad jag
uttryckligen vill framhålla är att jämställdhetsarbete rörande populärmusikområdet behöver beröra en förändring av oftast icke-observerbara
strukturer och mekanismer, vilket i förstone förutsätter kunskap om dessa.
Mönstren av mansdominans och könssegregering i populärmusiklivet
kan utan större ansträngning betraktas med blotta ögat. Men de mekanismer som producerar pojkars/mäns tilltro till sina musikaliska förmågor,
deras intresse för ”seriös” populärmusik, deras identifikation med populärmusiker, deras vurm för tekniska objekt som konventionella populärmusikinstrument, deras avståndstagande till sång, etc. kan man bara nå
kunskap om genom relevanta undersökningar. Endast genom att veta
åtminstone något om dessa verkliga sakförhållanden, kan också verklig
förändring åstadkommas, en förändring som rör sociala könsrelationer,
kulturella könsregler, och könsspecifika psykologiska strukturer. Hur
befästa och ihållande dessa strukturer och deras mekanismer än är, är de
trots allt förändringsbara.
Om inte annat, är det min förhoppning att denna avhandling kunnat
bidra med att sökandet efter förklaringar till reproduktionen av mansdominans och könssegregering inom populärmusikområdet intensifieras,
vilket därmed skulle bana väg för ett mer verkligt effektivt förändringsarbete.
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English summary
This is a study about boys and the reproduction of male dominance and
gender segregation in the popular music field. It consists of nine chapters,
the last of which is a discussion of the study as a whole.

Chapter 1 Introduction
Popular music life is permeated by both male dominance and gender segregation – the latter most notably concerns musical instrument choice. The
pervasiveness of these phenomena is suggested by both music research on
gender123 and statistics. In sum, these empirical patterns can be described
as follows.
Women are in a definitive minority in all different positions of the popular
music field, from musicians to technicians, record agents, and festival organizers. The only exception is the position of vocalist. (Björck 2011: 84)

This situation has not suddenly occurred, but has existed as a relatively
stable pattern over time (e.g. Martin, C. 1995). In other words, it seems to
have been inherited by subsequent generations of aspiring rock and popular musicians; male dominance and gender segregation has been reproduced. There is of course nothing that formally hinders or constrains the
participation of girls/women, but given the aforementioned male dominance and gender segregation and its reproduction, it is reasonable to
assume the existence of differing social and cultural conditions for
boys/men and girls/women, in terms of making popular music. The starting point for this thesis is the question of how these conditions are constituted.
The participants in the study are boys between 11 and 13 years old, and
the overarching ambition is to identify the causes of their reproductive
approaches to popular music making. “Approaches” should be understood broadly, including ideas as well as actions. One important reason
for choosing to study boys, and not adult men, is that popular music making begins at early ages – not the least when it comes to males.
Since it is in fact boys and men that seem to exist under enabling conditions when it comes to involvement in popular music, one could say that
they, in this respect, are privileged. Michael Kimmel (2003) has characteriI will use this expression to refer to many different kinds of research on music
and sex/gender, regardless of discipline.
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sed privilege as running downwind. The power of the wind is hardly noticeable when it pushes you forward, only when it comes at you, when it is
upwind. This “downwind of privilege” is what I’m trying to identify in
this study. However, it is not merely to identify the existence of it that is
important; rather it is to identify what makes it blow.
In order to successfully carry out a study with the explanatory ambitions set out in the above, a theory of causality in social life is necessary. In
this thesis the notion of causality is taken from a critical realist tradition,
which will be elaborated later on.

Chapter 2 Previous research: previous explanations
Explanation and causal analysis is most often rejected among music researchers who deal with questions of gender. However, one can nevertheless
find both implicit and explicit explanatory ambitions within this field of
research. I have traced three main themes, which explain the endurance of
male dominance and gender segregation in popular music life. I will not
deal with every writer within the three themes, but just provide a few illuminative examples of the arguments.

General conditions for boys/men and girls/women
The main idea here is that the constraints and enablements that characterise women’s/girls’ and men’s/boys’ life in general, also constitute conditions for participation in popular music life. For example, Sara Cohen
(1997) asserts that key venues for rock musicians and other participants in
the music scene are located in urban spaces that, especially during the
evening and night, are threatening for women to occupy. In a similar vein,
Mavis Bayton (1998) states that the inconvenient working hours for rock
musicians isn’t possible to combine with being a mother, since women
bear the main responsibility for children.
Although these researchers emphasise factors that are important, and
often omitted, there are problems with their approaches. First of all, they
are being vague in their articulation of causality, rendering unclear
accounts of the postulated (albeit implicit) causal processes. Moreover, it
seems that what these authors mainly discuss are the differing conditions
men and women face as musicians, not what makes non-musicians, as
boys/men and girls/women, likely to consider popular musicianship as
attainable or not.
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Popular/rock music as masculine
The idea here is that popular/rock music is masculine, which is clearly a
statement about musical meaning, extra-musical meaning. Susan McClary
(1991/2002) argues that many Western musical forms, as music (albeit by
convention), are based on patriarchal narratives and agendas. When it
comes to popular/rock music, she states that the “musical discourse is
typically characterized by its phallic backbeat” (McClary 1991/2002:
154). It could potentially explain the continued male dominance within
the popular/rock music area. However, music can never be expressive of
such a complicated conception as the “phallic”, or masculinity. And if it
were an association, an extra-musical meaning, then it would have to be
shown or argued that this meaning has come to be conventionalised.
A similar train of thought is presented by Norma Coates (1997), when
explaining why the Rolling Stones’ music (or any rock music) is coded and
accepted as phallic, or masculine. According to Coates, this is the outcome
of “the discursive structures of the rock formation” (Coates 1997: 53), for
example within music journalism. My main problem with this is that reality is reduced to discourse. In concrete terms, Coates dwells on representations of reality, not reality as such – or how discourses operate in social
life.
The gender structure of popular music life
Perhaps the main explanation in music research on gender as to why male
dominance and gender segregation prevail, is that popular music life itself
is structured in such a way that men/boys and women/girls participate on
different terms.
Lucy Green (1997) analyses women’s and men’s differing participation
in Western musical life with the help of the concept “musical patriarchy”.
What this means is that women and men have participated in musical
activities that symbolically express femininity and masculinity. For example, women who sing confirm the connection between femininity and
the body, and men who compose music confirm the connection between
masculinity and the (rational) mind. Although insightful, there are problems with this. First of all, Green is occupied only by an ideational level,
and so implicitly reduces social life to ideas. Second, there is an underlying
assumption that the driving force for human beings, as men and women,
consist of acknowledgment of gender identity. In the long run, it can be
difficult to maintain such an idea.
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There is a plethora of research, especially within music education,
which specifically examines the gendered associations attached to musical
instruments (e.g. Abeles & Porter 1978; Delzell & Leppla 1992;
Zervoudakes & Tanur 1994; O’Neill & Boulton 1996; Harrison &
O’Neill 2000; Hallam, Roger & Creech 2008; Abeles 2009). Even though
this research has managed to identify empirical patterns of both gendered
beliefs about musical instruments and preferences along those lines, there
is hardly anyone who has really tried to explain why this happens. When
they do appear, attempts at explanations are often tentative and most
often in the form of listing “possible factors”.

Problem area, aims and research questions
To conclude, one could say that my primary critique of the existing music
research on gender, that implicitly or explicitly tries to explain male dominance and gender segregation, is that the causal reasoning is unclear. This
is probably to do with the fact that causal analysis and explanatory ambitions generally have positivist and deterministic connotations. This is even
more evident in the music research on gender that I have not discussed
here, and that is strongly influenced by postmodernism/-structuralism; it is
mainly occupied by theoretically formulating what people do and think,
not why (i.e. Dibben 2002; Fournet 2010; Nordström 2010; Abramo
2011; Armstrong 2011; Björck 2011; Borgström Källén 2014).
Nonetheless, I would argue that explanatory ambitions are tacit starting
points in this kind of research, and the field would stand to gain from
making them explicit – not the least if gender equality measures should
have proper effects. A critical realist conception of causality could in this
context be helpful.
Therefore I have formulated two aims, which my study addresses. The
first one is to explain boys’ reproductive approaches to popular music/making, in regard to male dominance and gender segregation. The
second one is more theoretically oriented: to apply critical realism within
music research on gender. These aims are concretised by the following
research questions.
• How can boys’ approaches to popular music and musicians be characterised, in terms of the reproduction of male dominance?
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• How can boys’ approaches to different musical instruments (including the singing voice) be characterised, in terms of the reproduction of gender segregation?
• What are the causal mechanisms that produce boys’ reproductive
approaches to popular music/musicians and musical instruments?

Chapter 3 Theory I: Ontology, epistemology – critical realism
In this chapter I present a critical realist metatheoretical framework. This
builds firstly on an ontological realism, that is to say the idea that reality
exists independently of our knowledge of it. However, critical realism is
not an empirical realism, thus the nature of the world is comprised not
only of the observable events (experienced or not), but also the unobservable mechanisms that give rise to them (Bhaskar 1975/2008). What this
means is that reality has specific ways of working, which has to be taken
into account if the outcome of scientific endeavours should result in relevant knowledge. Furthermore, identification of causal mechanisms is the
ultimate goal of such knowledge. But how, then, can causality and causal
mechanisms be apprehended?
Unlike the idea that causality refers to ”a constant conjunction of events
perceived” (Bhaskar 1975/2008: 33), the critical realist view is to focus on
the internal structures of things. It is things – or objects, or entities – that
hold causal unobservable mechanisms, which can make things in the
world happen. For example, the causal process that turns water into ice
when it is cooled to zero degrees Celsius, does not consist of two events
where one (water turning to ice) is caused by another (cooling). Rather,
cooling activates a mechanism residing in water as an object, which makes
it solidified. A mechanism, then, could be seen as a dormant liability existing by virtue of the internal structure of a thing – physical, artefactual,
social or ideational (Fleetwood 2009: 346). When activated it could be
formulated as a process in such an object, and more precisely as interactions and relations between the parts of it. Furthermore, mechanisms are to
be understood as tendencies, since their activation is contextually contingent. And when activated, their actual realisation is uncertain, since a
mechanism interacts with other mechanisms, which can work with or
against the mechanism in question.
Following Archer (1995), one could talk of three main objects responsible for what goes on in social reality: social structure, culture and
human beings. Social structure is conceptualised as a set of relationships
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among social positions (see Porpora 1987; 1998; Archer 1995). It conditions human action by virtue of the objective interests that are attached to
the different positions, and the kind of relationship they have with each
other. It is, for example, in the objective interest of a capitalist to make
profit. Not acting on this interest will have costs, certainly severe
consequences for the person occupying this position.
Culture, and cultural conditioning, is understood here in line with Steve
Fleetwood’s conceptualisation of institutions, as “systems of established
rules, conventions, norms, values and customs” (2008a: 247). I refer to
them as “cultural rules”. They exist as embodied in many different objects
– people, pictures, artefacts, etc., and exert influence on human action
through a process of habituation, whereby they become a habit and thus
create certain dispositions for both thought and action.
Human beings are also seen as (in a sense) objects that hold specific
mechanisms, which do affect what happens in the social world. Among
the more important mechanisms are reflexivity and intentionality, as well
as emotional and reasoning abilities. These can never be reduced to social
structure or culture. To intentionally seek to accomplish various “projects”, for instance being a popular musician, is nevertheless conditioned
by social structures as well as cultural rules, which enable or constrain the
fulfilment of an individuals conscious endeavours.
Finally, the critical realist framework employed throughout also entails
epistemological implications. In fact, this is suggested by the ontological
realism mentioned above: knowledge can never be wrong unless the world
exists independently from us. Necessarily, a fallibilist view on knowledge
has to be accepted. However, it does not follow from this that all knowledge is equally fallible. But whereas it is possible to test knowledge
against reality in natural science, this is impossible for social scientists.
That is why the forming and discussing of theories, concepts and abstractions are crucial for the humanities and social science; the only way to
show that some explanations are better than others, is to argue for the
necessary existence of the identified mechanisms, which can explain the
empirical phenomena at hand.

Chapter 4 Theory II: Sex, gender and human action
Besides a metatheoretical framework, one also needs a more substantial
theoretical framework. This is what is laid out in this chapter.
Firstly, I concur with the so-called second wave feminism about the nature of sex and gender. The distinction between women and men as biolo320
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gical categories is an ontologically valid one. As such, the term “sex” refers to the biological structures “tending to produce males and females”
(Hull 2006: 110, my emphasis). However, “women” and “men” does not
only refer to these biologically produced categories, but also to social
ones. To begin with, this is what I expand on.
At the social level, women and men, as abstract categories (Gunnarsson
2013), are considered to be positions in a social gender structure. Inspired
by Anna G. Jónasdóttir (2003a; b), I make the claim that contemporary
gender relations are characterised by an unbalanced exchange of love, or
more broadly of recognition and acknowledgement: women give more
than they receive from men. In other words, men tend to exploit women
of their love power, and in the process usurp the basic requisites for acting
decisively in society. What this further means is that men, and boys, have
an objective interest in maintaining the status quo, which motivate certain
actions.
Besides from these relational dynamics, there is also a cultural level involved in conditioning men/boys and girls/women, as gendered beings. In
line with the discussions in chapter 3, I here conceptualise ideas, beliefs
and norms as “cultural gender rules”. These specific kinds of ideas ”define
the distinguishing characteristics of men and women and how they are
expected to behave” (Ridgeway & Correll 2004: 511). They can be expressed by people verbally or in their actions, as well as in pictures or
written texts. As with other, more general cultural rules, they can become
habits and thereby “alter the intentions and actions of agents” (Fleetwood
2008a: 251).
Lastly, there is a psychological level. Primarily influenced by Jessica
Benjamin (1980; 1988; 1991), I conclude that by virtue of differing experiences during early childhood, boys and girls develop specific psychic
structures, and I especially focus on the former. First and foremost, these
theoretical ideas are grounded in the empirical fact that it is women who
(still) are the primary caregivers of children. As a way of separating from
the mother without loss, the child identifies with “the person who embodies the power one now feels lacking” (Benjamin 1988: 101). Most often
this is the father. This identificatory love, however, is more successful for
boys than for girls, by virtue of the father’s own disidentification with his
mother and women in general. Boys, thus, can reap the rewards of this
particular love story, in terms of individuation and independence, while
girls are forced back to their mother. The boy’s separation is later heightened in the oedipal phase, where he takes a further step away from the
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mother. He now comes to repudiate her and what she represents: vulnerability, need and intimacy, all of which is threatful for his independence.
The result of the oedipal conflict for the boy, then, is an exclusive identification with the father and what he represents.
In line with a critical realist view on reality and causality, I view the
particular psychic structure of boys/men as a relatively autonomous object
that condition actions. Its tendencies “underlie […] behavior rather than
being constituted by them” (Collier 2005: 340). Therefore, some actions
ought to be explained by reference to this specific kind of structure.

Chapter 5 Method
In this chapter my main goal is to describe two parts of my research process: the production of the empirical material, and the analysis of it. However, I will start by summarising some details concerning the participants
and the interviews.
The participating boys are aged between 11 and 13 years, and they
were individually interviewed three times each. The 24 interviews lasted
between 20 minutes and one hour, and were conducted in the homes of
the participants. At the time of the interviews, four of the boys lived in
larger cities (more than 200 000 inhabitants), two of them in mediumsized cities (between 50 000 and 110 000 inhabitants), and two of them in
smaller cities (between 1000 and 10 000 inhabitants). Naturally, personal
names as well as names of places of residence are de-identified, even in the
documents that have been used only by myself for analytical purposes.
The interviews were semi-structured and qualitative, which meant that I
wanted to attain descriptions of the boys’ “musical life worlds” (cf. Kvale
1997), by means of “the joint construction of knowledge about experiences, events and activities” (Smith & Elger 2014: 110). The function of
the interviews was thus to comprehend experiences, events and approaches on an empirical level, which then formed the springboard for theoretically postulating what made them possible.
The transcribed interviews were coded with the help of, as Derek Layder puts it, “prior theoretical ideas” (Layder 1998: 54), that is categories
all of which had a connection to the research questions. Though the
coding mostly worked as a way of organising the material, it made me see
more clearly what was more important. Analysis of the material, in a deeper sense, was then carried out in terms of abduction and retroduction.
My abductive conclusions, as presented in chapter 6 and 7, are to be
considered as more in-depth notions of already-known phenomena. As
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descriptions of empirical phenomena they are not empirical in the sense
that they are readily visible in the interview statements, but required extensive recontextualisation, that is from its original (or obvious) context,
to be given a different meaning within a particular interpretive frame (Danermark et al. 2003: 191; Meyer & Lunnay 2013).
Retroduction, on the other hand, is a mode of inference with the aim to
postulate relevant generative mechanisms “which, if they were to exist and
act in the matter postulated, would account for the phenomena singled out
for explanation” (Lawson 1998: 164; see also Bhaskar 1989/2011: 19–20;
Danermark et al. 2003: 191 ff). In the thesis this specifically means that I
try to reconstruct the social, cultural and psychological conditions that has
made the boys’ approaches possible, which are presented in chapter 8.

Chapter 6 Approaches to music and musicians
In this chapter the main focus is on the reproductive character of the boys’
approaches to popular music and popular musicians. In other words I
address my first research question.
While I argue that girls’ approaches could be labelled intimate, I call the
boys’ approaches identificatory. First of all, the boys distance themselves
from the intimate approach to popular musicians. This is expressed in the
disparagement of the way girls like and value artists and musicians, and of
the artists themselves – like Tokio Hotel, Eric Saade and, above all else,
Justin Bieber. More generally, it is a rejection of what they call “love
songs”, “ballads” and “soft” music.
Their preferred music is rock of different kinds: Red Hot Chili Peppers,
Sex Pistols, Mötley Crüe, Iron Maiden, or hip hop made by, as one boy
puts it, “gangsters”. However, the important thing here is their approach,
not their taste. That approach to popular music and musicians is characterised by a common feature: a consideration of popular musicianship as a
perfectly feasible and possible pursuit for them.
Unlike the girls’ approach, where an intimate relationship between
listener and artist/musician (as a person) is central, the boys identify with
the role as musician, and more concretely with musicians, artists and
bands they like and listen to. Some of the boys already occupy, to some
extent, the social position of a popular musician, others have explicit or
implicit dreams or goals of a future popular musicianship, and still others
have a more relaxed pleasurable attitude towards their music making. The
existence of an analytic listening mode among the boys is also significant,
since it entails learning by means of listening “in order to put it to use in
VICTOR KVARNHALL	
 Pojkars

musik, reproduktionens tystnad

323

some way after the listening experience is over” (Green 2001: 23–24). All
in all, the boys’ identificatory approach is therefore reproductive, regarding the male dominance in the popular music field, in the sense that it is
focused on and enables one’s own music making.

Chapter 7 Approaches to musical instruments
In this chapter, the purpose is to describe the boys’ reproductive approaches regarding musical instruments (including the singing voice) and gender segregation in the popular music field. Thus, I look to answer the
study’s second research question.
To begin with, it can be noted that the boys in principle do what boys
(and men) tend to do in popular music life, in accordance with previous
research (e.g. Green 1997; Bayton 1997; 1998; Clawson, 1999; Hall 2005;
Hallam, Rogers & Creech 2008: Abeles 2009; Björck 2011: 84). What
this means is that they mainly play instruments like guitar, electric bass
and drums. But, to reiterate an earlier point, my interest lies in their reproductive approaches, which I here divide into three types.
Due to the fact that the boys are actually instrumentalists, and that they
spend a great deal of their time and energy on playing their instruments, I
characterise their approach to certain instruments (guitar, electric bass,
drums) as devoted. All but one boy have one of these instruments as their
primary one. But in addition, they exhibit what I call a semi-devoted approach to all of these instruments. What this means is that they have a
respectful and fascinated interest in one or more of these instrument (that
is not their primary one), which does not (yet) manifest itself as a fully
dedicated commitment. Thirdly, and finally, a distancing from a devoted,
or semi-devoted, approach to singing can be found. Although the majority
of the boys do sing, it remains something that is not explored with enthusiasm or for its own sake, as a means of musical expression. The boys
are rarely or never seriously concerned with the singing voice as an instrument in its own right.

Chapter 8 Explanations of the boys’ approaches
With this relatively long chapter I aim to reconstruct causal processes on
social, cultural and psychological levels, which produce the boys’ reproductive approaches to popular music/musicians and music instruments.
These explanatory reconstructions thus serve as an answer to the third and
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last of the research questions. My arguments are based on my own empirical material, previous research, as well as (meta)theoretical reasoning.

The boys’ distancing from an intimate approach
Granted that the social relation between boys and girls has a character
that can be described as one where boys receive recognition and acknowledgement from girls in a way that is not reciprocal, boys’ objective interest in maintenance emerges. One way of achieving this is by not acknowledging girls, for instance regarding their approach to popular musicians.
Although there is a cost at a social level in not acting on this interest, I
insist on a more fundamental cost at a psychological level. As a boy, radically changing one’s behaviour toward girls and one’s perception of activities deemed feminine would entail a potential loss of a masculine selfvalue.
Regarding the social relation between boys, I argue that boys have an
objective interest in obtaining other boys recognition, by distancing themselves from girls, what they do and what is understood as feminine. Otherwise, as a boy, one would risk exclusion and negative sanctions (mocking, for example). Moreover, this involves a risk of missing out on such
things as respect and friendship from other boys. In boy-only groups there
exists an incentive to embrace a specific cultural gender rule, stipulating
that boys should not adopt an intimate approach to popular musicians.
Boys who violate it are indeed sanctioned negatively. The result is that the
cultural gender rule in question is established in the boys’ personalities as
a habit.
In addition, the boys are psychologically inclined to embrace the aforementioned cultural gender rule, which in this sense is of value to them.
The intimate approach, and the extra-musical feminine meaning of the
music that is associated with it, activates a psychological tendency to
distance themselves from intimacy and femininity, which acts as a protection against vulnerability.
The boys’ adoption of an identificatory approach
The first mechanism identified in this part has to do with the boys’ high
level of “musical confidence”. The differing access to this kind of selfassurance between boys/men and girls/women has been demonstrated in
previous music research on gender (e.g. Green 1997; Bayton, 1998; Charles, 2004; Wehr-Flowers 2006; Bergman, 2009; Werner 2009; Armstrong,
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2011: Reddington 2012). I consider it to be an important resource in
terms of being able to realise popular musical aspirations.
The boys’ high level of self-confidence is explained by the unbalanced
exchange of recognition and acknowledgment that is part of the relationship boys-girls, by which boys are strengthened as acting persons. The
boys’ belief in themselves and in their abilities is established, however, in
early socialisation, and more precisely in the successful identificatory love
with the father. This legitimacy to act independently is nevertheless
sustained, and accumulated, in the relation boys-girls. All in all, the process offers boys the possibility, in terms of self-confidence, to meet the
requirements necessary to act as popular musician.
Since boys’ identification with their fathers is necessary in a developmental sense, by virtue of how parenting tends to be organised in Western
societies, the relationship between sons and fathers is characterised by
dependency and mentoring. In this context this means that boys are inclined to embrace certain cultural gender rules concerning popular music,
which their fathers exemplify. So-called serious popular music, as well as a
profound interest in music, thus becomes framed as appropriate areas of
interest, and therefore available to the boys.
A relative “father absence”, both physically and emotionally, however,
complicates the boys’ identification with their fathers. The result is that
boys tend to (also) identify with male public figures, or heroes. Granted
that boys integrate the aforementioned cultural gender rules, they are disposed to turn to serious popular musicians to identify with. These kinds of
popular musicians act and are portrayed as musicians, unlike a pop artist
like Justin Bieber who act and is portrayed rather as a person.
Consequently, the boys’ identification with serious popular musicians
allows for identification as musician.

The boys’ adoption of a devoted approach to instruments
What is to be explained here is the boys’ adoption of a devoted or semidevoted approach to instruments like guitar, electric bass and drums –
hereafter called conventional popular music instruments.
To begin with, a relevant cultural mechanism concerns these instruments as technical artefacts. What is often called the symbolic association
between technology and men/masculinity is to be regarded as a cultural
gender rule, which is integrated in the boys’ personalities as a habit. To
quote Ulf Mellström, it can be termed as the development of a “masculine,
technical subjectivity” (Mellström 2004: 380). This enables the boys’ in326
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volvement with conventional popular music instruments, by virtue of them
being technical objects.
In addition to this, I identify two causal processes within the frame of a
male gender coding of the conventional popular music instruments. The
first one deals with a cultural gender rule, essentially saying that conventional popular music instruments are appropriate for boys/men. However,
this is probably very rarely verbalised. Instead, since instrumentalists are
overwhelmingly male, they express this cultural gender rule by embodying
it. In this way boys, and children in general, establish it as a habitual way
of thinking, and later act on. A part of this process, finally, consist of internal positive sanctions, in the form of emotional rewards as a result of
doing something that is considered appropriate for boys.
The second aspect of the male gender coding of conventional popular
music instruments has to do with the instruments themselves. My point of
departure is the idea that these instruments possess a latent potential to
generate high sound volumes, which is something an aspiring popular
music instrumentalists has to deal with. With Cecilia Björck (2011), loudness is to be understood as a way of claiming and occupying space. From
this, I arrive at the conclusion that boys’ possibilities to act as popular
music instrumentalists is greater than girls, since the relationship boys-girls
entail that boys acquire the indispensable strength needed for such spaceclaiming and forceful sound actions.

The boys’ distancing from a devoted approach to singing
As with the boys’ devotion to conventional popular music instruments,
their distancing from a similar approach to singing is explained by reference to the female gender coding of the singing voice. And again I discuss
this as two different causal processes.
First, this is related to female over-representation as vocalists, which
constitutes an expression of a gender cultural rule: “it is appropriate for
girls/women to sing”. This is integrated in the boys’ personalities, a habitual way of thinking in regards to singing as an area for girls/women. In
turn, this cooperates with mechanisms residing in relationships between
boys. Boys have an objective interest in keeping good company with other
boys, which is conditioned by how one, as a boy, relates to girls and what
they do. Singing, then, could potentially lead to exclusion. However, I
would rather argue that this is regulated by internal sanctions, in the form
of negative emotions when one, as a boy, approaches a domain coded as
female – emotional states that for obvious reasons would want to be
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avoided. Nonetheless, this avoidance of negative emotions is to be
comprehended as a worry of potentially not being accepted and recognised
by other boys.
The problem is that the boys find themselves in a situation where
singing is an activity that often needs to be handled by an aspiring popular
musician – as lead or backing vocalist, for example. Therefore, they develop strategies, which allow them to sing and simultaneously signal a rejection of an unequivocal and wholehearted commitment to it – for instance by singing only when playing a conventional popular music instruments at the same time, or by focusing on singing as a way of conveying a
linguistic message (for instance, a political message).
Singing, however, is also a particular kind of bodily practice. I concur
with Simon Frith, who notes that “[the voice] stands for the person more
directly than any other musical device” (Frith 1996b: 191, my emphasis).
This also means that singing, as a musical practice, entails certain potentials for intimacy. By virtue of boys’ psychic structure, however, intimacy
and vulnerability is experienced as threatening. So, once again, a paradoxical situation arises since they, to some extent, have to sing. The solution
in this case is to make the singing voice – as a means of musical expression
– peripheral and thereby downplay its potentials for intimacy. The strategies mentioned in the last paragraph again fulfil this function.

Chapter 9 Concluding discussions
In this closing chapter I discuss a number of issues that in different ways
concern the dissertation as a whole. I begin with a summarising discussion
of the study in general, and more specifically in relation to my aims and
research questions.
As regards the more empirically oriented aim this has been fulfilled by,
first, identifying the boys’ adoption of and distancing from different approaches to popular music/making. Second, these are explained by reconstructing the social, cultural and psychological conditions that has enabled
the boys’ approaches. Altogether, this demonstrates why and how the
boys’ reproductive approaches arise, which (potentially) lead to a reproduction of the male dominance and gender segregation within the popular
music field.
The theoretical aim has been met, chiefly, by adopting a critical realist
ontology. By doing so, my analysis has been able to go deeper than the
empirical level, to reach the unobservable causes. Most previous music
research on gender has focused on an empirical level, often in terms of
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discursive constructions and performative acts, rendering underlying
causal processes unexplored. The importance of my theoretical aim, then,
consists in making visible and clarifying these processes.
Concerning the merits and shortcomings of my study, they are in some
ways connected. A valuable contribution of this study, I believe, lies precisely in its explanatory approach. Since male dominance and gender segregation are such pervasive and salient traits of popular music life, they deserve to be explained. That being said, this is a complicated task, and the
(gendered) approaches as well as the mechanisms I have identified could
certainly benefit from being evaluated and explored further. Such evaluations and possible further developments nevertheless have to take into
account a realist concept of generality (Danermark m fl. 2003: 164 ff).
What this entails is that it is primarily structures and mechanisms that can
be extrapolated, not the concrete empirical effects that are the starting
points for identifying the former (Easton 2010). Thus, it is the underlying
mechanisms, which have been identified as the causes of boys’ reproductive approaches to popular music/making that should be the focus of
assessment. It is the mechanisms, not their effects, that are worthy of discussion in relation to other contexts and thus revise, reject or in other
ways develop. However, this does not rule out that the empirical
phenomena, as contrastive demi-regularities (Lawson 1998), actually are
manifest in other empirical contexts, which could act as a point of departure in developing explanations.
In a study such as this, with the intention of explaining part of what
makes the male dominance and gender segregation of the popular music
field to be reproduced, it is difficult not to discuss gender equality. However, the desirable future – the what, why and how of it – is a vast topic,
deserving of a full discussion in its own right. Therefore, I will rather discuss the broader and more fundamental aspects of this issue.
While popular music making certainly is capable of making people
flourish, one could hardly argue that everyone, therefore, needs to do it.
Rather, I argue that it is the offering to make music people are entitled to,
whether they are born as boys or girls; to have the actual opportunity to
make popular music – as vocalist, instrumentalist, composer. However,
the absence of formal constraints is not an adequate freedom. What is
required is “a positive kind of freedom which allows people certain basic
resources” (Sayer 2000: 182). In light of my study, this would involve a
general access to many of the basic resources that, at present-day, only
boys/men seem have access to – for example the confidence to act as a
VICTOR KVARNHALL	
 Pojkars

musik, reproduktionens tystnad

329

popular musician and the willingness to claim space with loud sounds.
Such capacities are good because they inherently entail a potential to actively participate in popular music life, to develop it in certain directions,
and to experience the pleasure of expressing oneself musically.
As to how this desirable future could be achieved, it first has to be said
that my study suggests that the reproduction of male dominance and gender segregation in popular music life largely is founded in boys’/ men’s and
girls’/ women’s conditions in general, albeit in relation to characteristics of
the popular music field. Gender equality within this area is thus part of a
larger, societal project of achieving gender equality. Until boys’ and girls’
social, cultural and psychological conditions are transformed to the point
that they become more similar, there remain too many mechanisms that
underpin the reproduction of male dominance and gender segregation
within popular music life.
The most important point, however, is that a transformation of boys’
and girls’ conditions involve a change at a deep, real level of reality, which
in turn is based on knowledge of such structures and causal processes
(Collier 1994: 195 ff). Only by knowing at least something about these
real circumstances, can real change be achieved, a change concerning social gender structure, cultural gender rules, and psychic structures. Despite
the relative endurance of these structures and their mechanisms, they are,
after all, alterable.
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