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Abstract 
Katarina Lindblad (2021): "Som plåster på själen". Om äldre män och musik 
som välbefinnanderesurs.  
English title: "As a patch on the soul". On older men and music as a 
wellbeing resource.  
Örebro Studies in Musicology 5. 

The purpose of the thesis is to elucidate how older men’s interest in music 
can be understood as a wellbeing resource. This is motivated by the poten-
tial wellbeing threats facing older men with regards to loneliness and un-
treated depression. These challenges are understood to be tied to norms of 
masculinity around emotions. Previous research has shown how engage-
ment with music can fulfil social and emotional needs and work as a self-
help technology, partly through strengthening a positive self-identity. The 
research question here is how music can be a wellbeing resource for older 
men specifically. The study is in two parts: semi-structured interviews with 
15 men on their engagement with music, and a music listening group with 
eight (other), socially vulnerable older men, where the participants could 
listen to music of their own choice, with the author of the thesis as a group 
leader and participant observer. The scientific approach is hermeneutic. The 
materials were analysed thematically, with theoretical perspectives drawn 
from studies on men and masculinities, theories on affect attunement and 
Goffman’s dramaturgical perspective. The analysis shows that an interest 
in music can serve as a wellbeing resource for older men in three ways: First, 
musical experiences can offer an asylum for older men where they can con-
nect to, experience and express, their emotional lives without jeopardising 
their “frontstage” performances of traditional masculinity. Through affect 
attunement musical experiences can contribute to both confirming and ex-
panding the sense of self, which supports psychological needs of safety and 
development. Second, a sense of cultural belongingness can emerge from 
sharing an interest in music and collectively listening to music, also in 
groups where a deeper sense of personal connectedness is lacking. Third, an 
active interest in music, both playing, singing, dancing and listening to mu-
sic, can support a sense of competence and agency amongst older men 
through affording possibilities to learn and share their knowledge, which 
fosters a positive sense of masculine identity, thereby strengthening self-re-
spect and self-esteem. The practical implications from these results are to 
encourage older men to engage with music in different ways, including talk-
ing about music, learning and sharing.  

Keywords: older men, wellbeing, loneliness, musical engagement, 
masculinities. 
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Förord 
Närvaro. Musik. Upplevelser. I min verksamhet som frilans presentatör i 
Sveriges Radios konserthus Berwaldhallen ser jag dem, de äldre männen. 
Några av dem kanske mest har följt med som sällskap åt sina fruar, en och 
annan tittar förstulet på klockan eller kväver en gäspning, men jag ser också 
dem som verkligen njuter. De nickar införstått, någon enstaka gång torkas 
en tår. Ibland kommer de fram till mig efter konserten, de äldre männen, 
för att ställa en fråga eller diskutera någon detalj i framförandet, eller för 
att med lysande ögon dela med sig av sin upplevelse: ”Vilken konsert!”.  

En helt annan typ av musikmiljö, som jag bär med mig erfarenheter från, 
är den jag har mött som musikterapeut på äldreboenden. Där träffar jag 
människor som kan se åldriga ut på utsidan men vars minnen, berättelser 
och livserfarenheter har fått mig att se dem. Ofta har musiken varit en för-
utsättning för kontakten, ett klingande fenomen som har öppnat dörren till 
inre världar av visdom, humor, livserfarenhet, ibland sorg och besvikelser – 
världar av levt liv. Vi har sjungit tillsammans, lyssnat tillsammans, talat om 
det som väckts av musiken - minnen, upplevelser, associationer - skrattat, 
fällt en tår, eller också bara suttit tysta och lyssnat i ordlös gemenskap. De 
här mötena har format min syn både på åldrandet och hur musikupplevelser 
kan berika, vitalisera, lugna och bana väg för kontakt och gemenskap.  

De flesta av dem jag har träffat på äldreboenden har varit kvinnor. Det 
beror delvis på att kvinnor lever längre än män och att fler kvinnor än män 
bor på äldreboende. Men det beror också på att kvinnor deltar i sociala 
aktiviteter i högre utsträckning än män. Eller, för att formulera det an-
norlunda: De aktiviteter som erbjuds är oftast designade av kvinnor för 
kvinnor, utifrån intressen som det är vanligare att kvinnor har, än män. De 
män jag har träffat på boenden har ofta föredragit att samtala och göra 
musik enskilt med mig, hellre än att delta i gruppaktiviteter.  

Tidigare har jag aldrig funderat över vad det är som gör att många män 
inte tycks känna sig bekväma med att delta i gruppsammanhang, samtidigt 
som de kan ha ett stort musikintresse. Först i och med det här forsknings-
projektet har frågans komplexitet blivit synlig för mig. Idag förstår jag mer 
både om hindren, som har med normer att göra, och om hur musikupple-
velser kan berika och bekräfta äldre män och bidra till deras välbefinnande. 
Min förhoppning är att avhandlingen ska förmedla något av de insikterna.  
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Doktorandtiden har varit ett privilegium. Att på arbetstid få möjlighet 
att läsa, tänka och fördjupa mig i ny kunskap för att så småningom komma 
fram till något som förhoppningsvis kan förbättra tillvaron för andra är värt 
stor tacksamhet. Under en ledarskapskurs för egenföretagare lärde jag mig 
en devis, som kommit till mig många gånger under avhandlingsprocessen:  

You have to do it yourself, and you can’t do it alone.  

Därför är listan på dem jag vill tacka lång. Jag vill börja med mina handle-
dare: Sam de Boise, som initierade projektet och som generöst har ägnat 
orimligt mycket tid åt att läsa och kommentera mina utkast; Ulrik Volgsten, 
som genom att lyssna och ställa frågor har hjälpt mig att bringa reda i tan-
kar och idéer och hur jag kan förmedla dem; Eva Georgii-Hemming, som 
var handledare i början men även efter det har fortsatt att bistå med kun-
skap, i synnerhet om hermeneutik. Självklart vill jag också tacka informan-
terna, männen, huvudpersonerna i avhandlingen, som får förbli anonyma 
men som jag bär i mitt hjärta med respekt och värme. 

Alla kommentarer och förslag både i formella och informella samman-
hang på seminarier, konferenser, kurser och i nätverk spelar större roll än 
man kan tro för hur idéer formas och utvecklas: Tack Eva Bojner Horwitz, 
KMH och Karette Stensæth, Norges Musikhögskola, Oslo, för viktig re-
spons och vägledning på 50%- respektive 90%-seminarierna. Tack alla 
doktorandkollegor på Musikhögskolan som har läst och kommenterat tex-
ter, men också bara funnits där i korridoren (pre corona) för att dela var-
dagens frustrationer och glädjeämnen. Ett särskilt tack till Christina Lars-
son, i vars lya många berikande samtal har ägt rum över en kopp te, om 
både vetenskapsteorier och livet. Även forskarskolan Successful ageing har 
erbjudit en god, lärande och närande doktorandgemenskap. Framför allt 
vill jag tacka Ann-Sofie Jonsson, ett under av klarhet och struktur som läst 
och kommenterat trots att hon själv har haft mer än nog.  

Många i musikterapinätverket både i Sverige och utomlands har bidragit 
med uppmuntran och agerat bollplank, inte minst alla kära GIM-”systrar”, 
geografiskt spridda men andligen nära. Varmt tack också till Ingrid Ham-
marlund, som såg annonsen om doktorandtjänsten och uppmanade mig att 
söka, och som förmedlade kontakt till äldrecentret; Lena Uggla, som tipsade 
om en jazzklubb, läste kappan och påminde mig om ämnets relevans; Anna 
Kuuse, som har stöttat genom hela processen, läst, frågat och kommenterat 
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och vars kloka, inkännande bidrag har inverkat substantiellt på mitt sätt att 
tänka och hur avhandlingen slutligen blev.  

Tack Griegakademins sommarskola i Bergen, musikvetarnätverket för 
doktorander inom SSM och musikpedagogiska nätverket NNMPF. Tack till 
de anonyma granskare som har lämnat viktiga kommentarer och perspektiv 
på inskickade artiklar. Tack Alf Gabrielsson, som har läst, kommenterat, 
svarat på frågor, stöttat och uppmuntrat. Ett varmt tack till David Aldridge, 
informell extra-mentor som delade med sig av omtanke, intellektuell skärpa 
och andlig visdom - tills han hastigt rycktes bort i en aggressiv cancer.  

Tack projektledare Marie-Louise Söderberg som öppnade dörren till 
äldrecentret. Tack psykiater Eva-Lii Mark och psykolog Thomas Karpestig 
som bedrev den enda (!) verksamhet jag hittade som erbjuder stöd specifikt 
till äldre män. Tack Claes Ekenstam, samtals- och kroppsterapeut som skri-
vit om mäns gråt och bidrog med viktiga perspektiv på män och känslor. 
Tack Gunder Forss, psykoterapeut, och Pelle på Manscentrum för värde-
fulla reflektioner om män och psykisk hälsa. Tack Peter Dahlberg, organist, 
Jonas Dominique, dirigent, Peter Bothén på Stallet och Kettil Jentler i Gus-
tavsbergs Blåsorkester som förmedlade kontakt med intervjupersoner. Tack 
Roger Björkman från Grammofonarkivet, Peter Knudsen, Jan Sparby och 
Claes Brodda för kategoriseringar och fakta till musiklistan. Tack Dana 
Nilsson på biblioteket som läste och redde ut kommatecken och semikolon. 

Utan administrativ och praktisk personal kommer man inte långt: tack 
Therese Nordenberg som snabbt och noggrant hållit ordning på allt, 
Christian Lund som fixat med böcker och kopior under corona-nedstäng-
ningen, och Erik Norgren och Jonas Jonsson på repro – vilka klippor!  

Slutligen behövs det utifrånperspektiv som privata vänner kan bidra med. 
Ett speciellt tack till Johanna Wiklander, arkitekt och kär vän sedan vi båda 
var ett (1!) år gamla, som har intresserat sig, lyssnat, speglat, kommenterat 
och ställt viktiga, klarsynta frågor. Och: Tack Filip, min son, som har ställt 
upp på många lärorika diskussioner om maskulinitetsnormer och hjälpt mig 
förstå vad det vill säga att vara ung man i Sverige under 2020-talet, och tack 
Niklas, hans pappa, som med hela sitt väsen förkroppsligar en musikäls-
kande (numera något äldre) man som ofta påminner om värdet av att stanna 
upp och njuta av skönheten. 

 
Stockholm april 2021 
Katarina Lindblad   
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Introduktion 
I was talking with some of the guys in this band who were sort of ”over the 
hill”. And they were talking about the various stages that a man goes through 
in relation to his allure to the opposite sex. It was not a scientific evaluation, 
just something that arose over a cup of coffee. It went something like this: 
You start off irresistible, and then you become resistible, then you become 
transparent, not exactly invisible, but as if you were seen through old plastic. 
And then you actually do become invisible. And then – and this is the most 
amazing transformation – you become repulsive (skratt från publiken).  

But - that’s not the end of the story. After repulsive you become cute (pub-
liken gapskrattar). And that’s where I am.  

(Live at Sydney Show and Hamburg Soundcheck 2013) 

 
Så här introducerar Leonard Cohen sin sång Stages under en konsert 2013. 
Han är 79 år. Han väljer självironi och skratt som strategier för att hantera 
det oundvikliga – att kroppen åldras. Sången handlar sedan om en äldre 
man vars vänner är borta, håret har grånat, kroppen och ensamheten värker 
och han längtar efter kärlek. Ändå fortsätter han att betala sina räkningar 
och leva sitt liv så gott han kan.  

Det finns många stereotyper angående äldre män. Cohens introduktion 
illustrerar några av dem, den äldre mannen som osynlig, frånstötande, lite 
löjlig, i bästa fall gullig, någon att skratta åt – om än med självironi. En 
annan bild är den äldre mannen vars attraktionskraft bara ökar med de gråa 
håren (Settersten & Godlewski, 2016), vilket i praktiken innebär ett ål-
deristiskt1 ideal eftersom det bygger på ett förnekande av åldrande kroppars 
realitet, och skapar förväntningar på äldre män att hålla sig fortsatt attrak-
tiva genom träning, anti-rynkkrämer och Viagra (Calasanti & King, 2016). 
Ytterligare en stereotyp är den ensamme, deprimerade ”surgubben” som 
har förlorat position och inflytande, fysisk styrka och potens och inte alltid 
ens uppfattas som en ”riktig man” längre (Barber et al., 2016; Galasiński, 
2004; Sandberg, 2011), en stereotyp som fångas väl men också nyanseras i 
filmen En man som heter Ove. Problemen med stereotyper är minst två. 
Dels ger de en förenklad bild av den komplexitet och mångfald som äldre 

                                                 
1 ”Ålderism”, eng: ”ageism”, fördomar mot och diskriminering av äldre personer, se t ex 
(Andersson, 2008). 
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mäns verkliga liv består av, och som formas av olika livsvillkor. Dels är de 
självuppfyllande, vilket framför allt är bekymmersamt när det gäller nega-
tiva stereotyper (Meisner & Levy, 2016). För att motverka stereotyper är 
det viktigt att öka kunskapen om den mångfald av livserfarenheter som 
verkliga äldre män har, genom att lyssna på männen själva.  

Den här avhandlingen handlar om äldre män som är intresserade av mu-
sik och hur det kan bidra till deras välbefinnande. ”Äldre män” är i det här 
fallet inte åldersbestämt, utan definierat som män efter pension. Forsknings-
designen är kvalitativ och explorativ, och har vuxit fram under arbetets 
gång. Forskningsansatsen är hermeneutisk och analysen är genomförd ge-
nom tolkning. Det empiriska materialet bygger på två delstudier, dels semi-
strukturerade intervjuer med 15 äldre män som utövar sitt musikintresse på 
olika sätt, icke-professionellt, genom att spela, sjunga, dansa och/eller 
lyssna hemma och på konserter, festivaler och liknande, dels en musiklyss-
ningsgrupp med åtta (andra), socialt utsatta äldre män, där jag var grupple-
dare och deltagande observatör. Avhandlingens syfte är motiverat av de spe-
cifika sociala och emotionella utmaningar som kan möta just äldre män, 
bland annat vad gäller ensamhet, och den avsaknad av forskning som finns 
när det gäller äldre mäns välbefinnande.  

Att musik kan vara gynnsamt för både hälsa och välbefinnande är väl 
etablerat i forskning inom såväl musikterapi, musiksociologi, musikpsyko-
logi och musikmedicin, på senare tid även uppmärksammat inom musikve-
tenskap (Lilliestam, 2020; Ullsten, 2019). Musik används i vardagen som 
”självhjälpsteknologi” och självterapi (Ansdell, 2013; Batt-Rawden, 2010; 
DeNora, 2000, 2013; Lilliestam, 2013, 2020; Ruud, 2012). Det finns stu-
dier som visar både att och hur musik fungerar som hälsoresurs, alltifrån 
hur den påverkar hjärnan och hormonsystemet (Fancourt, Ockelford & 
Belai, 2014), och kroppen ”nedanför hjärnan” (Theorell, 2018), till hur den 
kan stimulera positiva emotioner, stärka social gemenskap och ge existen-
tiella upplevelser och insikter (Bonde & Theorell, 2018; Gabrielsson, 2008; 
Juslin & Sloboda, 2010; MacDonald, Kreutz & Mitchell, 2012). Musikens 
hälsobringande potential betraktas därför som en utgångspunkt i den här 
avhandlingen, snarare än något som ska testas och bevisas.  

Dock är det viktigt att notera att det handlar om en potential. Det finns 
gott om exempel på att musik även kan användas både destruktivt och ma-
nipulativt, och ha negativa effekter på människors välbefinnande (Brown & 
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Volgsten, 2006). Musik kan bidra till konsumtionshets, konkurrens, status-
positioneringar och klassmässig ojämlikhet, något som har uppmärksam-
mats som särskilt negativt för det psykologiska välbefinnandet hos män 
(Hesmondhalgh, 2008). Människor manipuleras dagligen till att konsumera 
sådant som de kanske inte alltid behöver, med hjälp av musik (DeNora, 
2000; North, Hargreaves & Krause, 2016). Musik kan användas på sätt 
som förstärker självdestruktiva beteenden (McFerran, Hense, Koike & 
Rickwood, 2018), och väcka smärtsamma minnen (DeNora, 2000; 
Gabrielsson, 2008). Att många av de mest framträdande nazisterna var 
stora musikälskare bär i sig vittnesbörd om att människor inte automatiskt 
blir ”goda” av att lyssna på musik (Moreno, 2006). Därför är det viktigt 
att vara öppen för att se både positiva och negativa effekter som musik kan 
ha på människors välbefinnande.  

En rimlig undran är varför det är viktigt att studera just äldre mäns väl-
befinnande. Det är en fråga som behöver kontextualiseras i ett lite bredare 
perspektiv. Även om de flesta äldre män i den anglo-saxisk/europeiska väst-
världen lever goda liv med god ekonomi och stabila sociala förhållanden är 
mångfalden stor, liksom ojämlikheten, mellan olika grupper av äldre män 
(Arber, Davidson & Ginn, 2003). Det finns allvarliga hälsoutmaningar för 
just äldre män kring ensamhet, depression och ökad risk för suicid. Många 
män knyter sitt sociala liv till yrkeslivet, och oftast är det kvinnor som tar 
ansvar för att bygga sociala nätverk, vilket gör att äldre män kan bli väldigt 
ensamma (Arber et al., 2003; Calasanti, 2004; Jackson, 2016). Studier har 
visat att män upplever social isolering som svårare än vad kvinnor gör (jfr. 
Tornstam, 2018). Efter en skilsmässa blir männen ofta mer ensamma än 
kvinnorna. Ensamstående män har sämre hälsa än gifta, med frånskilda 
män längst ner på listan (Featherstone, Rivett & Scourfield, 2007). Det finns 
med andra ord potentiella hot mot äldre mäns välbefinnande när det gäller 
ofrivillig ensamhet.  

Ensamhet är en riskfaktor både för depression och fysiska sjukdomar 
som stroke och cancer (Holwerda et al., 2012). Manlig depression är ofta 
odiagnosticerad och obehandlad, delvis för att många män drar sig för att 
söka hjälp i synnerhet för psykisk ohälsa, men delvis också för att manlig 
depression kan ta sig andra uttryck än de som beskrivs i diagnosmanualer, 
till exempel i form av aggressivitet och självmedicinering med alkohol 
(Addis, 2008; Emslie, Ridge, Ziebland & Hunt, 2006), vilket gör att vården 
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inte alltid fångar upp signalerna på rätt sätt. Depression är i sin tur en risk-
faktor för suicid (Featherstone et al., 2007; Peak & Gast, 2014), där just 
äldre män är överrepresenterade (Rolfner Suvanto, 2017). Depression bland 
äldre män bidrar därmed till både lidande, sjukdomar och för tidig död. 
Hälso- och sjukvård och andra sociala samhällsaktörer har otillräckliga me-
toder och strukturer för att fånga upp och motverka dessa specifika problem 
för just äldre män (Irle & Lovell, 2014; Milligan et al., 2015; Robertson et 
al., 2016). För att kunna utarbeta bättre fungerande sociala stödsystem rik-
tade till äldre män behövs mer kunskap om äldre mäns subjektivt upplevda 
välbefinnande, samt en ökad förståelse för olika sätt att nå de äldre männen. 

De ovan uppräknade specifika hälsoutmaningarna för äldre män kan ses 
som de yttersta konsekvenserna av det som Messner kallar för ”maskulini-
tetens kostnader”:  

The promise of public status and masculine privilege comes with a price tag: 
Often, men pay with poor health, shorter lives, emotionally shallow relation-
ships and less time spent with loved ones (Messner, 1997, 6). 

Maskulinitetens kostnader innebär att de normer kring maskulinitet som 
föreskriver att män ska vara rationella och kontrollerade, ha makt och po-
sition, inte visa svaghet, inte söka hjälp, och inte låta sig styras av känslor 
riskerar att leda till sämre hälsa och i slutänden kortare liv (Brannon, 1976; 
Messner, 1997; Robertson & Monaghan, 2012).  

Det finns också normer kring den maskulina kroppen som muskelstark, 
frisk och vältränad, vilka gör att själva åldrandet kan upplevas som ett hot 
mot den maskulina identiteten (Jackson, 2016; Thompson, 2019). Åldrade 
maskuliniteter beskrivs ofta antingen i negativa termer av en rad förluster - 
förlust av makt, position, potens, muskelkraft, hår - eller utifrån ”successful 
ageing”-perspektivets medelåldersideal kring att fortsätta vara aktiv och at-
traktiv, vilket i praktiken innebär ett förnekande av åldrandets villkor 
(Calasanti & King, 2016; Jackson, 2016; Thompson, 2019). Det är därför 
viktigt att lyfta fram även andra, potentiellt mer positiva bilder av ”åldrande 
maskulinitet”.  

Det finns studier som går emot den ensidigt negativa bilden av åldrandet 
generellt (det vill säga inte knutet till just män). Till exempel ger Tornstam 
(2018) flera exempel på hur det han kallar ”eländesperspektivet” många 
gånger saknar empiriskt stöd, trots att det fortsatt upprepas som förgivet-
taganden även av seriösa forskare. En sådan myt är bilden av pensionering 
som ett trauma, där data visar att många tvärtom upplever en frihet och ett 
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ökat välbefinnande efter pensioneringen. Många äldre män är mer tillfreds 
och upplever mindre stress än vad yngre gör (Aldwin & Igarashi, 2016). En 
del studier har visat att äldre män omförhandlar sin maskulinitet, beskriver 
sig med mindre traditionella stereotyper och intar en ”mjukare”, mindre 
aggressiv och mer omhändertagande framtoning, till exempel som den 
snälle far- eller morfadern, eller som mentor eller ”fredsmäklare” (Arber et 
al., 2003; Mann, Tarrant & Leeson, 2016; Sinnott & Schifren, 2001). Vissa 
män blir mer känslosamma och upplever det som befriande att slippa leva 
upp till traditionella maskulinitetsnormer (Russell, 2004; Sinnott & 
Schifren, 2001). Män som åtar sig rollen som vårdare för sina närstående, 
rapporterar bättre välbefinnande än vad kvinnor gör i motsvarande roll 
(Aldwin & Igarashi, 2016; Russell, 2004). Många äldre män tycks över hu-
vud taget oroa sig mindre än i yngre år, och även mindre än kvinnor (Birditt 
& Fingerman, 2003).  

Det finns med andra ord stöd i vissa studier för att ifrågasätta det ”elän-
desperspektiv” som regelmässigt målas upp av åldrande generellt, och åld-
rande maskulinitet specifikt, men mycket forskning återstår att göra. När 
det gäller gerontologi är de flesta studier antingen inriktade på äldre perso-
ner generellt, utan att se till genus-aspekter, eller på frågor som rör äldre 
kvinnor (Foster & Walker, 2015; Settersten & Godlewski, 2016). I många 
studier är majoriteten av informanterna kvinnor, men slutsatserna dras 
ändå till att gälla äldre personer generellt utan att det problematiseras 
(Featherstone et al., 2007).  

Inom maskulinitetsforskning däremot har fokus främst legat på yngre 
män och oftast riktat in sig på destruktiva aspekter av maskulinitet som 
missbruk, kriminalitet och mäns våld mot kvinnor, barn och varandra, eller 
på frågor om makt och samhällsstrukturer. En del författare har poängterat 
att maskulinitetsforskning har lagt alltför mycket fokus på strukturer och 
subjektspositioner, vilket har gjort att många frågor när det gäller verkliga 
mäns (i synnerhet äldre mäns) levda erfarenhet och den mångfald av per-
spektiv som ryms i upplevelser och livserfarenheter har förblivit obesvarade 
(Seidler, 2006; Wetherell & Edley, 1999). Att det saknas ett mångfasetterat 
perspektiv på forskning om äldre mäns hälsa och välbefinnande menar även 
författarna till SOU-utredningen Män och jämställdhet, som poängterar att 
”äldre män” inte är någon homogen kategori (SOU, 2014). Seidler (2006) 
har pekat på att diskussioner om makt och strukturer lätt blir abstrakta och 
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förpassar frågor om mäns känsloliv till en ”terapeutisk” sfär, i stället för att 
lyfta fram äldre mäns subjektiva upplevelser och berättelser:  

Rather than encouraging men to speak from their own experience and ex-
plore the complexities of male subjectivities, we find ourselves with an ab-
stract and universal discourse of hegemonic masculinities2 (Seidler, 2006, 
75). 

Maskulinitetsforskning skulle med andra ord berikas av att se mer till 
(äldre) mäns personliga upplevelser och berättelser. Det är bland annat mot 
den bakgrunden som det här projektet har kommit till.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med avhandlingen är att belysa hur äldre mäns intresse för musik kan 
förstås som välbefinnanderesurs. Detta syfte motiveras av att äldre män är 
en potentiellt utsatt grupp vad gäller ensamhet, obehandlad depression och 
ökad risk för suicid kopplad till maskulinitetsnormer, och att det finns en 
avsaknad av studier inom både äldreforskning, maskulinitetsforskning och 
forskning om musik när det gäller äldre mäns välbefinnande. Det finns även 
brister i samhällets sociala skyddsnät för just äldre män. Samtidigt finns det 
starkt vetenskapligt stöd för att och hur musik kan bidra till både psykolo-
giskt, emotionellt och socialt välbefinnande generellt, i olika åldrar och livs-
faser. Det är därför rimligt att anta att musik skulle kunna fungera som stöd 
även för äldre män. Den övergripande forskningsfrågan är därför:  
 
Hur kan äldre mäns intresse för musik förstås som välbefinnanderesurs? 
Frågan operationaliseras genom tre delfrågor:  
 

1) Hur beskriver äldre män sina upplevelser av och motiv för att 
ägna sig åt musik? (Artikel I, II, III) 

2) Hur interagerar och kommunicerar äldre män med varandra i 
grupp, och ”med” musik? (Artikel II och III) 

3) Vilka typer av identiteter kommer till uttryck hos äldre män 
med ett aktivt musikintresse? (artikel I, II, III)? 

                                                 
2 ”Hegemonisk maskulinitet” innebär idealbilden av hur män ska vara, normer som upp-
rätthåller mäns dominans över kvinnor och som underhålls av både män och kvinnor. Se t 
ex (Connell & Messerschmidt, 2016; Hearn et al., 2012; Wetherell & Edley, 1999).   
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Forskningsfrågorna var inte givna på förhand utan har utvecklats under 
projektets gång. Första frågan hänger samman med avhandlingens huvud-
syfte på så sätt att musikaliska upplevelser kan men behöver inte bidra till 
välbefinnande. Det är därför viktigt att ta reda på hur det förhåller sig för 
den här målgruppen specifikt. Vidare kan en förståelse för motiven bakom 
musikintresset bidra till att belysa huruvida detta intresse kan öka välbefin-
nandet hos äldre män.  

Den andra frågan är viktig i ljuset av att ensamhet är en betydande risk-
faktor för just äldre män, som ofta har sämre sociala skyddsnät än kvinnor 
och inte alltid själva söker socialt stöd. Tidigare forskning har pekat på de 
sociala och relationella funktioner som musik kan ha, både genom att stärka 
faktisk social gemenskap - i en kör, ett band eller med människor som delar 
samma musiksmak - och genom den upplevelsemässiga dialog och (kvasi)-
relation som kan uppstå ”med” själva musiken (Volgsten, 2019b). Därför 
kan musik erbjuda ett sätt att knyta an till andra människor, men även fun-
gera som sällskap och ”vän”, vilket kan ha specifika fördelar för äldre män. 

Tredje forskningsfrågan tar fasta på identiteter. Hur man definierar och 
identifierar sig själv påverkar det subjektivt upplevda välbefinnandet 
(DeNora, 2000, 2013, 2017; MacDonald, Hargreaves & Miell, 2017; 
Ruud, 2013b, 2017), och kan vara särskilt viktigt för äldre män i ljuset av 
att många har knutit sina identiteter till yrkesliv och profession, som de inte 
längre är en del av. Som beskrevs i inledningen kan åldrandet i sig innebära 
ett upplevt hot mot den maskulina identiteten hos äldre män. Studier har 
visat att positiva musikupplevelser och ett aktivt musikintresse kan spela 
roll för upplevd identitet och därmed välbefinnande (Croom, 2015; 
DeNora, 2017; Ruud, 2017).  

Avhandlingens disposition 
Avhandlingen består av åtta kapitel och tre artiklar, varav två är publice-
rade och en inskickad och under granskning, men ännu inte reviderad.  

I kapitlet Introduktion ges en redogörelse för problemområdet äldre 
mäns välbefinnande, med några exempel på varför det är ett viktigt område 
att studera, och att forskning inom området saknas. En kort översikt ges 
över musikens potential som välbefinnanderesurs, där det samtidigt konsta-
teras att musik inte alltid bara är av godo. Avhandlingens syfte och fråge-
ställningar formuleras och motiveras, följt av en redogörelse för hur forsk-
ningsfrågorna hänger ihop.  
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Bakgrunds-kapitlet inleds med att avhandlingen placeras in i sitt akade-
miska sammanhang som tvärvetenskapligt projekt influerat av både musik-
forskning, gerontologi och studier om män och maskuliniteter. Anknyt-
ningen till forskarskolan Successful ageing klargörs och en kort historik 
över begreppets utveckling ges. Därefter följer en redogörelse för hur be-
greppen ”män”, ”äldre” och ”välbefinnande” definieras och avgränsas i av-
handlingen. Kapitlet avslutas med att jag redogör för min förförståelse, i 
enlighet med avhandlingens hermeneutiska ansats. 

Kapitlet Tidigare forskning innehåller en litteraturgenomgång av de em-
piriska studier som har relevans för avhandlingen, strukturerat i tre teman: 
musik och välbefinnande, musik och identitet, och slutligen musik som väl-
befinnanderesurs för äldre personer inklusive de ytterst få studier jag hittat 
om äldre män och musik.  

I Teori-kapitlet presenteras de teoretiska perspektiv som utgör en refe-
rensram till själva forskningsämnet äldre män, musik och välbefinnande. 
Kapitlet inleds med en redogörelse för den musiksyn som präglar avhand-
lingen, där musik ses som ett interaktivt och kulturellt fenomen snarare än 
ett objekt. Därefter presenteras dels affektteorier, främst Daniel Sterns teo-
rier om vitalitetsaffekter och självets utveckling genom affektintoning och 
hur dessa kan bidra till att förstå musikupplevelser, dels kritiska teorier om 
män och maskuliniteter med fokus på män, känslor och maskulinitetsnor-
mer, och dessas förhållande till äldre män och välbefinnande. 

I Metodologi-kapitlet redogörs för avhandlingens kvalitativa forsknings-
ansats. Teorier presenteras även här, men då koncentrerat till sådana teorier 
som hör till forskningsansatsen och som har använts som metodologiska 
redskap i analysen. Dessa är kritisk hermeneutik och symbolisk interaktion-
ism. Därefter redogör jag relativt detaljerat för arbetsprocessen i de två 
delstudierna. I linje med den hermeneutiska principen om forskarens själv-
reflektion och transparens, presenterar jag även ett avsnitt där jag reflekte-
rar kring och kritiskt granskar min egen roll i framför allt delstudie 2.  

I kapitlet Sammanfattning av avhandlingens artiklar ges en kort samman-
fattning av var och en av de tre artiklar som bildar stommen i avhandlingen: 
Musical Engagement and Subjective Wellbeing amongst Men in the Third 
Age, samförfattad med Sam de Boise, ”No, I guess it’s kind of Sensitive” - 
Communication Patterns in a Music Listening Group with Older Men, där 
jag är ensam författare och “Medicine for the Soul” – Older Men’s Identity 
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Performance and Affect Attunement through Music Listening, samförfattad 
med Ulrik Volgsten. 

Diskussions-kapitlet utgår från resultaten i artiklarna, som diskuteras i 
ljuset av de tidigare presenterade teoretiska perspektiven. Kapitlet är struk-
turerat så att forskningsfrågorna besvaras en i taget. Först diskuteras de 
estetiska och affektiva upplevelser som informanterna beskrivit och som 
förstås teoretiskt som att de ger bekräftelse och expansion. Därefter följer 
en diskussion om de kommunikationsmönster som framkom i delstudie 2, 
som ställs i ljuset av maskulinitetsnormer och tolkas utifrån symbolisk in-
teraktionism. Slutligen diskuteras de olika identiteter som informanterna 
presenterar i gruppen och enskilt, och den ambivalens som har framträtt i 
materialet mellan att framställa sig i enlighet med traditionella maskulini-
tetsnormer om att inte lämna ut sig, och en önskan om att vara i kontakt 
med den inre upplevelsevärlden. I ljuset av de presenterade resultaten, for-
muleras slutsatsen av hur äldre mäns musikintresse kan förstås som välbe-
finnanderesurs i tre teman: Musikupplevelser erbjuder en fristad för att upp-
leva och uttrycka känslor; ett delat musikintresse kan erbjuda en kulturell 
tillhörighet och gemenskap, och äldre mäns intresse för fakta ses som en 
resurs som bidrar till agens genom att stärka kunskap och kompetens och 
därmed en positiv själv-identitet.  

Därefter följer en metoddiskussion, där jag reflekterar över mina val av 
metod och teori. Slutligen ger jag några förslag på hur resultaten kan an-
vändas praktiskt och läggas till grund för utvecklandet av aktiviteter och 
stödåtgärder med musik för äldre män, och vilka nya frågor som behöver 
ställas och studeras vidare i framtida forskning.  

Sista kapitlet utgörs av en sammanfattning av hela avhandlingen på eng-
elska.  
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Bakgrund  
Följande kapitel inleds med ett avsnitt där jag placerar in avhandlingen i sitt 
akademiska sammanhang som tvärvetenskapligt projekt byggt på både mu-
sikforskning, gerontologi och forskning om män och maskuliniteter. Däref-
ter följer definitioner och avgränsningar av begreppen: män, äldre och väl-
befinnande. Slutligen presenterar jag delar av min förförståelse, så som den 
var i utgångspunkten av projektet.   

Avhandlingens akademiska placering  
Avhandlingen är tvärvetenskaplig och väver in perspektiv från de tre stora 
forskningsfälten musik, gerontologi och studier om män och maskuliniteter, 
som var och en i sin tur är tvärvetenskapliga. Ämnet är musikvetenskap, 
som vid Örebro universitet har inriktningen Musiken och människan, det 
vill säga musik sett i sitt sammanhang av människors förhållande till musik. 
”Musik” förstås som ett relationellt, socialt och kulturellt fenomen snarare 
än ett objekt. Musikvetenskap är ett forskningsfält med många deldiscipli-
ner varav musikterapi, musikpsykologi och musiksociologi är de mest ak-
tuella för avhandlingen (för en översikt av musikvetenskap, se Lilliestam, 
2020; Ruud, 2016). Musikterapi är både en klinisk disciplin och ett forsk-
ningsfält, med förgreningar mot neurologisk, medicinsk, pedagogisk och 
kognitiv forskning, likaväl som humanistiska och psykoterapeutiska tradi-
tioner. Forskningsområdet musikterapi är inte begränsat till studier om mu-
sikterapeutiskt yrkesutövande, utan har ett bredare fokus på relationen mel-
lan musik och hälsa och omfattar även studier om människors musikutö-
vande i vardagen och hur musik kan användas för att reglera hälsa och väl-
befinnande (Ruud, 2016; Stige, 2012). Min egen förförståelse bygger på min 
bakgrund som både musikvetare och musikterapeut, och är därmed både 
teoretisk och praktisk. 

Projektet är en del av forskarskolan Successful ageing som startade 2016 
vid Örebro universitet. Eftersom diskussionen kring och ifrågasättandet av 
begreppet ”successful ageing” har influerat min syn på äldre personer och 
åldrande, är det motiverat med en kort historisk genomgång av hur begrep-
pet har vuxit fram och definierats under årens lopp. Första gången begrep-
pet användes var av Havighurst (1961), som fokuserade på subjektivt upp-
levt välbefinnande och menade att det kunde uppnås både genom att hålla 
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sig aktiv och engagerad och genom att leva ett mer tillbakadraget och still-
samt liv. Att båda vägarna kan leda till erfarenheten av ett gott åldrande 
har även bekräftats i senare studier. Till exempel fann Bengtson (2016) att 
medan äldre i USA föredrog en aktiv livsstil, rapporterade holländare och 
italienare låg grad av aktiviteter men hög grad av livstillfredsställelse.  

I och med 80-talets nya kunskap om hjärnans plasticitet försköts inne-
hållet av begreppet ”successful ageing” till att handla mer om fysisk hälsa 
och att förebygga åldersrelaterade sjukdomar (Rowe & Kahn, 1987). Be-
greppet blev flitigt använt, men också kritiserat för att vara ålderistiskt ge-
nom att skapa en norm som i praktiken innebar ett förnekande av åldran-
dets implicita villkor, och även för att lägga ansvaret på individen snarare 
än att stötta äldre genom fungerande samhällsstrukturer (Foster & Walker, 
2015; Strawbridge, Wallhagen & Cohen, 2002; van Dyk, 2014). Idag har 
begreppet ersatts av ”healthy ageing”, ett hälsosamt åldrande, som WHO 
definierar som:  

the process of developing and maintaining the functional ability that enables 
well-being in older age /…[and]…/ enable people to be and to do what they 
have reason to value (WHO, 2015, 28). 

Numera finns alltså återigen en öppenhet för att ett gott åldrande kan ta sig 
många former och främst definieras av vad individen själv värderar. WHO 
innefattar aspekter som lycka, tillfredsställelse, värdighet och personlig ut-
veckling i sin definition, och betonar samhällets ansvar för att skapa struk-
turer och förutsättningar.  

Definitioner och avgränsningar 
I avsnittet definieras och avgränsas begreppen ”man”, ”äldre”, ”hälsa” och 
”välbefinnande”, eftersom de är centrala begrepp i avhandlingen, och kan 
förstås på många olika sätt.  

Man – Jag skriver om ”män” (och kvinnor), väl medveten om den på-
gående diskussionen om hur en binär uppdelning i två kön exkluderar 
många människors livserfarenheter. Eftersom den diskussionen inte är i fo-
kus för det här projektet, kommer jag att utgå från hur informanterna själva 
definierar sig, i det här fallet: som män.  

Äldre – I avhandlingen definieras ”äldre” som personer som har gått i 
pension, vilket i Sverige inträffar vid ungefär 65 år. Att diskutera äldre per-
soner som en homogen grupp är inte självklart, eftersom ”ålderdomen” i 
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praktiken omfattar ett åldersspann på nära 30 år räknat från pensione-
ringen, det vill säga en hel generation. En nyligen pensionerad 65-åring och 
en 90-åring har rimligen olika livsvillkor. Därför har en del sett behov av 
två begrepp. Laslett (1991) myntade till exempel begreppen tredje och fjärde 
åldern och betonade att han därmed inte avsåg specifika år, utan syftade på 
olika livsvillkor. I tredje åldern behöver människor inte längre arbeta för att 
försörja sig, men har fortfarande god hälsa och möjligheter att ägna sig åt 
sina intressen. I fjärde åldern tillstöter sjukdomar och problem och ett större 
behov av stöd och hjälp. Andra har föreslagit begreppen ”yngre-äldre” och 
”äldre-äldre” (Neugarten, 1974), och Barbro Westerholm, riksdagsledamot 
och själv 80+, har lanserat begreppet ”årsrik” för att motverka ålderism. 
Ibland används begreppet ”senior”, vilket Thompson (2019) uppfattar som 
könlöst och därmed potentiellt ålderistiskt.  

En del författare anser att begreppet ”äldre” också är ålderistiskt, ef-
tersom det i någon mening antyder att åldrandet i sig är stigmatiserande och 
behöver förnekas (Calasanti, 2004; Sandberg, 2011; van Dyk, 2014). De 
förordar i stället att helt enkelt använda begreppet ”gammal”, ”old” på 
engelska. Även om jag sympatiserar med alla ansatser att motverka ålde-
rism, är min bedömning att det inte görs genom att kalla en 65-åring för 
”gammal”. ”Gammal” kan förstås som motsatsen till ”ung” eller ”ny”, 
men associeras även med betydelser som ”mossig”, ”trött” och ”utsliten” 
(Abelin & Allén, 1988), vilket inte är relevant som beskrivningar av infor-
manterna i mitt projekt. Jag har därför valt begreppet ”äldre”, och ansluter 
mig därmed till gängse svenskt språkbruk både i forskning, och kli-
nisk/praktiska verksamheter för personer som befinner sig i de senare stadi-
erna av livet.  

I artikel I i avhandlingen använde jag begreppet ”tredje åldern”, för att 
lyfta fram att intervjupersonerna var huvudsakligen friska och levde aktiva, 
rörliga liv där de kunde ägna sig åt sina intressen och inte behövde hjälp för 
sin dagliga tillvaro. Senare har jag förstått att det även finns de som ser 
kritiskt på de begreppen, bland annat för att skiljelinjen mellan ”tredje” och 
”fjärde” åldern ofta i praktiken har handlat mer om fysisk hälsa och eko-
nomiska möjligheter att konsumera, än om ålder (Gilleard & Higgs, 2016; 
Gilleard, Higgs, Hyde, Wiggins & Blane, 2005). Jag slutade därför att refe-
rera till ”tredje” (och ”fjärde”) åldern.  
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Hälsa och välbefinnande – Det finns ingen entydig, etablerad definition 
av något av dessa begrepp. Ofta förekommer de tillsammans, hälsa och väl-
befinnande, utan att det riktigt framgår vad det tillför att använda båda. 
”Hälsa” innefattar ofta mer än en fråga om att vara fysiskt frisk eller sjuk 
och kan kombineras med olika prefix som psykisk, social, ekologisk eller 
existentiell hälsa (för existentiell hälsa, se t ex Lilliestam, 2013; Melder, 
2012). Det finns inget självklart samband mellan fysisk hälsa och subjektivt 
välbefinnande. Människor kan uppleva välbefinnande trots att de är fysiskt 
sjuka, och tvärtom vara uppgivna och förtvivlade trots att de är fysiskt 
friska (Aldridge, 2000b; Strawbridge et al., 2002).  

Även välbefinnande specificeras ofta i termer av psykologiskt, subjektivt, 
socialt och existentiellt välbefinnande. Olika välbefinnande-skalor har ut-
vecklats, t ex Scale for psychological wellbeing SPWB, där de viktigaste di-
mensionerna för psykologiskt välbefinnande är självacceptans, positiva re-
lationer, självständighet, att kunna hantera sin praktiska vardag, uppleva 
att livet har ett syfte och få fortsätta utvecklas som person (self-acceptance, 
positive relations with others, autonomy, environmental mastery, purpose 
in life, personal growth (Ryff, 1989). I Self-determination theory, SDT, be-
skriver Ryan och Deci (2000) tre grundläggande psykologiska behov som 
de anser är universella och som avgör graden av välbefinnande: kompetens, 
autonomi och, ungefär ”släktskap” (relatedness). Seligman, som utvecklade 
”positiv psykologi”, menar att välbefinnande består av fem tydliga kriterier, 
vilka sammanfattas i akronymen PERMA: positiva emotioner, engagemang, 
relationer, mening och att få lyckas (accomplishment) (Seligman, 2018).  

Flera av de ovan uppräknade kriterierna har identifierats i samband med 
musikutövande av olika slag, inklusive musiklyssning. Till exempel har 
Croom visat hur alla kriterierna i PERMA kan kopplas till musik (Croom, 
2015). Even Ruuds modell för hur musik stärker välbefinnande innehåller 
snarlika kriterier, formulerade som: Vitalitet, social tillhörighet, agens och 
mening (Ruud, 2012, 2013a, 2017). Utöver de kriterier som räknats upp i 
välbefinnandemodellerna ovan, har många musikforskare sett samband 
mellan välbefinnande och identitet, på så sätt att musik kan främja välbe-
finnande genom att den bidrar till att forma livsberättelsen och därmed en 
positiv själv-identitet (Batt-Rawden, 2010; DeNora, 2013; Larsen, 2015; 
Lilliestam, 2020; Ruud, 2012, 2013a, 2017).  

I avhandlingen kommer jag främst att använda begreppet ”välbefin-
nande” för att markera att det inte handlar om fysisk hälsa eller om att 
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musik skulle kunna bota sjukdomar. Ibland kommer jag att använda tilläg-
get subjektivt välbefinnande, för att betona den självupplevda aspekten och 
att jag inte gör anspråk på att utvärdera deltagarnas välbefinnande genom 
någon typ av objektiva mätningar.  

Slutligen en kort läsanvisning för ökad tydlighet: När jag refererar till 
samtliga informanter i hela det empiriska materialet, använder jag begrep-
pet ”informanter”. De män som intervjuades i delstudie 1 kallar jag ”inter-
vjupersoner”, medan männen i musiklyssningsgruppen refereras till som 
”deltagare”.  

Förförståelse 
I forskning med en hermeneutisk ansats är det en grundprincip att forskaren 
intar en självreflexiv hållning och medvetandegör och kritiskt granskar sin 
förförståelse, det vill säga de tidigare kunskaper, erfarenheter och även vär-
deringar, som ligger till grund för analys och bedömningar. Dessa ska även 
redovisas öppet och transparent. Inledningsvis vill jag därför redogöra för 
några av mina utgångspunkter. 

Jag har under större delen av mitt vuxna liv ingått i olika typer av tera-
peutiska och personlighetsutvecklande sammanhang, både som deltagare 
och musikterapeut, ofta i grupp, nästan enbart med kvinnor. I sådana sam-
manhang är det oftast väldigt självklart och odramatiskt att utforska den 
inre upplevelsevärlden, leka, pröva, vara kreativ och ”prata om känslor”. 
Det skapas ett slags terapeutiska/”feminina” normer för hur det är möjligt 
att agera och interagera, och som med de flesta normsystem ser man dem 
inte när man är en del av dem. Att den typen av självutlämnande öppenhet 
egentligen kräver stor tillit och inte alls är självklart för många människor, 
är lätt att glömma bort. Under avhandlingsarbetets gång har jag därför be-
hövt medvetandegöra många förgivettaganden som kommit ur de här erfa-
renheterna, för att kunna distansera mig från dem och se det empiriska 
materialet utifrån informanternas upplevelser och inte använda mina egna 
erfarenheter som måttstock. 

Min förförståelse kring äldre män och deras specifika utmaningar var 
inledningsvis begränsad. I min verksamhet som musikterapeut på demens-
boende har jag framför allt arbetat med kvinnor. Ofta har inte männen del-
tagit och jag har aldrig egentligen ifrågasatt eller funderat över varför. Jag 
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gick med andra ord in i projektet med erfarenheter som huvudsakligen här-
rörde från kvinnliga och terapeutiska sammanhang, vilket på många sätt 
har kommit att bilda den fond mot vilken jag har strävat efter att förstå  
äldre män, ibland snarast som en antites.  

När det gäller värderingar så har jag många gånger reagerat mot normen 
att äldre personer ska hållas aktiva till varje pris, både på äldreboenden och 
i samhället i stort, med allt från sittgympa till pysselstunder och bowling. 
Jag har både sett den glädje sådana aktiviteter kan skapa, och träffat på 
många äldre som föredrar att ta det lugnt. För mig har det verkat rimligt att 
få ha ett lägre tempo i det stadiet i livet, och ändå få bli bemött med gemen-
skap, värme och inte minst värdighet utifrån vem man är som person. Som 
jag ser det, står det normerande kravet på att äldre ska aktiveras delvis i 
motsatsställning till åldrandets villkor. Baksidan av det vällovliga idealet att 
hålla sig frisk och aktiv så länge som möjligt, är att det riskerar att stigma-
tisera själva åldrandet som en sjukdom som kan förebyggas och helst skulle 
undvikas helt och hållet. Min utgångspunkt är att åldrandet inte är en sjuk-
dom, utan ett stadium i livet precis som barndomen, tonåren eller medel-
åldern, ett stadium med sin egen inneboende psykologi. Därför ser jag inte 
musik som en ”aktivitet” som ska erbjudas äldre personer för att stimulera 
dem och hålla dem pigga och glada. För mig är musik ett estetiskt, affektivt 
och relationellt medium som kan berika på många olika sätt, emotionellt, 
socialt och existentiellt.   
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Tidigare forskning 
Kapitlet inleds med en redogörelse för hur litteratursökningen har gått till, 
för att därefter fortsätta med en presentation av relevant litteratur uppdelat 
på tre teman: Musik och välbefinnande, musik och identitet ur ett välbefin-
nandeperspektiv och slutligen en genomgång av empiriska studier kring mu-
sik och välbefinnande för äldre personer, inklusive det fåtal studier som jag 
har hittat som handlar specifikt om män/äldre män och musik. De studier 
som presenteras är hämtade från de tre huvuddiscipliner som avhandlingen 
omfattar: Musik, gerontologi och studier om män och maskuliniteter.  

Forskningsområdet äldre män, musik och välbefinnande visade sig vara 
i stort sett outforskat. I en systematisk litteratursökning, som inkluderar 
publikationer från januari 2000 till mars 2017, i databaserna CINAHL, 
RILM, AMED, MEDLINE och Web of Science, hittade jag inga studier som 
täckte alla fyra sökområdena, trots att jag provade olika kombinationer av 
sökorden: older - ag(e)ing – elderly - old -“third age”; music; wellness – 
wellbeing – health -”quality-of-life” och “men”, både i fritextsökning och 
via nyckelord. 

2020 gjorde jag en förnyad sökning i CINAHL och RILM, då jag begrän-
sade sökningen till “older men” och “music”, fortfarande utan resultat, ut-
över första artikeln i den här avhandlingen (Lindblad & de Boise, 2020). 
Jag använde även andra sökstrategier, som att leta i referenslistor, eller helt 
enkelt kontakta forskare och kliniker, och fråga, vilket ledde till ett fåtal 
ytterligare tips. 

Musik och välbefinnande 
De flesta som ägnar sig åt musik gör det för att det ger dem känslomässiga 
upplevelser som oftast upplevs som positiva (Sloboda & Juslin, 2010). Det 
finns kopplingar mellan positiva emotioner och fysiska och psykiska hälso-
effekter som har påvisats både i självrapportering och på mätbara, biolo-
giska nivåer (Fancourt et al., 2014; Saarikallio, 2017; Theorell & Kreutz, 
2012). Ofta beskriver människor att musik hjälper dem att slappna av och 
bli lugna, vilket också har visats på mätbar hormonell nivå av bland andra 
Västfjäll, Juslin och Hartig (2012), som föreslår ett samband mellan fysisk 
stressreduktion och positiva effekter på hälsan.  
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Under de senaste 20 åren har en mängd studier publicerats om hur var-
dagslivets musik kan fungera som välbefinnanderesurs. I DeNoras intervju-
studie (DeNora, 2000), där 52 kvinnor berättade om hur de använde musik 
i vardagen, framkommer att de flesta ansåg att musik hjälpte dem genom 
att påverka, förstärka eller förändra deras sinnestillstånd. De valde med 
andra ord musik medvetet för att uppnå ett visst känslomässigt/affektivt 
resultat, och även för att till exempel komma ihåg personer som varit viktiga 
för dem i livet. DeNoras slutsats är att musik därmed kan fungera som 
”självhjälpsteknologi”. I förhållande till den här avhandlingen är det viktigt 
att notera att DeNora enbart intervjuade kvinnor, men att slutsatserna är 
dragna generellt. Frågan om huruvida det kan finnas genusskillnader ställs 
aldrig.  

I Lilliestams (2020) senaste studie intervjuas både män och kvinnor i en 
intervjuform där informanterna valde ut tre musikstycken/låtar som man 
lyssnade på tillsammans under intervjun, för att därefter diskutera både mu-
siken och upplevelsen. Lilliestam ser liknande välbefinnande-vinster som i 
andra studier: Att musik väcker, stärker och reglerar känslor, hjälper infor-
manterna att komma i kontakt med kroppen och själen, ger tröst och styrka, 
gemenskap, och upplevelser av mening och sammanhang. Känslorna som 
väcks är starka även under själva intervjuerna, och många beskriver att mu-
sik formar och stärker deras själv-identitet. Huruvida det finns genusskill-
nader i hur musik upplevs och används nämns inte.  

Musik som självhjälpsteknologi har även studerats i förhållande till lång-
tidssjukskrivna. I en studie fick personer med långvariga sjukdomstillstånd 
lära sig att använda musik på ett medvetet sätt för att främja hälsan (Batt-
Rawden, DeNora & Ruud, 2005). Artikelförfattarna framhåller musikens 
funktion att väcka utommusikaliska tankar, minnen och associationer och 
drar slutsatsen att det kan främja hälsan hos långtidssjukskrivna att lyssna 
på och prata om musik. Musik används som substitut för sömntabletter 
eller smärtstillande, eller för att förändra en “låg” sinnesstämning eller de-
pression och beskrivs som en ”barnmorska” för utommusikaliska mål som 
att väcka minnen eller påminna om viktiga personer (Batt-Rawden, 2010). 
En av artikelns slutsatser är att musikupplevelser bidrar till att stärka en 
själv-identitet utöver den som är förknippad med sjukdomen. 

Att se musik som en självhjälpsteknologi eller barnmorska ger intrycket 
av en instrumentell musiksyn. Musik används utifrån dess funktion: Som 
stimulans vid träning, för smärtlindring, för att väcka minnen eller uppnå 
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en viss emotionell effekt. Resonemang om själva den estetiska upplevelse-
kvaliteten i musiklyssningsupplevelsen saknas. Mot slutet av boken Music 
in everyday life gör DeNora själv en reflektion kring detta:  

[Music’s] temporal dimension, the fact that it is a non-verbal, non-depictive 
medium, and that it is a physical presence whose vibrations can be felt, all 
enhance its ability to work at non-cognitive or subconscious levels. Indeed, 
to speak of music merely as a kind of exemplar is to remain committed to a 
cognitivist conception of agency, one that is organized around the notion of 
mental skill and interpretive practice. Such a conception stops short of the 
more profound levels on which music also operates, the levels on which we 
do not turn to music as a resource but are rather caught up in it, find our-
selves in the middle of it, are awakened by it (DeNora, 2000, 159). 

Här vidgar DeNora sitt eget perspektiv från att huvudsakligen ha diskuterat 
musikupplevelser utifrån ett praktiskt nyttotänkande, där musik beskrivits 
som redskap för att uppnå utommusikaliska mål, till att även omfatta mu-
sikupplevelsens inneboende estetiska aspekter. Att det implicita värdet av 
den estetiska upplevelsen ofta försummas i litteratur kring musik och väl-
befinnande till förmån för diskussioner om musikens nytta, har även upp-
märksammats av Hesmondhalgh (2013).  

I motsats till en mer instrumentell syn på musik och välbefinnande, fram-
går egenvärdet i själva musikupplevelsen av de över 1300 berättelser om 
starka musikupplevelser som Gabrielsson (2008, 2010) samlade in och ana-
lyserade. Där framgår också att det inte är någon särskild musik, utan musik 
i alla genrer som kan ge starka, ibland till och med livsförändrande upple-
velser. Informanterna beskriver djupt existentiella upplevelser som att 
känna sig förlöst, befriad, ett med allt, bekräftad och förstådd, men också 
upplevelser som mer konkret har påverkat deras liv som att känna ökat 
självförtroende, komma ur en depression eller fatta avgörande livsbeslut. 
De flesta (73%) av berättelserna härstammar från live-situationer, men det 
finns också exempel på att de har skett i bilen eller hemma vid radion. Värt 
att notera är också att nästan hälften (46%) av berättelserna handlar om 
musik som varit tidigare helt okänd för personen. I flera fall var det fråga 
om situationer där lyssnaren var helt oförberedd och blev totalt överrump-
lad av musiken. Det är en viktig iakttagelse eftersom den kompletterar den 
ofta upprepade tanken att det är den musik man känner till och tycker om 
som fungerar bäst ur välbefinnandeperspektiv (se t ex Lilliestam, 2013). 
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I en studie om hur vardagslyssnande via mp 3-spelare kan påverka upp-
levt välbefinnande såg Skånland (2013) att människor använder musik för 
att reglera, fördjupa och/eller förändra affektiva tillstånd. Intressant är hur 
Skånland problematiserar diskussionen om ”positiva” emotioner. Infor-
manterna i studien lyfter fram att även sorgsna emotioner kan upplevas som 
positiva. Några berättar att de väljer sorgsen musik när de är sorgsna, för 
att de vill ”vara där” en stund, göra sorgen vacker, ”beautify the sorrow” 
(Skånland, 2013, 7), för att sedan kunna lämna det sinnestillståndet. Men 
det finns även studier som visar att ”sorgsen” musik kan ha negativa effek-
ter på upplevt välbefinnande. Till exempel fann Garrido och Schubert 
(2015) att redan tidigare deprimerade personer blev ännu mer deprimerade 
av klassificerat sorgsen musik. Och i musikterapeutisk forskning har 
McFerran et al. (2018) visat att ungdomar kan använda självvald musik på 
ett sätt som får dem att känna sig mer deprimerade. Det råder med andra 
ord viss vetenskaplig oklarhet kring i vilka situationer klassificerat sorgsen 
musik upplevs som något positivt respektive negativt.  

Det första kriteriet för hur musik kan bidra till välbefinnande i Even Ru-
uds modell (se s 25) är vitalitet, som kan beskrivas som en grundläggande 
erfarenhet av att känna sig levande (Ruud, 2017; Trondalen, 2016). Ruud 
beskriver att musik kan bidra till en ökad medvetenhet om det egna käns-
lolivet och en förmåga att uppleva, tolerera och utrycka emotionella nyan-
ser. Med hänvisning till den norske psykologen Jon Monsen, menar Ruud 
att en känslomässig medvetenhet bidrar till en känsla av vitalitet och ett 
självförtroende till den egna förmågan att öppna sig både utåt mot omvärl-
den och inåt mot sig själv. På så sätt blir emotionell medvetenhet en viktig 
del i upplevt välbefinnande, vilket blir ännu tydligare när man betänker vad 
motsatsen, emotionell avstängdhet, kan få för konsekvenser:  

…one loses the ability to withstand one’s own emotional experiences and 
begins to live in a way that does not activate any feelings at all. As is clear 
from clinical psychology, as one inhibits or represses one’s feelings, one sur-
renders one’s self-awareness in order to protect oneself against reality. In the 
end, one stops relating to a basic pre-verbal way of communicating and dis-
rupts all of the information that is contained in a feeling. One becomes es-
tranged from oneself. Energy becomes tied up in the body, resulting in lack 
of motor flexibility and possibly physiological failure. In some cases, this may 
even lead to a situation where one loses one’s ability to indulge in new per-
sonal experience at all (Ruud, 2017, 594). 
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Här argumenterar Ruud för vikten av att vara ”i kontakt” med sitt känsloliv 
i alla dess nyanser, eftersom alternativet innebär att inte fullt ut uppleva sig 
själv som levande. I liknande banor resonerar Mark Johnson (2007), när 
han beskriver att det är genom känslorna som människor kan uppleva att 
de är i kontakt med sig själva och världen.  

Det här är resonemang som är särskilt relevanta i förhållande till äldre 
män, eftersom den traditionella maskulinitetsnormen att vara kontrollerad 
och inte visa eller uttrycka känslor leder till att en del män dissocierar från 
sitt känsloliv helt och håller, vilket kan skapa både sociala och mentala svå-
righeter (Ekenstam, 1998; Rowan, 1997; Seidler, 2007). I terapeutiska sam-
manhang har det visat sig att arbete med kroppen och/eller med myter har 
varit särskilt verksamt för att hjälpa män att återfå känslomässig kontakt 
med sitt inre (Seidler, 2007). Det är troligt att musik kan fungera på ett 
liknande sätt. Kontakt med känslolivet är även en avgörande faktor för att 
kunna utveckla förmågan till empati (Bojner Horwitz, 2018), vilket är 
centralt för att kunna forma meningsfulla relationer och viktigt inte minst i 
förhållande till äldre män och ensamhet.  

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att musik kan användas för 
att stärka välbefinnande både emotionellt, socialt och existentiellt, men att 
det saknas forskning specifikt om män, och att estetiska aspekter av själva 
musikupplevelsen ofta hamnar i skymundan.  

Musik och identitet  
I flera av de tidigare nämnda studierna har forskare gjort kopplingar mellan 
musik, välbefinnande och identitet och argumenterat för att musik kan bi-
dra till bättre välbefinnande genom att stärka känslan av en positiv identitet. 
Identitet är ett rörligt begrepp som definieras olika i olika forskningstradi-
tioner och sammanhang. Det kan syfta på faktiska, yttre aspekter som kön, 
ålder, yrke, nationalitet eller familjestatus, men även inre aspekter som rör 
värderingar och självuppfattning, till exempel ”jag är en musikälskare” eller 
”jag kan inte sjunga” (jfr. MacDonald et al., 2017; Vignoles, Schwartz & 
Luyckx, 2011). Det har en kontinuerlig, oföränderlig aspekt (”idem”), och 
en flexibel, utvecklingsbar och föränderlig sida, ”ipse” (Ricœur, 2011). I 
Goffmans dramaturgiska perspektiv beskrivs hur människor framställer 
sina identiteter olika i olika sammanhang, som om de var antingen på eller 
bakom scenen (i den svenska översättningen kallas de främre och bakre re-
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gionen), (Goffman, 1959/2014). Intressant är att Goffman använder be-
greppet ”self”, vilket visar hur flytande gränserna är mellan begreppen 
”själv” och ”identitet”. I psykologisk litteratur reserveras ofta begreppet 
själv till en upplevelsekvalitet av ”det här är jag” (Rowan, 1997; Stern, 
2003). Ibland förekommer även hybriden ”själv-identitet” (Baker & 
Ballantyne, 2013; Hays & Minichiello, 2005; MacDonald et al., 2017). 
Många skiljer på sociala och personliga identiteter (S. J. Schwartz, Luyckx 
& Vignoles, 2011), medan andra påpekar att uppdelningen är falsk ef-
tersom det inte finns någon individuell position som står utanför ett socialt 
sammanhang (Frosh, Phoenix & Pattman, 2003). Frosh et al påpekar också 
att det som formar en identitet är det som blir speglat av andra, vilket är en 
viktig aspekt i förhållande till hur musik kan bidra till ett identitetsska-
pande. I musikterapeutiska sammanhang har patienter inom psykiatrin fått 
hjälp genom att bli bemötta och identifierade som musiker snarare än uti-
från sin sjukdom (Ansdell, 2013; DeNora, 2000, 2013). David Aldridge 
beskriver hur den processen kan vara hälsofrämjande: 

This shift from my being a patient to considering myself a creative artist is 
itself a health generating performance of self and closely related to the gen-
eration of personal identity (Aldridge, 2005, 4). 

Med andra ord: människor formar sin självupplevda identitet både genom 
de berättelser de berättar om sig själva, och de berättelser som andra berät-
tar om dem. I musikaliska sammanhang kan speglingen ske av andra perso-
ner och även upplevelsemässigt av själva musiken (se s 42 ff), vilket också 
DeNora (2017) fångar upp i sin modell för hur musik kan stärka identitet 
och därmed välbefinnande:  

 

1. Identiteter är utbytbara, förhandlingsbara och möjliga att stjäla. 
2. Identiteter är både resurser och statusmarkörer. 
3. Identiteter är plastiska och formbara, det vill säga i ständig process. 
4. Identiteters formbarhet innebär att hybrider kan utvecklas. 
5. De här hybridiseringarna belyser hur identiteter formas relationellt, 

både med andra människor och med objekt, som musik (DeNora, 
2017, 47, min översättning). 
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DeNora betonar att identiteter är flexibla och formas relationellt. Viktigt i 
förhållande till musik är också att identiteter framställs genom det männi-
skor gör, i det som på engelska refereras till som ”performed identity”. Da-
vid Aldridge (2005, 39) skriver: ”we ’do’ who we are. We perform our very 
selves in the world as activities”. Det innebär att musikval och musikaliska 
aktiviteter kan både forma och uttrycka den person som utför aktiviteten. 

Musik kan stärka både en individuell själv-identitet av ”det här är jag/det 
där är inte jag” och en kulturell, kollektiv identitet av ”det här är vi/det där 
är inte vi” (Hesmondhalgh, 2008, 2013). Hur man ser på och definierar sig 
själv påverkar självkänsla, självförtroende och självvärde vilket alla är 
aspekter av välbefinnande. Tonårens idoler spelar stor roll för identitets-
skapandet (Frith, 1996), men även bland äldre kan musik ha betydelse för 
att ge den personliga livsberättelsen en känsla av kontinuitet och därmed 
stärka både den individuella och kollektiva identiteten (Hylte ́n-Cavallius, 
2005; Ruud, 2013b; Trevarthen & Malloch, 2017; Volgsten, 2019b; 
Volgsten & Pripp, 2016). Minnen kan fylla en viktig funktion för att knyta 
ihop livet och därmed upplevelsen av vem man är och har varit, och musik 
kan bidra till att bygga den berättelsen (Groarke & Hogan, 2016; Hays & 
Minichiello, 2005; Ruud, 2013b, 2017).  

I likhet med identiteter, är inte heller minnen statiska utan konstruerade 
och föränderliga. Hagberg (2013) skiljer mellan ”livet som det levdes” och 
”livet som man minns det”. Vilka berättelser som blir berättade kan bland 
annat påverkas av personens sinnesstämning under själva berättandet. Det 
innebär att om en musikupplevelse ger upphov till positiv affekt hos någon, 
i nuet, kan det påverka hur denne kommer att se på sin historia och sina 
minnen, vilket kan förändra både självkänsla och själv-identitet och därmed 
öka välbefinnandet. Trevarthen och Malloch menar att människors intresse 
för reminiscens och att i stillhet minnas den musik som följt med under livet, 
ökar med åren: 

In old age (Erikson’s eighth stage, Ego Integrity vs. Despair), with growing 
awareness of the infirmity of the body, its limitations of vitality, its weakness 
and pains, and a turning towards one’s own mortality, a more contemplative 
relationship to music arises, with growing importance of time for reminis-
cence of companionable activities and stillness that is accompanied by re-
membrances of one’s musical life (Trevarthen & Malloch, 2017, 162).  

Citatet ligger i linje med studier som funnit att många äldre söker lägre 
arousal och gärna undviker hög arousal (Ngo, Sands & Isaacowitz, 2010). 
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Samtidigt finns det en svaghet i Trevarthen & Mallochs argumentation, 
i och med att det inte framgår om det är ett empiriskt grundat påstående, 
eller ett antagande utifrån en (stereotyp/ålderistisk?) föreställning om att 
äldre tycker om att blicka tillbaks och minnas. När det gäller äldre personer 
och deras förmodade förkärlek för reminiscens, finns det motstridiga resul-
tat från tidigare forskning. Å ena sidan finns reminiscens-terapi som bygger 
på tanken att det är välgörande för äldre personer att tala om minnen 
(Djukanovic, Carlsson & Peterson, 2016; Haight & Webster, 1995). Å 
andra sidan har till exempel Hylte ́n-Cavallius (2005) uppmärksammat hur 
äldreboenden och pensionärsföreningar via musikval ”från förr” ofta kon-
struerar äldre som ”förflutenhetsmänniskor”, snarare än levande och enga-
gerade människor i samtiden. Groarke & Hogan (2016) noterar att musik-
lyssning kan stimulera personlig utveckling hos äldre personer genom upp-
täckten av ny musik och nya artister, vilket formar nya minnen och asso-
ciationer, och ger perspektiv på livet. I liknande banor resonerar Lamont 
(2017), som har sett att äldre människor snarare vidgar sin musiksmak och 
tar till sig mer komplex musik än tidigare, som västerländsk konstmusik 
eller jazz. Männen i Larsen (2015) beskrev hur musik från ungdomen fick 
dem att känna sig ungdomliga i nuet. Och i Laukka (2007) kommer remi-
niscens först som nummer tio på listan över de orsaker äldre människor 
angav till varför de lyssnade på musik, efter faktorer som att musik är un-
derhållande, trevligt, bra sällskap och väcker känslor. Det finns med andra 
ord anledning att ifrågasätta synen på äldre personer som ensidigt intresse-
rade av det förflutna. Påpekas bör också att musik även kan väcka smärt-
samma minnen till exempel hos någon som är i sorg (DeNora, 2000) och 
att musik från tidigare i livet kan bidra till att väcka känslor av saknad och 
vemod hos äldre personer över att livet inte längre är som det varit 
(Hesmondhalgh, 2013). De här resultaten ger en mer komplex bild av min-
nenas roll för äldre personers välbefinnande. 

Sammantaget visar flera studier hur musik kan bidra till att forma och 
bekräfta både individuell och kollektiv identitet, och därmed inverka på 
upplevt välbefinnande inte minst hos äldre personer. Dock visar tidigare 
forskning en mångfasetterad och delvis motstridig bild när det gäller äldre 
personers förhållande till sina minnen och hur de samspelar med upplevd 
identitet i nuet. 
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Musik som välbefinnanderesurs för äldre personer 
Litteratursökningen resulterade i endast tre studier om äldre män och mu-
sik. I en fenomenologisk fallstudie från Australien med två äldre män, en 
före detta musiker och en musikälskande amatör, beskriver informanterna 
musik som en livsviktig del av livet, ett intresse som ger sociala vinster, 
agens och möjlighet att lära sig, växa och utvecklas (de Vries, 2010). Arti-
keln har ett äldrefokus och drar slutsatsen att musik är viktigt för äldre 
personer, utan att gå närmare in på genusaspekter. En dansk intervjustudie 
med fyra äldre män, varav en professionell musiker, undersökte äldre mäns 
musikintresse ur ett identitets- och äldreperspektiv. Analysen visar att musik 
bidrar till att skapa en livsberättelse och känsla av kontinuitet i livet, och 
hjälpte informanterna att känna sig fortsatt ungdomliga i nuet, snarare än 
nostalgiskt tillbakablickande (Larsen, 2015). Den tredje studien bygger på 
intervjuer med äldre, svenska militärmusiker och fokuserar på historiska, 
folkbildande och musikpedagogiska aspekter av männens livslånga musi-
kerskap (Westvall, 2017). I alla dessa tre studier framgår musikens betydelse 
i informanternas liv, men ingen av artiklarna gör någon explicit koppling 
till vare sig välbefinnande eller maskulinitetsaspekter.  

Jag hittade två studier om män och musik ur ett välbefinnandeperspektiv, 
men utan åldersaspekten. Den ena är en studie om en kör för hemlösa män 
(Bailey & Davidson, 2002) där forskarna bland annat såg att körsång kan 
motverka depression, öka självkänslan och förbättra sociala förmågor. Den 
andra är en experimentell, australiensisk studie där män träffades en gång i 
veckan i tolv veckor för att spela musik tillsammans (Irle & Lovell, 2014). 
Många av deltagarna hade problem med aggressivitet, alkohol och droger, 
social tillbakadragenhet och/eller motstånd mot att delta i andra psykolo-
giska interventioner som erbjöds dem, symptom som är typiska för hur de-
pression kan ta sig uttryck specifikt hos män (Addis, 2008; Athanasiadis, 
Gough & Robertson, 2017; Patrick & Robertson, 2016). Aktiviteten gick 
ut på att värma upp på trummor och sedan sjunga och spela tillsammans. 
Till en början bestod repertoaren av covers, men efterhand skrev medlem-
marna själva sina sånger. Det krävdes inga musikaliska förkunskaper. De 
som kunde spela något instrument gjorde det, övriga spelade på enkla slag-
verk och sjöng. Resultaten visade att interventionen förbättrade det psyko-
logiska välbefinnandet hos männen, oavsett tidigare musikaliskt intresse el-
ler förmåga. Båda dessa studier visar alltså positiva effekter på välbefinnan-
det för män från aktivt musicerande, men det framgår inte om några av 
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deltagarna var äldre, och det finns följaktligen heller ingen analys i förhål-
lande till ålder.  

I en sociologisk enkät- och intervjustudie om män, känslor och maskuli-
niteter användes musik som utgångspunkt för att inspirera män att tala om 
känslor (de Boise, 2015). Informanterna beskrev att musik kan stimulera, 
spegla, fördjupa och uttrycka känslor och hjälpte dem att komma i kontakt 
med sig själva. Musik beskrevs som själens språk, som bland annat kunde 
fungera som tröst vid sorg, minska stress och hjälpa informanterna att inte 
känna sig ensamma. Sammantaget beskrevs musik som en socialt accepte-
rad trygg plats där män kunde uppleva och uttrycka känslor. Dock var in-
formanterna endast upp till 65 år, varför studien inte ger någon vägledning 
när det gäller hur äldre män använder och upplever musik.  

I en musiketnologisk studie om hur musik bidrar till att konstruera bilden 
av ”pensionärer” i pensionärsföreningar, på äldreboenden och liknande, 
studerade Hylte ́n-Cavallius (2005) bland annat en ”musikcirkel”, en mu-
siklyssningsgrupp för både män och kvinnor. Gruppen uppskattades av del-
tagarna och bidrog till en känsla av gemenskap och meningsfullhet i tillva-
ron. Gruppen hade ingen formell ledare och interaktionen och samtalen var 
huvudsakligen faktabaserade och kretsade kring musiken, artisterna och in-
spelningarna. En iakttagelse som är extra intressant i förhållande till den 
här avhandlingens fokus på äldre män, är att de manliga deltagarna visade 
tecken på rastlöshet i perioder av informellt småprat, medan för kvinnorna 
”flödade orden mer obehindrat” (Hylte ́n-Cavallius, 2005, 201).  

Flera studier beskriver körprojekt med äldre personer, både designade i 
forskningssyfte och naturligt förekommande (Balsnes, 2018; Clift et al., 
2010; Cohen, 2009). Studierna visar på positiva resultat, bland annat i form 
av sociala vinster, samhörighet och gemenskap, en positiv syn på livet, 
glädje, upplevelser av kontroll och självständighet samt av mening och sam-
manhang. I Cohen såg man dessutom ett samband med färre läkarbesök 
och färre fallolyckor än i kontrollgruppen. Balsnes tar dock upp att det inte 
finns någon automatisk koppling mellan att sjunga i kör och att uppleva 
välbefinnande, och betonar vikten av en lyhörd körledare som kan anpassa 
repertoaren och kraven till deltagarnas förmågor och ambitioner.  

I ett projekt i England, som syftade till att motverka social isolering och 
depression hos äldre personer, erbjöds kurser i både instrumentspel, sång 
och låtskrivande (Creech, Hallam, Varvarigou, McQueen & Gaunt, 2013). 
Resultaten visade på bättre livskvalitet och fysisk och psykisk hälsa, och 
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dessutom att de sociala vinsterna var större vid musikaliska aktiviteter än 
andra sociala aktiviteter som språkkurser, läsecirklar eller yoga.  

Både körstudierna och de engelska musikkurserna bygger på en majoritet 
av kvinnliga informanter; i Clift et al. (2010) var 77% kvinnor, Creech et 
al (2013) 80% och Cohen et al (2006) 78%. Ingen av dessa studier proble-
matiserar huruvida resultaten påverkas av den genusmässiga snedfördel-
ningen, eller vad den kan tänkas bero på. Clift et al. (2010) noterar att de 
kvinnliga informanterna i studien beskriver välbefinnandeeffekter från kör-
sång oftare än vad männen i studien gör, men drar inga slutsatser av denna 
iakttagelse. Det tycks med andra ord finnas en ”blind fläck” när det gäller 
genusaspekter på musik som aktivitet för äldre personer, liksom en brist på 
diskussion kring varför inte fler män deltar.  

I musikterapeutisk praktik är arbete med äldre personer ett av de stora 
fälten, avspeglat i forskning främst i samband med specifika sjukdomstill-
stånd som demens, KOL, stroke eller i palliativ vård, men även som 
förebyggande och social resurs i sammanhang där musik används 
relationellt för att stärka gemenskap, glädje och en känsla av meningsfullhet 
(Aldridge, 1999, 2000a, 2005; Stige & Ridder, 2016). Informanterna är 
huvudsakligen kvinnor, och diskussioner om äldre mäns specifika 
upplevelser eller behov saknas. 

I en del studier framhålls att det är ett aktivt engagemang - att spela, 
sjunga eller dansa - som har störst effekt på välbefinnandet (Creech et al., 
2013; Weinberg & Joseph, 2017). Andra menar att musiklyssning kan vara 
lika stimulerande om än på andra sätt (DeNora, 2013; Ekholm & Bonde, 
2018; Särkämö et al., 2014). Det finns relativt gott om studier om äldre 
personer och musiklyssning. I en stor registerstudie som omfattade nära 
6000 äldre amerikaner (medelålder 65,7 år) såg man ett samband mellan 
hälsa, musiklyssning och engagemang i livet även om orsakssambandet inte 
kunde fastställas (Kaufmann, Montross-Thomas, Griser & Pruchno, 2018). 
En irländsk jämförande studie (Groarke & Hogan, 2016) om vilken roll 
äldre respektive yngre vuxna tillskriver musiklyssningen i deras liv, fann att 
de yngre betonade sociala faktorer, medan de äldre oftare lyssnade en-
samma och ofta upplevde en indirekt social kontakt och känsla av kulturell 
tillhörighet med andra, via musiken (jfr. Volgsten & Pripp, 2016). Musik-
lyssning kan alltså vara ett ovärderligt substitut för sociala kontakter i tider 
av ensamhet och isolering, och har kallats för ”estetiskt surrogat” (Elvers, 
Fischinger & Steffens, 2018).  
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Äldre har berättat att de främsta skälen till varför de lyssnar på musik är 
att det är ”vackert”, trevligt och underhållande (Laukka, 2007). När 
Groarke och Hogan (2016) jämförde yngre och äldre musiklyssnare, fann 
de även att medan de yngre framhöll att de använde musik för att reglera 
sina känslor från negativa till positiva, så betonade de äldre känslomässiga 
och transcendenta upplevelser, och beskrev att musiken förstärkte redan 
positiva känslor. Den skillnaden såg även de Boise (2015) i sin studie om 
män, musik och känslor. Det kan antas hänga samman med den så kallade 
”positivitetseffekten” som definieras i livsloppsteorin SST, socioemotional 
selectivity theory. Där beskrivs hur människor allteftersom de blir äldre blir 
mer medvetna om att livet är ändligt och börjar prioritera sådant som ger 
dem känslomässig tillfredsställelse. De väljer färre och mer emotionellt gi-
vande vänskaper och sociala relationer, och föredrar att ägna sig åt sådant 
som ger glädje. Många blir också mer uppskattande, mer öppna för förso-
ning, och negativa känslor som stress, oro och ilska minskar (Reed & 
Carstensen, 2012; Scheibe & Carstensen, 2010).  

Det finns, som redovisningen ovan antyder, relativt gott om empiriskt 
stöd för fördelarna för äldre personer att lyssna på musik. Musiklyssning 
kan stärka positiva känslor och fungera som substitut för sällskap. Den är 
dessutom lätt tillgänglig, vilket är en stor fördel inte minst för äldre om 
kroppen och orken begränsar möjligheterna att förflytta sig till körer, dans-
ställen, studiecirklar och liknande forum för aktivt musikutövande. Dock 
saknas i ovan nämnda studier diskussioner om eventuella skillnader när det 
gäller genus, eller hur musiklyssning kan fungera som välbefinnanderesurs 
specifikt för äldre män. Endast Hays och Minichiello (2005) noterar att de 
emotionella upplevelser som musik ger beskrivs som särskilt betydelsefulla 
av de manliga informanterna, eftersom de ofta saknar utrymme för den ty-
pen av upplevelser i övrigt i sina liv. I studien berättar en man om hur hans 
pappa motsatte sig att pojkar skulle ägna sig åt musik eftersom det var 
omanligt. Artikeln bygger på fokusgruppsintervjuer med både män och 
kvinnor, en blandning av professionella musiker, körsångare, musikutbil-
dade, personer som arbetar extra på den lokala radiostationen med musik 
och ”vanliga” musiklyssnare. Analysen visar på en lång rad positiva effekter 
av att ägna sig åt musik: Musik upplevs som en central del av informanter-
nas identitet, stärker sociala gemenskaper, ger emotionella upplevelser, sti-
mulerar fantasi och motivation, och ger upplevelser av skönhet och andlig-
het (Hays & Minichiello, 2005). Dock finns det en oklarhet när det gäller 
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studiens relevans för att bättre förstå hur musik i vardagen kan påverka 
välbefinnandet hos ”vanliga”, icke-professionella äldre män, eftersom in-
formanterna var en ospecificerad blandning av professionella och semi-pro-
fessionella musiker och amatörer. Att människor som redan är djupt enga-
gerade i musikaliska sammanhang och identifierade med musik, också upp-
lever sitt engagemang som positivt, är föga förvånande – annars skulle de 
knappast fortsätta.    

Sammanfattning av tidigare forskning  
Som visats i föregående avsnitt, finns relativt gott om studier som visar att 
och hur musik kan fungera som välbefinnanderesurs och ”självhjälpstek-
nologi” i människors vardag. Olika typer av engagemang med musik an-
vänds för att bland annat reglera känslor, stärka sociala kontakter och 
skapa upplevelser av vitalitet och meningsfullhet. Musik kan också bidra 
till att stärka en positiv själv-identitet. Specifikt för äldre personer har stu-
dier visat att både aktivt musicerande och att lyssna på musik kan inverka 
positivt på välbefinnandet ur en lång rad aspekter. Dock råder brist på stu-
dier som fokuserar på äldre män och deras musikintresse ur ett välbefinnan-
deperspektiv.  
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Teoretiska perspektiv  
Följande kapitel redogör för de teoretiska perspektiv som behövs för att få 
en bättre förståelse för forskningsfrågans två delar: Musik respektive äldre 
män. Först redogörs för avhandlingens musiksyn, där musik ses som ett in-
teraktivt fenomen snarare än ett objekt. Därefter beskrivs teorier om vitali-
tetsaffekter och affektintoning, som teoretiskt förklarar hur och varför mu-
sik kan upplevas som känslomässigt meningsfull och därmed bidra till ökat 
välbefinnande. Som avslutning ges en redogörelse för teorier om män, käns-
lor och maskulinitsnormer.  

Musik – ett interaktivt fenomen 
Den första premiss som behöver klargöras är att musik i den här avhand-
lingen betraktas som ett interaktivt, kulturellt fenomen, snarare än ett sti-
mulus som påverkar människor som passiva mottagare (Ansdell, 2013; 
Lilliestam, 2020; Trondalen & Bonde, 2012). Musik i sig ”gör” ingenting, 
frikopplat från dess sociala och kulturella sammanhang. En grundläggande 
förutsättning för hur musikupplevelser fungerar är att de sker i samverkan 
mellan personen, musiken och situationen (Gabrielsson, 2010; Juslin, 2019; 
Ruud, 2012). På engelska används begreppen ”affordances” och ”appro-
priations” (Clarke, 2005; DeNora, 2000), vilket kan översättas med att mu-
siken erbjuder möjligheter till upplevelser, men att musikupplevelsen sedan 
avgörs av hur lyssnaren/mottagaren använder, eller tar till sig, musiken. Till 
exempel kan musik i ett lugnt tempo innebära möjligheten att bli lugn och 
avslappnad, men den kan också upplevas som tråkig eller leda till stress hos 
den som inte tycker sig ha tid att stanna upp en stund. “There is nothing 
mechanical or recipe-like in this process” (DeNora, 2013, 138). I ”affor-
dances”-begreppet ligger att ett visst musikstycke lånar sig lättare till vissa 
upplevelser än till andra. Det innebär att musikens materiella egenskaper, 
parametrar som tempo, rytm, klang, melodi, stil, affektiv stämning och om 
det finns text eller inte, spelar roll för musikupplevelsen (Gabrielsson, 
2016), även om det inte finns något rätlinjigt orsak-verkan-samband. Här 
finns en brist i många musik-och-hälsa-studier, som ofta inte nämner vilken 
musik som har ingått i studien, något som både Hesmondhalgh (2013) och 
Lilliestam (2020) noterar, men som jag också har lagt märke till själv i 
många av de studier som redovisats i kapitlet Tidigare forskning.  
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I Music Asylums (2013) utvecklar DeNora en teori om hur musik kan 
förstås som välbefinnanderesurs ur ett ekologiskt, sociologiskt perspektiv 
där hon visar att interaktion med musik kan bidra till att stärka en positiv 
identitet och sociala band. Med utgångspunkt i Goffmans Asylums och med 
empiriskt material både från egna intervjuer och från ett musikterapiprojekt 
inom psykiatrin i England, föreslår DeNora att musik kan ses som en 
fristad, ett ”rum” som kan vara fysiskt eller mentalt. Fristaden kan antingen 
ta formen av en stunds flykt, en mental förflyttning bort från vardagen och 
”in i” musiken (remove), eller en ”ommöblering” av en plats eller situation 
genom att musik blir en del av interaktionen (refurnish).  

Musikupplevelser genom affektintoning 
I forskning om musik och välbefinnande återkommer berättelser om att 
människor upplever att musik i någon mening uttrycker något väsentligt om 
dem själva, en upplevelse av att ”musiken är jag” (Gabrielsson, 2008, 2010; 
Lilliestam, 2020; Ruud, 2013b, 2017). Texten i en sång eller det affektiva 
uttrycket i själva musiken fångar och förmedlar något av personens inre 
upplevelsevärld och identitet. Musik beskrivs också återkommande som ”en 
vän”, någon som förstår och tröstar (Elvers et al., 2018; Gabrielsson, 2008, 
2010; Groarke & Hogan, 2016).  

Båda upplevelserna, musiken som ”jag”, och musiken som ”en vän” kan 
förklaras utifrån teorier om affektintoning, som ursprungligen utvecklats 
inom spädbarnsforskning. Den turtagning och frasering som sker i den ti-
diga interaktionen mellan spädbarn och förälder har beskrivits som ”proto-
musikalisk” (Dissanayake, 2001; Volgsten, 2012, 2019b), eller som ”kom-
munikativ musikalitet” (Malloch & Trevarthen, 2008). Centralt i interak-
tionen är den affekt med vilken barnet respektive föräldern tonar in på 
varandra och interagerar. Stern (2003) kallade dessa för vitalitetsaffekter 
(senare bytte han begrepp till vitalitetsformer), och menade därmed inte ”af-
fekter” i meningen känslor, utan dynamiska rörelsekvaliteter som ”fly-
tande”, ”exploderande”, ”avtagande”, ”fladdrande”, ”spänt” och ”av-
spänt”. Stern (2010) menade att de rörelsekvaliteter som finns i vitalitetsaf-
fekterna/-formerna är det som på det mest grundläggande sätt får männi-
skor att känna sig levande. Motsvarande dynamiska rörelsekvaliteter finns 
i musik. I musikterapeutisk forskning har musikupplevelsens vitaliserande 
funktion framhållits som betydelsefull för välbefinnande (Ruud, 2017; 
Trondalen, 2016).  
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Att kommunicera och interagera är centralt för människans överlevnad 
och utveckling och därmed ett mänskligt behov. Människor kommunicerar 
och relaterar intersubjektivt med omvärlden från det att de föds (Stern, 
2003). Det är genom återkommande möten med ”den andre” som ett 
”själv” kan formas och utvecklas, en process som pågår hela livet. Daniel 
Stern utvecklade en modell där han formulerade fem relationella/intersub-
jektiva domäner (se tabell 1).  
 

Självets utveckling Ålder Relationell domän 

Känslan av ett 
uppvaknande själv 

Det nyfödda 
barnet 

Domän för begynnande relaterande. Själv-
et är aktivt i samspel med omgivningen. 

Känslan av ett 
kärnsjälv 

Från ca 2-3 
mån 

Domän för kärnrelaterande. Erfarenheter 
av att vara en social varelse. 

Känslan av ett 
subjektivt själv 

Från ca 7-9 
mån 

Domän för intersubjektivt relaterande. Er-
farenheter av att andra har ett eget inre 
liv, och att inre upplevelser kan delas med 
andra. 

Känslan av ett ver-
balt själv 

Från ca 18 
mån 

Domän för verbalt relaterande. Språket in-
nebär nya möjligheter att dela och för-
medla erfarenheter. 

Känslan av ett be-
rättande/narrativt 
själv 

Från ca 3 år Domän där förmågan att beskriva sig själv 
och återge känslor och upplevelser utveck-
las. Viktigt för identitetsbildningen. 

Tabell 1. Självets utveckling enligt Daniel Stern (2003)  

 

Det är viktigt att betona att de tidiga domänerna inte försvinner när de nya 
tillkommer, utan att de bygger på varandra kumulativt, fortgår parallellt 
hela livet och utgör grunden för alla intersubjektiva möten mellan männi-
skor. De är därmed relevanta även för att förstå hur äldre män relaterar till 
och interagerar med varandra och med musik, affektivt och intersubjektivt. 
Även om det (oftast) inte finns någon verklig interaktion mellan en lyssnare 
och musik, i den meningen att musiken de facto inte anpassar sig till lyss-
naren, sker vad man kan kalla en ”medierad kvasi-interaktion”, där det 
upplevs som att musiken är en interagerande ”andre” (Volgsten, 2019b). 
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I de två första domänerna är kommunikationen och helhetsupplevelsen 
av att vara-med-annan3 pre-verbal och affektiv. I den allra första domänen 
söker barnet perfekt följsamhet i interaktionen, medan barnet i den andra 
domänen föredrar en matchning som är snarlik men inte en exakt spegling. 
I förhållande till musikupplevelser kan man teoretiskt förklara det som att 
dessa två relationella domäner aktiveras när personer upplever musik som 
”jag”, och när de upplever musik som ”en vän”. Att bli bemött med perfekt 
följsamhet blir en bekräftande upplevelse, medan ett bemötande som inne-
bär en affektintoning som matchar men inte är exakt ger möjlighet till upp-
levelser av expansion och utveckling. Barnet utvecklar en erfarenhet av att 
finnas som en egen, avskild individ som kan möta en annan individ och dela 
upplevelser och intentioner med andra. Det sker till en början som en pre-
verbal, implicit förnimmelse. Överfört till musikupplevelser innebär det att 
en musikupplevelse kan vara både bekräftande och öppnande mot andra 
sätt att vara och känna. Det är inte en kognitiv process, utan sker på en 
implicit upplevelsenivå.  

De därefter följande domänerna för självutveckling i Sterns modell är 
verbala. Barnets språkutveckling tar fart. Barnet börjar kunna dela upple-
velser med andra genom språket, vilket öppnar för helt nya möjligheter att 
vara-med-andra. Medaljens baksida, som Stern (2003) beskriver det, är att 
det finns en skillnad mellan upplevelsen som icke-verbalt erfarande, och 
verbaliseringen av denna erfarenhet. Språket kan fungera både klargörande 
och hindrande. Stern belyser språkets alienerande inverkan på självupple-
velsen, och beskriver situationer där de ord som sätts på en upplevelse kan 
förminska och förvanska själva upplevelsen.  

Den sista domänen, det ”narrativa självet”, är ett viktigt steg för barnets 
identitetsutveckling, och innebär både nya möjligheter till delad upplevelse 
med andra och samtidigt ökad risk för att språket begränsar och kanske till 
och med förvanskar själva upplevelsen.  

Sammantaget kan alla domänerna i Sterns modell för självutveckling ak-
tualiseras i en musikupplevelse som är präglad av affektintoning (långt ifrån 
alla musikupplevelser är det), både de icke-verbala, implicita upplevelserna 
av att vara-med-annan, och de upplevelser som kan beskrivas, förklaras och 
delas verbalt med andra. 

                                                 
3 Sammansättningen ”vara-med-annan” är en konstruktion som Stern använder för att be-
skriva att det intersubjektiva mötet är en helhetsupplevelse. 
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Tanken att människan ”blir till” i mötet med den andre, som både be-
kräftar och representerar ”annat-het” är inte ny, även om Stern understöd-
jer den empiriskt. Inom filosofin har liknande tankar förts fram av bland 
andra Paul Ricœur som beskriver hur jaget blir till i möte med duet, just för 
att de är olika, samtidigt som det finns en spegling (Ricœur, 1994, 2011).  

The selfhood of oneself implies otherness to such an intimate degree that one 
cannot be thought of without the other, that instead one passes into the other 
(Ricœur, 1994, 3). 

Man får alltså syn på sig själv genom det utifrånperspektiv som den andre 
erbjuder. Det är genom att identifiera sig med det som är annorlunda, som 
utveckling kan ske. Ricœur beskriver också hur vänskap kan utvecklas från 
att vara bekräftande till att nyfikenheten på skillnader tar över, vilket liknar 
hur Stern beskriver utvecklingen från att vilja bli bemött med exakt följsam-
het till att föredra matchning som inte är en exakt spegling. Båda position-
erna kan motsvaras av musik som kan upplevas som ”jag” respektive som 
”en vän”.   

Wallrup (2015) har inte samma dialogiska sätt att beskriva musikalisk 
affektintoning, utan beskriver det som en process där lyssnaren tonar in sig 
på och identifierar sig med musiken, som förändrar lyssnarens sinnesstäm-
ning till att närma sig musikens affektiva uttryck, toner och klanger. Väl 
”inne” i musiken, kan sinnet börja arbeta och tankar, känslor och inre bil-
der aktiveras.  

The identification is total, since the ego finds its own ideal self there, express-
ing itself in the harmonies and sequences (Wallrup, 2015, 53).  

Här beskriver alltså Wallrup att lyssnaren (egot) kan finna sitt eget ideala 
själv i musiken, som därmed blir ett uttryck för detta själv. Att uppleva mu-
sik som ett uttryck för det ideala självet innebär ett elementet av expansion 
från det som nyss var ”jag” till en ny, vidgad och/eller förändrad själv-upp-
levelse. På liknande sätt beskriver Elliott och Silverman (2017) hur männi-
skor kan utveckla sin identitet när de lyssnar på musik, men formulerar det 
som att de då engagerar sig i en process liknande den som människor gör 
när de konstruerar ”den andre” som person:  

…do something close to what we do when we constitute others as persons, 
when we invest others with personhood. It may be that during the processes 
of responding to (and/ or making) specific kinds of vocal and instrumental 
music — and responding to music makers who sing and play music that 
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moves us emotionally — we are engaging in something like an ethical ideali-
zation of the other: the piece and/ or performance becomes an-other because 
we make it so. We may be interpreting the music holistically and humanisti-
cally— with a principle of charity that makes the music feel like a person 
who is similar to ourselves, or who is, in fact, our self (Elliott & Silverman, 
2017, 40, kursiv i originalet). 

Det sker således en identifikation med musiken, där musiken kan upplevas 
som den ”idealiserade andre” och därigenom bli en spegling av den egna 
personen i dess bästa dager, eller en ”magisk spegel” som DeNora beskriver 
det (2000, 70). Viktigt att betona är att intoningen är dubbelriktad, i den 
meningen att lyssnaren bekräftas av musiken, men också att musiken till 
synes formas av vad lyssnaren tonar in sig på (Volgsten, 2012, 2019b). I en 
liknande diskussion lämnar Clarke (2005, 64) det öppet om en person som 
till exempel lyssnar på Beethovens femte symfoni upplever sig själv i de ex-
plosiva och flödande musikaliska skeendena, eller om musiken upplevs som 
”den andre”.  

Tilläggas kan att upplevelsen av ”den andre” naturligtvis även kan leda 
till ett avståndstagande, ”det-där-är-inte-jag”, om musiken inte faller lyss-
naren i smaken och det därmed inte sker någon intoning. Sammanfattnings-
vis kan musik upplevas som en interaktiv, affektiv helhetsupplevelse som 
har beskrivits både som en spegling av en själv, en idealiserad version av en 
själv, som ”den andre” eller den ”idealiserade andre”. Detta sker genom 
affektintoning och identifikation. 

Män, känslor och maskulinitetsnormer 
Maskulina ideal har traditionellt förknippats med rationalitet och tän-
kande, snarare än kännande. Forskning har studerat mäns förhållande till 
känslor ur olika aspekter. I en psykosomatisk, medicinsk kontext har stu-
dier visat att ”alexitymi”, alltså en faktisk lägre förmåga att identifiera och 
beskriva sina egna känslor, är vanligare bland män än bland kvinnor 
(Berger, Levant, McMillan, Kelleher & Sellers, 2005; Theorell & Ullén, 
2018). Andra, sociologiskt inriktade forskare betonar konstruktionistiska 
aspekter och menar att män är socialiserade till att inte uttrycka känslor. 
Som tidigare nämnts kan socialiseringen att inte uttrycka känslor dock leda 
till att en del män förlorar kontakten med sitt känsloliv, vilket kan leda till 
svårigheter både socialt och mentalt (Ekenstam, 1998; Rowan, 1997; 
Seidler, 2007).  
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Kontakt mellan män präglas ofta av normer, hierarkier och en underlig-
gande konkurrens (Seidler, 2006). I korthet handlar maskulinitetsnormer 
om att inte visa sig svag, inte söka hjälp, speciellt inte vid psykisk ohälsa, 
och att inte på något sätt associera sig med det som kan uppfattas som fe-
minint. Connell definierar fyra olika ”subjektspositioner” kopplade till 
maskuliniteter: Hegemonisk, som är det ideal som i praktiken ytterst få om 
ens någon kan leva upp till, medskyldig, som är de som inte själva lever upp 
till idealen men ändå vinner prestige genom att understödja dem, underord-
nade, till exempel homosexuella eller feminiserade män och slutligen mar-
ginaliserade, grupper som är utsatta på grund av ras, etnicitet eller socio-
ekonomiska förhållanden (Connell & Messerschmidt, 2005; Hearn et al., 
2012). Kategorin ”äldre män” räknas inte ens upp som exempel, vilket i sig 
skulle kunna tyda på att de betraktas antingen som underordnade eller mar-
ginaliserade. 

 Det finns fyra distinkta normer som män förväntas leva upp till när det 
gäller vad som är accepterade sätt att visa känslor - normer som i hög grad 
lever kvar fortfarande (Brannon, 1976):  

 

1. “No Sissy Stuff!” – undvik allt som kan verka feminint, eftersom 
det implicit tyder på svaghet. Maskulinitet innebär att vara allt 
som inte kvinnor är.   

2. “Be a Big Wheel.” – maskulinitet mäts i termer av makt, fram-
gång, ekonomiskt välstånd och status, som i sentensen ”han som 
har mest saker när han dör, vinner!” 

3. “Be a Sturdy Oak.” – maskulinitet innebär att hålla sig lugn och 
vara pålitlig i krissituationer, och hålla sina känslor i styr vilket i 
praktiken innebär att inte visa känslor av svaghet eller sårbarhet. 
”Pojkar gråter inte”. 

4. “Give ‘Em Hell.” – maskulinitet innebär att ta risker, våga, vara 
framåt, drivande, och gärna aggressiv.  

 
Av tabellen framgår att det inte är alla känslor som är ”förbjudna”, utan 
känslor av svaghet, medan till exempel aggressivitet, som också är en 
känsla, ingår i normsystemet (jfr. de Boise, 2015). Normerna anses framför 
allt gälla för män i förhållande till andra män. Eftersom de flesta män aldrig 
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lyckas uppnå de idealiserade målen, är det många som upplever sig makt-
lösa och även de facto är maktlösa (Calasanti, 2004; Seidler, 2007). Det gör 
att många män lever med en känsla av skam och av att vara otillräckliga 
(Kimmel, 2005; Seidler, 2006, 2007). Kimmel (2005) noterar att rädslan för 
att tappa ansiktet är större för många män, än önskan om att få makt. 

En del har påpekat att samma normer som potentiellt ger män möjlig 
tillgång till formell makt, även är de normer som skapar hälso- och rela-
tionsproblem (Levant, Webster, Stanley & Thompson, 2020; Messner, 
1997; SOU, 2014). Män har kortare medellivslängd än kvinnor, i Sverige 
var det 80,6 år för män mot 84,3 för kvinnor år 2020 (SCB, 2021), vilket 
inte i första hand anses bero på fysiologiska eller biologiska faktorer, utan 
just på normer som gör att män tar mer risker med sin hälsa och inte söker 
hjälp för hälsorelaterade besvär i samma utsträckning som kvinnor (Avital, 
2017; Lohan, 2007; Patrick & Robertson, 2016). Det tycks med andra ord 
finnas en påtaglig konflikt mellan maskulinitetsnormer och mäns välbefin-
nande (jfr. Messner, 1997).    

Samtidigt är det viktigt i alla diskussioner kring normer att inte essentia-
lisera och se dem som egenskaper (Calasanti & King, 2016; Kimmel, 2005). 
Det är också viktigt att poängtera att ”maskuliniteter” inte är detsamma 
som ”män”. Normerna uppräknade ovan kan förvisso även omfattas av 
kvinnor. Det finns även ett inneboende dilemma med att diskutera normer 
eftersom en norm, så snart den benämns, riskerar att även befästas. Seidler 
tar upp detta i förhållande till maskulinitetsnormer och menar att det finns 
en fara i att ”identify men with the masculinities that they are struggling 
with or attempting to distance themselves from” (Seidler, 2006, 50). Samti-
digt ifrågasätter Galasiński hur viktig frågan om normer är i praktiken, i 
mäns levda vardag:  

It seems obvious that masculinity is more of an ideal, that many – most? – 
men do not live up to, although some of them aim to whereas others simply 
don’t care that much (Galasiński, 2004, 45). 

I en studie om hur män själva beskriver sina känslor, fann Galasiński (2004) 
det till synes självklara, att män både har och uttrycker känslor. Däremot 
använder de ofta mer distanserade strategier för att uttrycka sina känslor, 
än vad kvinnor gör. De kan till exempel säga att en situation är irriterande, 
snarare än att beskriva sig själva som irriterade, eller att en situation är 
känslosam snarare än de själva. En del menar att den begränsade emotio-
nella repertoar som många män utvecklar gör att de därmed även saknar 
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ett emotionellt språk (Ekenstam, 1998; Featherstone et al., 2007). Även om 
det finns tecken på att dessa tendenser förändras bland yngre män (Seidler, 
2006) så har många män fortfarande ett annat och mer indirekt sätt att tala 
om sina känslor, än vad kvinnor vanligen har. 

I kritisk forskning om män och maskuliniteter framställs det ofta som att 
män behöver utveckla sin förmåga att visa och uttrycka känslor av jäm-
ställdhetsskäl och för att förbättra sina relationer (de Boise & Hearn, 2017; 
McQueen, 2017). Det råder stor brist på diskussioner som beskriver det 
som ett egenvärde att uppleva känslor, i meningen vara i kontakt med vita-
litetsaffekter, som jag tidigare beskrivit som grunden för att känna sig le-
vande. För att hitta sådana beskrivningar får man gå till terapeutisk littera-
tur (Ekenstam, 1998; Rowan, 1997; Seidler, 2006), eller det fåtal studier 
som finns om musik där (äldre) män kommer till tals och framhåller att de 
uppskattar att ägna sig åt musik för att det ger dem möjlighet att uppleva 
och uttrycka känslor (de Boise, 2015; de Vries, 2010; Hays & Minichiello, 
2005; Lilliestam, 2020). Det råder med andra ord brist på kunskap vad gäl-
ler äldre män som kännande och emotionella människor.  
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Metodologi 
Följande kapitel inleds med en presentation av de två vetenskapsteoretiska 
perspektiv som har väglett analys och tolkningar av det empiriska mate-
rialet: Hermeneutik och symbolisk interaktionism, det senare framför allt 
aktuellt i analysen av delstudie 2. Därefter följer en ganska detaljerad redo-
görelse för själva arbetsprocessen, vad jag har gjort och varför. Kapitlet av-
slutas med en redogörelse för formalia när det gäller etikprövning, och en 
kritisk självreflektion kring makt- och genusaspekter på min interaktion 
med informanterna, framför allt i delstudie 2.  

Den empiriska studien består av två delar, dels semi-strukturerade inter-
vjuer om hur äldre mäns upplevelser av och motiv för att ägna sig åt musik, 
dels en musiklyssningsgrupp med (andra) äldre män, där jag hade den 
dubbla funktionen av att vara gruppledare och deltagande observatör. Jag 
gjorde även individuella uppföljningsintervjuer med alla deltagarna i musik-
lyssningsgruppen. Delstudie 1 är presenterad i Artikel I, medan delstudie 2 
är presenterad både i Artikel II och, med en fördjupad teoretisk analys, i 
Artikel III.  

Studiedesignen är kvalitativ med en hermeneutisk ansats. Analysen av 
delstudie 1/artikel I är genomförd med tematisk analys. I artikel II är ana-
lysen genomförd med kvalitativ innehållsanalys, medan den teoretiska ana-
lysen i artikel III är genomförd med hjälp av Goffmans dramaturgiska teori 
om rolltagande och Sterns affektteori. 

En kvalitativ studiedesign 
För att kunna fullgöra avhandlingens syfte, att belysa hur äldre mäns mu-
sikintresse kan förstås som välbefinnanderesurs, har jag valt en kvalitativ 
studiedesign. Kvalitativ forskning är tillämplig när syftet är att belysa och 
öka förståelsen för människors subjektiva upplevelser och hur dessa formas 
i relation till omvärlden och andra människor (Alvesson & Sköldberg, 
2008; Patton, 2015). Som Tracy (2013) påpekar, är kvalitativ forskning 
särskilt lämplig för att ta fram ny kunskap om marginaliserade, stereotypi-
fierade grupper eller grupper där det saknas tidigare forskning. ”Äldre 
män” utgör en sådan grupp, både tidigare bristfälligt beforskad och i sam-
hället på många sätt marginaliserad och stereotypifierad – eller snarare 
osynliggjord. För att undvika att bidra till ytterligare marginalisering av 
äldre män som grupp, är det viktigt att lyssna på deras berättelser och förstå 
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dem på deras egna villkor (Galasiński, 2004), något som möjliggörs av en 
kvalitativ studiedesign.  

Projektet är att betrakta som ”grundforskning”. I grundforskning finns 
inte något krav på att resultaten ska vara omedelbart praktiskt tillämpbara, 
till skillnad från tillämpad forskning. Den behöver heller inte innehålla nå-
gon utvärdering av huruvida till exempel en viss intervention fungerar eller 
inte (Wheeler & Murphy, 2016). Det här är inte en interventionsstudie. 
Däremot kan resultaten utgöra ett kunskapsunderlag för framtida utveck-
ling av sociala stödåtgärder med musik, för äldre män. Tracy (2013) beto-
nar att kvalitativa studier om underbeforskade områden kan utgöra en kun-
skapsbas för fortsatta, mer strukturerade studier.  

Hermeneutisk ansats 
Avhandlingen strävar efter att öka förståelsen för äldre mäns välbefinnande 
i samband med musikutövande av olika slag. Detta görs genom att tolka 
informanternas berättelser, icke-verbala uttryck och musikval och sätta in 
dessa i ett helhetsperspektiv av hur de förhåller sig till välbefinnande. Det 
gör hermeneutik till en relevant forskningsansats eftersom tolkning där är 
den huvudsakliga kunskapsformen (Ödman, 2004). Tolkning innebär att se 
något som något, och kan ske på olika abstraktionsnivåer (Ödman, 2007). 
Den enklaste nivån sker så fort man sätter ord på ett objekt eller fenomen. 
I själva verket utgör varje ord som sägs eller skrivs en tolkning, nämligen av 
det fenomen som orden strävar efter att fånga och beskriva (Ricœur, 1993). 
En forskares tolkning är mer abstrakt och komplex, och sker i den så kal-
lade ”hermeneutiska cirkeln” eller ”spiralen” - en öppen, cirkulär och upp-
repad rörelse som består av de fyra momenten tolkning, förförståelse, för-
ståelse och förklaring, och rör sig mellan del och helhet, empiri och litteratur 
(Ödman, 2004). Delarna går inte att förstå utan att sätta in dem i samman-
hanget av helheten, och omvänt går det inte heller att se helheten utan att 
förstå delarna. En viktig poäng med det cirkulära arbetet är att tolkningen 
förändras och fördjupas för varje nytt varv i cirkeln (det är den förändringen 
som illustreras av metaforen ”spiral”). Konkret innebär det att ett närstu-
dium av en viss del kommer att göra att helheten sedan framträder i ny 
dager, vilket i sin tur väcker nya frågor och insikter som påverkar förståel-
sen för delarna.   
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Inom kritisk hermeneutik4 anses både den inlevelsefulla förståelsen och 
den kritiskt ifrågasättande förklaringen vara två moment som båda behövs 
och förutsätter varandra (Kristersson Uggla, 2005). Paul Ricœur avvisade 
dikotomin i Diltheys klassiska formulering ”naturen förklarar vi, själslivet 
förstår vi”, och visade att både förklaring och förståelse är två delar av 
samma process (Ricœur, 1971, 1993). Den kritiska hållningen handlar om 
att inte enbart acceptera ”textens” (i vid mening) värld utan att även för-
hålla sig kritiskt och ifrågasättande till den, bland annat genom distanse-
ring. Förståelse kan med andra ord ses som en inkännande, ”lyssnande” 
process medan att förklara innebär ett mer intellektuellt/kognitivt, kritiskt 
granskande ifrågasättande (jfr. Kristersson Uggla, 2005). Annorlunda for-
mulerat har förståelse att göra med förmågan att följa med i en berättad 
historia. Barnet frågar: Vad händer sedan? När förståelsen inte räcker till, 
utan flödet bryts är berättelsen inte längre självförklarande. Frågan blir då 
i stället: Varför då?. Alltså ”varför?” snarare än ”vad?” det vill säga att 
intresset för fortsättningen ersätts av ett intresse för orsakerna (Ricœur, 
1993, 95). I projektet har det funnits åtskilliga stunder då ”berättelsen” inte 
varit självförklarande utan förvånat och förbryllat mig. Jag har då behövt 
fråga ”varför?” och söka förklaringar, vilket jag har gjort i litteratur och 
teorier, och även genom att kritiskt granska mina egna förgivettaganden 
och värderingar.  

Det finns ingen typisk ”hermeneutisk metod”, i meningen tydligt utarbe-
tad manual eller förutbestämda steg, utan forskaren själv är den huvudsak-
liga metoden. Analysen är därmed med nödvändighet färgad av forskarens 
tidigare kunskaper, erfarenheter och värderingar, så kallad förförståelse. 
Även mellan förförståelse och förståelse sker en cirkulär process, som börjar 
med en naiv förförståelse vilken sedan påverkas och förändras under tolk-
ningsprocessens gång (Larsson, 2005). I avhandlingen har jag inledningsvis 
redogjort för min initiala – naiva - förförståelse (se s 26), men jag ser också 
allt det som jag har redogjort för i kapitlen Tidigare forskning och Teore-
tiska perspektiv som del av min nya, utvidgade förförståelse så som den har 
formats under projektets gång.  

                                                 
4 Ricœur utvecklade sin filosofi mot en alltmer kritisk hållning, som han först kallade 
”misstankens hermeneutik” och efterhand ”kritisk hermeneutik” (Kristersson Uggla, 
2005). 
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Hermeneutiken söker efter ”möjliga innebörder” (Ödman, 2007, 48, min 
kursivering). Det innebär att många tolkningar kan vara relevanta och bidra 
till ny kunskap. Däremot är inte alla tolkningar likvärdiga. Även om det 
inte är vare sig möjligt eller eftersträvansvärt att verifiera en tolkning i na-
turvetenskaplig mening, kan den valideras som rimlig och giltig (Ödman, 
2005). Ricœur (1971) menar att en tolkning både kan och behöver vara inte 
bara rimlig, utan mer rimlig än andra för att ha giltighet. Mindre rimliga 
tolkningar avslöjar sig genom att argumentationen inte håller ihop (Blaikie, 
2009; Ödman, 2005). En central metod för att uppnå god argumentation 
är genom att ställa frågor till materialet och ständigt ifrågasätta de prelimi-
nära svar och slutsatser som tycks framträda genom nya frågor, argument 
och motargument i en dialog mellan forskaren och materialet (Selander & 
Ödman, 2005; Ödman, 2004). Frågandet som kunskapskälla är en viktig 
princip inom hermeneutisk forskning. Hans-Georg Gadamer menar att frå-
gandet som aktivitet är en förutsättning för all erfarenhet.  

Utan en frågande aktivitet gör man inga erfarenheter. Insikten att saken lig-
ger annorlunda till, än vad man först trodde, förutsätter förstås att man stäl-
ler frågan om hur saken egentligen är beskaffad (Gadamer, 1997, 173). 

Gadamer påpekar också att man måste vilja veta för att kunna fråga, det 
vill säga inse att man inte vet. I projektet har jag många gånger konfronte-
rats med att inte veta och inte förstå, och frågandet har varit helt nödvändigt 
för att driva projektet framåt. 

Hermeneutiskt inspirerad forskning förespråkar även att forskaren fort-
löpande läser och breddar sin kunskap och förförståelse om ämnet, för att 
fördjupa förutsättningarna att nå så meningsfulla tolkningar som möjligt 
(Ödman, 2007). Som Chalmers (2003, 26) noterar, färgas det man ser med 
nödvändighet av ens tidigare kunskap, erfarenhet och förväntningar vilket 
innebär att ju mer man vet, desto mer kan man se. Motsatsen kan naturligt-
vis också hävdas, att ju fler koncept och teorier man har, desto mer styrd 
riskerar man att bli i sin analys. Men den hermeneutiska hållningen är alltså 
att det är bra att ha en så bred förförståelse som möjligt, vilket också har 
varit min strävan och arbetsmetod. Utöver vetenskapliga och filosofiska 
texter har även dagstidningar, skönlitteratur, radioprogram och teaterpjäser 
influerat min ”blick” och mitt tänkande.  

För att säkerställa en tolknings giltighet behövs både en inre och en yttre 
kontroll (Ödman, 2004, 2005). Den inre handlar om att delarna hänger 
ihop med helheten i resonemangen, medan den yttre innebär att det måste 



 
 

54 
 

KATARINA LINDBLAD  ”Som plåster på själen” 
 

 

finnas ett logiskt samband mellan tolkningen och ”tolkningsobjektet”. När 
”tolkningsobjektet”, som i det här projektet, är levande människor och de-
ras upplevelser och berättelser, ställer det särskilda krav på etiska övervä-
ganden. Det är å ena sidan viktigt att forskarens tolkningar av informanter-
nas berättelser förblir meningsfulla och trovärdiga för dem, men att infor-
manternas självförståelse å andra sidan inte kan anses tillräcklig som grund 
för tolkning (Georgii-Hemming, 2005). En tolkning kan mycket väl över-
skrida det som ”författaren” avsåg, vilket innebär att informanterna själva 
inte måste vara medvetna om det som tolkningen visar, för att den ska 
kunna rättfärdigas. En rimlig balans behövs mellan att göra beskrivningar 
och tolkningar som är trovärdiga gentemot informanterna, och samtidigt 
kunna dra slutsatser som sträcker sig längre än de direkta utsagorna. I mitt 
projekt har det inneburit att jag har förankrat mina tolkningar i informan-
ternas kommentarer, berättelser och utsagor, för att göra dem rättvisa, och 
även vid vissa tillfällen kontaktat informanter med konkreta frågor, och er-
bjudit dem möjlighet att läsa de nästan färdiga artiklarna (se vidare s 78). 

I avhandlingen ger sig den hermeneutiska ansatsen till känna både genom 
det cirkulära arbetssättet och hur jag förhåller mig till min förförståelse och 
självreflexivitet, och genom att jag lutar mig mot Paul Ricœurs teorier vad 
gäller de hermeneutiska grundprinciperna förstå-förklara-tolka. Jag väver 
även in Ricœurs filosofiska resonemang om själv-och-annan där det är re-
levant för sammanhanget.  

Symbolisk interaktionism 
Symbolisk interaktionism är ett perspektiv som innefattar både metod, teori 
och metodologi. Begreppet myntades av Herbert Blumer, som byggde 
mycket av sina tankar på en av pragmatismens frontfigurer, George Herbert 
Mead (Blumer, 1969). Perspektivet baseras på tre premisser: 1) Människor 
agerar gentemot andra utifrån hur de förstår den situation de befinner sig i, 
det vill säga vilken mening de tillskriver situationen. 2) Mening skapas i den 
interaktion som situationen rymmer. 3) Situationen tolkas och omtolkas 
kontinuerligt av de inblandade medan den pågår. Det innebär att människor 
ses som sociala, tänkande, handlande varelser som aktivt och tillsammans 
skapar en given situation utifrån hur de förstår den, medvetet eller omed-
vetet. Människan anses ha ett ”själv”, och kan därmed även interagera med 
sig själv som objekt, till exempel i form av inre dialoger. Blumer motsätter 
sig tanken på människor som passiva offer för normer och strukturer, utan 
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bygger sina resonemang på en ontologi där människor ses som aktiva i for-
mandet av de sociala situationer de ingår i. Orsakerna till det som sker i 
varje given situation står att finna i situationen själv, inte i det förflutna, och 
inte heller i normer eller strukturer även om allt detta finns med och påver-
kar de beslut och bedömningar som görs (Charon, 2006).   

Symbolisk interaktionism är utvecklad för att utforska den empiriska 
världen. Empirin utgår från observationer. Forskarens uppgift är att se den 
empiriska världen ur informanternas perspektiv. Till skillnad från mer kon-
struktionistiska vetenskapsteorier betonar Blumer att den objektiva, fysiska 
världen ”finns”, men att människor bara kan uppfatta denna värld utifrån 
sina respektive perspektiv. ”Symboler”, i symbolisk interaktionistisk me-
ning kan utgöras av ord och objekt, och även av handlingar:  

We tell one another something in our actions: what we think, feel, see; what 
our intentions are; what is coming next (Charon, 2006, 51). 

Att handlingar kan ses som symboler ligger i linje med den tidigare presen-
terade tanken om ”performed identities”, det vill säga att vi formar våra 
identiteter genom hur vi handlar och agerar (se s 34). 

Den metodologi som Blumer (1969) utstakar består av två faser, en ut-
forskande fas (exploration), och en fas som utgör själva undersökningen 
eller granskningen (inspection). Den utforskande fasen är när forskaren be-
kantar sig med den grupp eller situation som ska studeras, i syfte att formu-
lera ett relevant forskningssyfte. Granskningen är den därefter följande, in-
tensivt fokuserade undersökningen av det empiriska materialet. I mitt pro-
jekt har jag i stort följt de faserna, och inte minst ägnat tid åt den första 
utforskande fasen, eftersom problemområdet ”äldre män, musik och välbe-
finnande” visade sig vara i stort sett outforskat.  

Hermeneutik och symbolisk interaktionism kan vid första påseende se ut 
som aparta perspektiv att förena, det ena sprunget ur en lång, texttolkande, 
filosofisk tradition, det andra framvuxet ur samhällsvetenskapliga studier 
av naturligt förekommande sociala situationer. Dock finns det likheter till 
exempel i synen på ord som symboler, och även att båda använder en itera-
tiv, cirkulär analysmetod (Ezzy, 1998). Det finns också likheter i synen på 
hur sammanhanget påverkar människors tolkningar av varandras uttalan-
den och ageranden, där Ricœur (1971) i likhet med symbolisk interaktion-
ism beskriver hur människors kan både tolka och misstolka varandra uti-
från sammanhanget. Perspektiven har tidigare kombinerats i musikterapeu-
tisk forskning (C. Kenny, Jahn-Langenberg & Loewy, 2005).  
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Livet som en teater - identiteter och rolltagande  
Symbolisk interaktionism kopplas ofta till Erving Goffmans dramaturgiska 
perspektiv, även om Goffman själv inte definierade sig som ”symbolisk in-
teraktionist” (Cahill, 1995). I sin klassiker Jaget och maskerna (Goffman, 
1959/2014) diskuterar Goffman hur människor intar olika roller och fram-
ställer sig själva inför andra för att styra de intryck de gör på sina medmän-
niskor, medvetet eller omedvetet, cyniskt eller med vänliga intentioner. Han 
beskriver främre och bakre regionen som två positioner där människor an-
tingen agerar som inför en publik eller kopplar av och släpper fasaden, eller 
”masken”. Den främre regionen är enligt Goffman en plats där människor 
försöker göra intryck på andra, men även en plats där man kan pröva ut 
olika roller och identiteter. Den bakre regionen beskriver han som en plats 
för rekreation. Det ska inte tolkas som att det endast är i den bakre regionen 
som de varma, generösa och trevliga personliga mötena äger rum. Tvärtom 
kan människor då tillåta sig att vara både sura, tysta och irriterade, medan 
de anstränger sig mer att vara trevliga i den främre regionen.  

Mot slutet av boken öppnar Goffman (1959/2014) för att det finns si-
tuationer där ramverket ”främre-bakre regionen” inte räcker till för att för-
klara och förstå situationen. Det är också vad DeNora (2013) konstaterar 
när hon föreslår en utvidgning av definitionen av den bakre regionen i för-
hållande till musik. Hon menar att musik snarare erbjuder en brygga mellan 
bakre och främre regionerna och en möjlighet att låta även dolda och mer 
privata aspekter av självet flöda fram och komma till uttryck i den publika 
främre regionen på sätt som kanske inte skulle vara möjligt utan musik. 
Hon gör kopplingar till lek som hon beskriver som en imaginär tredje ”reg-
ion”, och en plats för utforskande och expansion:  

Play is about much more than a feeling of flow or being in the zone or [sic! 
of?] pleasure: play is about being engaged in working out the world and its 
relations and one’s potential places in relation to those relations (DeNora, 
2013, 42). 

Lekregionen, eller lekområdet, handlar alltså enligt DeNora om att utforska 
världen, relationer och identiteter, och pröva olika positioner och sinnestill-
stånd, och utforska fantasi och kreativitet. Musik ses i det sammanhanget 
som en ”leksak”, ett medium genom vilket detta utforskande kan ske (för 
"lekområde", se även Winnicott, 1991).  

Symbolisk interaktionism, med DeNoras vidareutveckling av defini-
tionen av den bakre regionen, har varit användbara perspektiv i analysen 
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av delstudie 2 som komplement till de tidigare beskrivna teorierna om af-
fektintoning och maskulinitetsteorier, främst för att de beskriver identiteters 
flexibla och föränderliga aspekter och hur människor framställer sig själva 
på olika sätt i olika situationer.   

Arbetsprocessen 
Eftersom jag inte hittade i stort sett någon tidigare forskning om äldre män, 
musik och hälsa/välbefinnande, inledde jag mitt projekt med en bred och 
öppet utforskande ansats, i den första fas som Blumer (1969) kallar ”explo-
ration”. Enligt Blumer är processen inte bunden till några specifika, på för-
hand bestämda steg, utan forskaren kan använda “any ethically allowable 
procedure” (Blumer, 1969, 41), och röra sig från ett brett och flexibelt för-
hållningssätt till ett succesivt mer avsmalnande. Det är en beskrivning som 
motsvarar hur jag har arbetat. Varken metod eller forskningsfrågor var be-
stämda på förhand, utöver det väldigt breda syftet att det skulle handla om 
”äldre män, musik och välbefinnande”. Blumer menar att syftet med den 
utforskande fasen är att arbeta fram en relevant forskningsfråga. Patton 
(2015) kallar detta sätt att arbeta för “context sensitive”, genom att sam-
manhanget, kontexten, styr valet av metod. 

Omvärldsanalys  
I den första, utforskande fasen försökte jag skaffa mig en överblick över 
verksamheter som särskilt riktade sig till, eller samlade, äldre män både 
inom det kliniska fältet och inom musik. Jag letade efter organisationer, 
verksamheter och professionsutövare som arbetar med äldre män, för att ta 
del av deras erfarenheter. Bland annat intervjuade jag terapeuter, en psy-
kiater och en chef på ett stödcentrum för män om vad de såg som viktiga 
frågor att uppmärksamma när det gäller äldre mäns psykiska hälsa. Det 
materialet har jag inte tagit med som empiri utan betraktar som bakgrunds-
information. Braun och Clarke (2006) skiljer mellan ”data corpus” och 
”data set”, och jag ser de inledande intervjuerna som en del av min ”data 
corpus”. Mina intryck från denna första utforskande omvärldsanalys var 
att det finns ytterst få verksamheter som riktar sig specifikt till äldre män. 
De flesta jag pratade med hade över huvud taget inte tänkt på äldre mäns 
psykiska välbefinnande specifikt.   

I den orienterande fasen ingick även att jag funderade igenom var jag 
kunde tänkas stöta på äldre män med ett musikintresse. Att kontakta en 
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manskör var en tidig idé, vilken jag dock skrinlade eftersom jag bestämde 
mig för att fokusera på mer vardagligt musikutövande. I stället gjorde jag 
besök på platser där jag tänkte mig att jag skulle kunna hitta äldre män med 
ett musikintresse, som jazzklubbar som har ”öppen scen” för frivilliga band, 
musikpubar, konserthus och skivaffärer. Ett intresse för att samla skivor 
har i tidigare studier identifierats som särskilt vanligt bland män (de Boise, 
2015; Lilliestam, 2009). På dessa ställen inledde jag samtal med besökare 
och kunder. Besöken gav mig en bred orientering som både bekräftade och 
motsade mina förväntningar. I skivaffärerna hittade jag mycket riktigt mest 
män, dock av alla åldrar. Jazzklubbarna däremot var inte alls någon speci-
fikt ”manlig” miljö, utan lockade både kvinnor och män och även både 
yngre och äldre, både besökare och musiker. Ett framträdande intryck från 
dessa orienterande besök och kontakter var att många av de män jag tog 
kontakt med och frågade om deras musikintresse svarade engagerat och 
omfattande, och kommenterade att det var ett roligt och viktigt ämne att 
forska på. Jag mötte med andra ord stor entusiasm som redan initialt gav 
mig intrycket att musik engagerar. Samtidigt fanns det naturligtvis också de 
som reagerade mer reserverat, vilket jag snarare uppfattade som en – helt 
rimlig – reaktion på situationen, som onekligen var en smula påflugen.  

Jag kontaktade även en dirigent för en amatörorkester, en dirigent för en 
kyrkokör och en konsertarrangör för att fråga om de hade några särskilda 
reflektioner eller iakttagelser kring ”äldre män” och musik. Jag fick även 
möjlighet att sitta med och lyssna på repetitioner och delta under fikapau-
ser, för att kunna bilda mig en uppfattning om vad det pratades om och 
observera ifall jag kunde uppfatta något som var värt att lägga märke till 
när det gällde just de äldre männen. Mina intryck var att det var väldigt 
blandade miljöer med kvinnor och män, yngre och äldre, där alla pratade 
med alla och det som stod i fokus var musiken.  

Sammantaget hittade jag inga musikaliska mötesplatser eller evenemang 
som var riktade till eller särskilt attraherade äldre män, vilket kan ses som 
ett resultat i sig. Jag funderade på vad det kunde betyda. En tolkning jag 
hade tidigt var att de äldre männen själva inte alls är intresserade av att 
klumpas ihop med andra utifrån ålder och kön, utan föredrar att vara i 
blandade sammanhang och känna sig som ”vem som helst”. Jag fick ett 
intryck att identiteten som ”äldre” kan upplevas som ett stigma.  



 
 

KATARINA LINDBLAD ”Som plåster på själen”  
 

 
59 

  

Delstudie 1: Intervjuer 
I följande avsnitt redogörs för studiedesign, rekrytering, genomförande och 
analys av den första delstudien; kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer 
med äldre musikintresserade män om hur de upplevde musik och deras mo-
tiv för att ägna sig åt musik. 

Studiedesign och rekrytering 
Utifrån intrycken från omvärldsanalysen och i linje med avhandlingens 
övergripande kvalitativa studiedesign, valde jag att göra kvalitativa, semi-
strukturerade intervjuer. Eftersom mitt intresse i det här skedet var brett 
och utforskande, ville jag få fram en mångfald av berättelser och ge infor-
manterna frihet att formulera sina egna berättelser så fritt som möjligt 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Syftet med semi-strukturerade intervjuer är att 
uppmuntra intervjupersonen att berätta fritt och mångordigt för att få fram 
detaljer och även ge utrymme för det oväntade. Enligt Tracy (2013) är det 
större chans att det kommer upp oväntat material i ostrukturerade inter-
vjuer, än vid strukturerade intervjuer eller enkäter. Eftersom jag hade ut-
gångspunkten av att inte veta, det vill säga att jag visste att jag inte visste 
hur äldre män tänker och resonerar, eller hur och varför de ägnar sig åt 
musik, bedömde jag kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer som en ända-
målsenlig metod. Kvalitativa intervjuer har använts tidigare just i samband 
med musik som välbefinnanderesurs i vardagen (DeNora, 2000; Lilliestam, 
2020; Ruud, 2013a, 2013b). 

Under omvärldsanalysen hade jag fått en blandad bild av äldre mäns vil-
lighet att berätta om sin relation till musik, och både träffat på dem som var 
öppna och villiga att prata, och dem som var mer reserverade. Jag funderade 
därför på hur jag skulle rekrytera för att inte få en snedvridning i urvalet till 
förmån för män som är öppna, tillitsfulla och verbala, utan skapa möjlig-
heter för att kunna få med även mer reserverade män. Inspirerad av en eng-
elsk mansgrupp där deltagarna skrev ner sina tankar kring vissa bestämda 
teman innan de träffades för att diskutera dem (Barber et al., 2016), och 
utifrån att många metodologiska handböcker rekommenderar olika typer 
av empiriska källor i kvalitativ forskning, bestämde jag mig för att erbjuda 
potentiella informanter möjligheten att antingen skriva ner sina berättelser 
och skicka till mig, eller anmäla sitt intresse till att delta i en intervju. 

Eftersom tidigare studier har visat att musikaliska preferenser ofta for-
mas av faktorer som klasstillhörighet och utbildning (Bourdieu, 1984), 
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valde jag att inte begränsa studien i termer av genre, stil eller sätt att utöva 
ett musikintresse, utan eftersträvade bredd i de avseendena. Jag ville även 
inkludera erfarenheter från både aktivt musicerande och musiklyssning, 
även det av mångfaldsskäl. Självklart finns det ändå många typer av livser-
farenheter och former för musikintresse som inte blev representerade genom 
det här urvalet, till exempel från andra kulturer än den västerländsk/anglo-
amerikanska. Det kan ses som en begränsning av studiens generella rele-
vans.  

Ett tidigt etablerat exkluderingskriterium var att intervjupersonerna inte 
skulle vara professionellt utövande musiker, utan ha musik som hobby och 
intresse. Jag ville utforska hur ett aktivt musikintresse kan förstås som väl-
befinnanderesurs för ”gemene man”, och inte blanda in de specifika för- 
och nackdelar som ett professionellt musikutövande medför (D. Kenny & 
Ackermann, 2016). Jag bestämde även som inkluderingskriterium att inter-
vjupersonerna skulle vara pensionerade, eftersom övergången till att gå i 
pension i en del studier beskrivs som en potentiell krisperiod för män (se s 
16 ff), vilket skulle kunna ha konsekvenser för hur och varför äldre män 
ägnar sig åt musik. Det innebar att den första intervju jag genomförde, som 
var med en 60 år gammal man, fortfarande yrkesaktiv med många olika 
funktioner i musik- och teatervärlden, inte togs med i den empiri som ana-
lyserades, utan har behandlats som en pilotintervju och del av min förför-
ståelse. Jag bestämde ingen övre åldersgräns, men de rekryteringsvägar jag 
tog ledde till att de intervjupersoner som kom att ingå i studien var i ”tredje 
åldern” (för definition, se s 24).  

Jag inledde rekryteringen med att sprida information om studien via so-
ciala media och i mitt eget nätverk av nuvarande och tidigare kollegor, vän-
ner och bekantas bekanta. Det gav mig kontakt med en intervjuperson, som 
i sin tur refererade till andra. För att få ökad spridning och variation, sam-
manställde jag ett informationsflyer som jag spred till vänner och bekanta, 
pensionärsorganisationer och manscentret som jag besökt i samband med 
omvärldsanalysen (se bilaga 1). Informationsflyern var formulerad så att 
frivilliga både kunde lämna sin berättelse skriftligt om de så önskade, och 
anmäla sig till att medverka i en muntlig intervju. Från början var jag även 
öppen för att samla in berättelser från män som inte hade något uttalat mu-
sikintresse, för att se om jag kunde finna några mönster i fråga om hur mu-
sik eventuellt skulle skilja sig från andra intressen. Det var dock endast män 
med ett intresse för musik som hörde av sig. 
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Tre män hörde av sig brevledes, som svar på informationsflyern. Jag 
följde upp samtliga brev med muntliga intervjuer. Utöver de tre breven ledde 
inte flyern till något gensvar, vilket gjorde att jag fick börja rekrytera mer 
aktivt. Jag kontaktade då återigen konsertarrangören och dirigenterna som 
jag haft kontakt med i samband med omvärldsanalysen, och bad dem för-
medla kontakt med äldre, musikintresserade män. De kom därmed att fun-
gera som ”nyckelpersoner” (Barz & Cooley, 2008) och förmedlade kontakt 
med fyra av intervjupersonerna. Jag gjorde även förnyade besök på en jazz-
klubb och en skivaffär, och närmade mig besökare direkt med flyern och en 
muntlig fråga om de skulle kunna tänka sig att delta. Sammantaget genom-
fördes rekryteringen med en blandning av snöbolls-metod och en aktivt 
uppsökande, målinriktad metod (angående rekryteringsmetoder se t ex 
Bryman, 2011; Patton, 2015).  

Intervjupersonerna var totalt 15 män mellan 66-76 år med olika former 
av aktivt musikintresse; spela, sjunga, dansa och/eller lyssna på musik av 
olika genrer, både på festivaler, konserter, operahus och hemma. I kvalitativ 
forskning avgörs antalet intervjuer av hur många som behövs för att upp-
fylla syftet och svara på forskningsfrågorna (Patton, 2015). Det sker ofta 
vid ungefär 15 +/- 10 intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009), men det finns 
inga vetenskapliga belägg för att ett antal jämnt delbart med fem skulle ha 
mer validitet än något annat antal (Patton, 2015). Patton rekommenderar 
att börja med ett lägre antal och sedan lägga till informanter om det behövs, 
tills ”mättnad” har uppnåtts, det vill säga att syftet är uppnått och ytterli-
gare intervjuer inte bidrar med ny information. Efterhand var det många 
som anmälde intresse för att delta i studien, men de ytterligare män som 
erbjöd sig att delta hade liknande typ av bakgrund och sätt att utöva sitt 
intresse som de som redan ingick i studien. Eftersom jag märkte att de sista 
intervjuerna inte adderade så mycket ny information, och då jag även hade 
att förhålla mig till tidsramarna för projektet, bedömde jag att ”mättnad” 
var uppnådd i och med de 15 intervjuer jag redan hade.  

Genomförande 
Nio av intervjuerna hölls på café, tre hemma hos personen, två per telefon 
och en via Skype. Ett av intervjuarens främsta ansvar är att skapa så mycket 
trygghet som möjligt för intervjupersonerna (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Därför lät jag intervjupersonerna välja platsen för intervjuerna. Även om 
jag insåg att ett café kunde bli både stimmigt och lite för offentligt för att 
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bereda möjlighet för några djupare samtal, tyckte jag samtidigt att det var 
en lagom ”neutral” plats ur ett makt- och etikperspektiv. Jag övervägde att 
hålla intervjuerna på min musikterapimottagning, vilket hade erbjudit en 
lugn och avskild miljö, men bedömde att det skulle ge mig för stort makt-
övertag.  

Tre av intervjupersonerna bjöd in mig till sina hem för intervjun, vilket 
var en stor fördel genom att jag då kunde se musikrelaterade objekt som 
skivor och instrument, och föra in dessa i samtalen. Skälen till att intervjua 
via telefon eller Skype var att intervjupersonerna befann sig på annan ort i 
Sverige, eller i ett fall på grund av sjukdom. 

Huvudsakligen använde jag öppna frågor, sådana som börjar med ”vad”, 
”vem”, ”när” och ”hur”. Ibland räknas även ”varför”-frågor in bland de 
öppna frågorna, men jag brukar undvika dem eftersom de kan uppfattas 
som en anklagelse eller ett ifrågasättande (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009). 
Intressant nog märkte jag att öppna frågor ibland uppfattades som alltför 
öppna för en del intervjupersoner, som inte alltid förstod riktigt vad jag 
menade. Det ledde till att jag ställde mer direkta ja-nej-frågor. I stället för: 
Hur använder du musik?, fick jag ibland exemplifiera med förslag som: 
Lyssnar du när du tränar? När du kör bil? När du är arg eller ledsen?   

Jag använde konversationstekniker som aktivt lyssnande, att repetera det 
jag hörde dem säga, fråga om jag förstått dem rätt, ställa fördjupande följd-
frågor, be om förtydligande och att göra små sammanfattningar längs in-
tervjuns gång (Gordan, 2004; Kvale & Brinkmann, 2009; E. K. Schwartz, 
2019). För att det inte skulle kännas som ett förhör utan som ett ömsesidigt 
samtal, stoppade jag ibland in egna kommentarer och reflektioner. Jag to-
nade också in mig på det sätt som intervjupersonen talade, till exempel ge-
nom att skratta med när de sa något skämtsamt, eller följa dem när de 
sänkte rösten eller tvärtom höjde rösten och blev ivriga över något de be-
rättade om.   

De här konversationsteknikerna liknar de som vanligen används i musik-
terapeutiska samtal för att skapa förtroende och bekräfta klienten 
(Lindblad, 2016; Nolan, 2005; E. K. Schwartz, 2019), och var därför väl-
bekanta för mig. Däremot finns det viktiga aspekter som skiljer ett terapeu-
tiskt samtal från en intervju, som framför allt gäller målet för samtalet. Te-
rapeutiska samtal syftar till förändring hos klienten medan syftet med en 
intervju är att tillsammans skapa ny kunskap (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Det blir därmed en etisk fråga att som intervjuare ta ansvar för att hjälpa 
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intervjupersonen att hålla sina gränser och inte öppna sig mer än vad som 
kommer att kännas bekvämt efteråt. Jag hade den gränsen i åtanke under 
intervjuerna, men behövde aldrig göra några svårare avväganden eftersom 
temat för intervjuerna rörde positiva upplevelser och sällan tangerade po-
tentiellt känsliga områden.  

Samtliga intervjuer inleddes med att jag presenterade sammanhanget: Att 
projektet var en del av forskarskolan Successful ageing; varför det är viktigt 
att lyfta fram frågor kring äldre mäns välbefinnande; och hur dessa frågor 
hänger samman med maskulinitetsnormer. Kvale och Brinkmann (2009) 
diskuterar att det å ena sidan kan finnas situationer där det är befogat att 
inte vara alltför explicit med syftet för intervjun, i alla fall inte inledningsvis, 
utan berätta det först på slutet. Å andra sidan pekar de på risken för mani-
pulation om man inte är transparent med syftet bakom de frågor man stäl-
ler. Jag valde att vara transparent med syftet med intervjuerna eftersom jag 
ville att intervjupersonerna skulle vara medvetna om sammanhanget och 
associera i banor av åldrande och maskuliniteter, även om jag insåg att jag 
därmed samtidigt styrde innehållet i intervjun i den riktningen.  

Intervjuguiden anpassades under processens gång, utifrån de erfarenheter 
jag gjorde i de första intervjuerna. Till exempel hade jag från början ett brett 
fokus på ”hälsa” och inledde med frågan: Vad gör du för att ’må bra’?, för 
att inte ta för givet att det skulle vara just musik som fick dem att må bra. 
Men eftersom frågan ledde associationerna till svar kring fysisk hälsa, trä-
ning och liknande, strök jag den frågan. Däremot lade jag till frågor om 
utbildning, familjebakgrund och andra basfakta som jag inte frågat efter i 
de första intervjuerna, men upptäckte att jag behövde för att kunna se om 
det fanns mönster i form av klassbakgrund, familjeförhållanden eller egen 
utbildning. Jag lade även till frågor om hur de hade upplevt övergången till 
ett liv som pensionär, och om de tyckte att deras känsloliv hade förändrats 
jämfört med 20-30 år tidigare. I det här skedet var min studie fortfarande i 
ett utforskande stadium, så jag ville ha så mycket information som möjligt 
för att kunna kontextualisera intervjupersonernas livsvärld, enligt den her-
meneutiska grundprincipen att en företeelse bara kan förstås i sitt samman-
hang (Ödman, 2004). I efterhand kan jag se att jag samlade på mig inform-
ation som inte var direkt kopplad till forskningsfrågan, vilket kan ifrågasät-
tas ur etisk synpunkt, men vilket alltså berodde på att jag ville ha så mycket 
kontext som möjligt. Balansgången mellan forskarens intresse för potentiellt 
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värdefull, personlig information och att respektera intervjupersonens in-
tegritet, är en viktig etisk fråga som jag hade i åtanke efter bästa förmåga. 

Oftast lade jag in de demografiska frågorna i början av intervjun, i tan-
ken att de skulle fungera som uppvärmning. Det visade sig dock vara en 
felbedömning. I stället blev det ofta så att de lite rutinmässiga faktafrågorna 
bromsade något av intervjupersonens initiala entusiasm och iver för att få 
komma igång med själva samtalet om musik. I efterhand kan jag se att de 
blev hindrade i sitt flöde av att behöva svara på frågor om familj, bakgrund 
och utbildning. Tracy (2013) noterar att den typen av frågor ofta upplevs 
som tråkiga varför det kan vara en bättre idé att lägga dem på slutet.  

Kvale och Brinkmann (2009) betonar att en professionell intervju är ett 
samtal där kunskap skapas, av båda parter tillsammans. Det var uppenbart 
vid några tillfällen där intervjupersonen var tvungen att tänka efter och 
kommenterade att ”det har jag aldrig tänkt på”, eller ”hur menar du då?”. 
Till exempel gällde det frågan: ”hur använder du musik?”, som vi blev 
tvungna att fundera kring tillsammans i flera av intervjuerna. Jag avslutade 
alla intervjuer med en uppsamlande fråga där de fick möjlighet att göra till-
lägg, om de tyckte att det var något jag hade glömt att fråga om. 

Intervjuerna hölls under en period av 15 månader, från november 2016 
till januari 2018. Erfarenheterna från de första intervjuerna formade de 
därpå följande, i enlighet med den hermeneutiska cirkeln. Intervjuguiden i 
sin slutgiltiga version finns i bilaga 2.  

Analys 
Analysen av intervjuerna följde den cirkulära process som beskrivs som den 
”hermeneutiska cirkeln”, vilket innebär att jag rörde mig fram och tillbaks 
mellan det empiriska materialet och teori, mellan att närstudera detaljer och 
att ta ett steg tillbaks och försöka skaffa mig en överblick över materialet 
som helhet. Analysarbetet kan även beskrivas som det Blumer (1969) kallar 
”inspection”, en fokuserad, iterativ process där forskaren närmar sig 
materialet på många olika sätt och strävar efter att se det från många olika 
perspektiv och ställa många olika sorters frågor ”till” materialet. Processen 
i det här skedet är enligt Blumer flexibel, kreativ och fri att ta nya riktningar.  

Analysprocessen var abduktiv, vilket innebär att forskaren rör sig mellan 
induktiv och deduktiv ansats. Enligt Blaikie (2009) svarar en induktiv an-
sats på frågan ”vad?” och en deduktiv eller retroduktiv på frågan ”varför?”, 
medan en abduktiv strategi strävar efter att besvara båda dessa frågor, där 
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”varför”-frågan syftar till att förstå “the meanings and interpretations, the 
motives and intentions”, snarare än att förklara dem (Blaikie, 2009, 89). En 
abduktiv hållning är alltså förenlig med den kritiska hermeneutikens dialek-
tiska pendling mellan att förstå och förklara (se s 52). Det induktiva inslaget 
i mitt arbete har bestått av att jag har strävat efter att förhålla mig så öppen 
jag har kunnat för att låta frågeställningar och idéer träda fram ur det em-
piriska materialet, medan det deduktiva förhållningssättet har givit sig till 
känna i hur jag har låtit teorier och tidigare litteratur påverka vilka frågor 
jag har ställt ”till materialet”. Blaikie beskriver den abduktiva ansatsen som 
en “bottom-up” ansats, med målet att återge deltagarnas berättelser och 
beskrivningar från deras eget perspektiv, vilket är helt i linje med ansatsen 
inom symbolisk interaktionism, att ”take the role of the other” (Charon, 
2006). På motsvarande sätt var målet i min studie att återge deltagarnas 
berättelser och beskrivningar från deras eget perspektiv. I korthet skedde 
bearbetningen av materialet i följande steg:   
 

• Jag transkriberade alla intervjuerna ordagrant, med noteringar om 
icke-verbala uttryck som suckar, skratt och förändringar i rösten. 

• Parallellt med transkriberingen skrev jag ner de första intrycken, 
frågor, idéer och associationer.  

• Därefter gjorde jag beskrivande sammanfattningar av varje intervju 
för sig, med intervjupersonens egna ordval.  

• Jag ställde frågor till hela materialet i korsvis analys.   
• Därefter vidtog en kodningsprocess utifrån Braun och Clarke 

(2006), där jag definierade både ”manifesta” eller ”semantiska” 
koder med användande av deras egna ord, och ”latenta” koder, 
som innehöll tolkningar från min sida. Det genererade 237 koder.  

• Koderna samlades i teman. 
 
Jag inledde analysarbetet med att transkribera alla intervjuer ordagrant. Ef-
tersom en transkription är en form av tolkning, var det självklart för mig 
att göra transkriptionerna själv för att därigenom få möjlighet att notera 
betoningar, förändringar i röst och tempo och andra aspekter av hur inter-
vjupersonerna pratade, vilket innebär viktig kontextualisering. Patton 
(2015) lyfter fram att det är särskilt viktigt i kvalitativ forskning att notera 
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även icke-verbal kommunikation eftersom den kan ge information om i vil-
ken affekt något sägs, och om intervjupersonens sinnestillstånd i samband 
med olika frågor. Det fanns gott om icke-verbala uttryck under intervju-
erna, som att rösten stockade sig när någon blev rörd över något musikaliskt 
minne, eller över tanken på att en dag tvingas sluta spela. Det fanns också 
förändringar i rösterna, till exempel att de började viska när de beskrev en 
musikupplevelse som de upplevt som speciell.  

Medan jag transkriberade noterade jag mina första, spontana intryck och 
tankar, idéer, associationer och frågor i marginalen. Efter att jag hade kon-
trollerat att transkriptionerna överensstämde med inspelningarna jobbade 
jag mest med utskrifterna, men gick emellanåt även tillbaks till inspelning-
arna för att kontrollera hur något sades.  

För att fördjupa mig än mer i materialet skrev jag sammanfattningar av 
varje intervju, där jag behöll intervjupersonens ordval. Det är ett viktigt steg 
för att skilja på beskrivning och tolkning (Patton, 2015). Genom det blev 
jag medveten om subtila glidningar och missförstånd mellan vad jag hade 
menat med en fråga och hur intervjupersonen besvarade den, vilket förekom 
vid några tillfällen utan att jag hade varit medveten om det under intervjun.  

Jag gjorde även korsvisa analyser (Patton, 2015), där jag gick igenom 
hela materialet utifrån olika frågor som: Vilken roll har musiken i deras liv? 
Hur beskriver de sina upplevelser? Hur kom de in i musiken? Varför lyssnar 
de? Finns det något annat i livet som ger samma typ av upplevelse som mu-
sik? Frågorna formulerades både deduktivt utifrån vad jag läst i tidigare 
forskning och induktivt från det jag tyckte framträdde som intressanta te-
man i materialet. Vid varje genomläsning uppstod nya frågor, som: Hur 
uttrycker de känslor, verbalt och icke-verbalt? Hur ser deras sociala nätverk 
ut? Vilken roll spelar musiken för deras sociala nätverk?  

Efter att ha arbetat fritt och cirkulärt med materialet genomförde jag 
även strukturerad tematisk analys, främst utifrån Braun och Clarke (2006) 
men även med inspiration från hur Tracy (2013) beskriver första och andra 
cykelns kodning. En kod är enligt Kvale och Brinkmann (2009) en eller ett 
par nyckelord som knyts till en textfragment som uppfattats som menings-
bärande. Kodningsprocessen innebar att jag gjorde en detaljerad genom-
gång av varje utsaga i materialet, vilket frilade nya nyanser i vad intervju-
personerna sa. I tabell 2 ges några exempel på hur citaten kodats. 
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Och han spelade Anthem på borggår’n, och det … det var nånting som, ja 

jag säger det, (skrattar), det var, det var, det var stort alltså, det var stort, 

det var nånting mäktigt att höra där inne. Och han spela på ett sätt som 

var sagolikt fint. Det glömmer jag aldrig. 

Oförglömlig 

upplevelse 

Min kropp och min person liksom upphör att existera va. Jag mär... Det 

kan vara en fantastisk Bach-konsert i en kyrka eller det kan vara som vi 

fick i 50-årspresent av döttrarna här att åka ner på det Rolling Stones då 

kallade sin sista konsert i Göteborg va. Det är.. man, ja går in i, eller om 

du vill kalla det går ut ur sig själv. Man vet inte, är det kallt, regnar det el-

ler är det, är det något som stör, utan man äts upp va, så att säga själsligt. 

Själslig upp-

levelse 

Och då hade jag köpt den här grammofonen då -62, eller skivspelar’n som 

jag kopplade in i min transistorradio. Det var inte hifi precis, men bara nå-

len kom ner där på Hank Williams så - så här - det var en totalupplevelse! 

Alltså vilken känsla! 

Totalupple-

velse 

Alltså, musiken letar sig ju in i skikt inom mig eller inom människor, som 

inget annat når tycker jag. 

Som inget 

annat 

Då känner man, man får en sån där riktig rysning i kroppen, då får man 

ståpäls som man brukar säga, för då, när det låter riktigt, riktigt bra, och 

blir den här, om man säger, kombinationen, om man säger svagt-starkt- 

och ännu starkare, alla de kombinationerna när de sitter som de ska, för 

då känner man det, att då lever musiken i en. 

Kroppslig 

upplevelse 

K: Och var kommer känslorna in i bilden?  

H: Ja de är ganska tyglade. Ja. Men jag har ju ett känsloliv, det har vi alla, 

mer eller mindre men alla har det. Men det är tyglat.  

Tyglade 

känslor 

K: Vad gör musik med dig, tycker du?  

S: Man blir glad.  

K: Man blir glad.  

S: Lättad. man kopplar bort allt annat skräp. Och sen kan man ju, om 

man går i köket då, så att säga va, och det är en bra bit, så då kan du ju ta 

lite danssteg också.  

Blir glad 

Tabell 2. Exempel på koder 
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Som synes är de koder som exemplifieras i tabell 2 definierade semantiskt, 
vilket innebär att de bygger på det som sägs, till skillnad från latenta koder 
som innebär en högre grad av tolkning. Jag kodade både för hand och med 
NVivo. Skälet till att jag gjorde båda var att jag ville lära mig att använda 
NVivo, och prövade ett tag, men märkte att jag var friare och mer kreativ 
med färgpennor, papper och sax.  

När det var dags att kategorisera koderna i olika teman klippte jag helt 
enkelt ut de citat som jag plockat ut som meningsbärande och kodat, och 
lade dem i olika högar för att pröva olika tematiseringar. Enligt Braun och 
Clarke kännetecknas ett tema av någon form av mönster, något som är me-
ningsfullt i relation till forskningsfrågan. En företeelse behöver inte vara 
kvantitativt dominant för att kunna klassificeras som ett tema. Det kan 
alltså vara betydelsefullt och relevant även om det är mindre vanligt, vilket 
till exempel gällde temat ”kontakt som vårdgivare” i delstudie 1, som inte 
var kvantitativt dominerande, men bedömdes som viktigt. Resultat och ana-
lys av intervjuerna i delstudie 1 har presenterats i Artikel I.  

Delstudie 2: Musiklyssningsgrupp 
Mot bakgrund av de specifika utmaningar mot äldre mäns välbefinnande 
som jag beskrivit i kapitlet Tidigare forskning, bedömde jag det som otill-
räckligt att endast inkludera äldre män som var resursstarka, aktiva och 
huvudsakligen nöjda med sina liv i projektet. Inför delstudie 2 letade jag 
därför efter platser och sammanhang där äldre män med andra typer av 
livserfarenheter kunde finnas. Jag strävade också efter att hitta informanter 
med något högre ålder än i delstudie 1, för att se om det eventuellt kunde 
finnas åldersspecifika mönster inom kategorin ”äldre män”.    

Medan jag letade brett efter hur jag skulle fortsätta studien, dök det upp 
en möjlighet att få tillgång till ”fältet” genom ett pågående projekt med 
livsberättargrupper på ett volontärdrivet dagcentrum för äldre. Livsberät-
targrupperna lockade främst kvinnor vilket är i linje med vad tidigare stu-
dier har visat (Featherstone et al., 2007; Milligan et al., 2015; Robertson et 
al., 2016). Projektledaren för projektet ville gärna bidra till att utveckla me-
toder som kunde attrahera äldre män och var därför positiv till att låta mig 
starta en ”livsberättargrupp med musik” riktad enbart till äldre män.   
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Studiedesign och rekrytering 
Musiklyssningsgruppen startades med det dubbla syftet att dels erbjuda 
äldre män på äldrecentret en möjlighet att få delta i en ”livsberättargrupp 
med musik”, vilket antogs kunna bidra till deras välbefinnande, dels pröva 
musiklyssningsgrupp som forskningsmetod, vilket mig veterligt inte har 
gjorts tidigare.  

Tidigare forskning har visat att det kan främja välbefinnandet hos äldre 
personer att tala om sina liv i grupp tillsammans med andra för att nå för-
soning med det som varit och kunna engagera sig med mer glädje i nuet 
(Djukanovic et al., 2016; Haight & Webster, 1995). Sådana grupper är ofta 
manualbaserade, med i förväg definierade teman som ska diskuteras vid 
träffarna. Ibland används bilder och annan ”rekvisita” för att ge direkta 
upplevelser av minnen. Jag bestämde tidigt att inte följa manualen med olika 
teman. Eftersom det var så få män som anmälde sig till livsberättargrup-
perna, ville jag prova ett annat upplägg för att se om det kunde uppfattas 
som mer lockande för just män. Däremot tyckte jag om tanken på ”rekvi-
sita”, och tänkte att musik skulle kunna fungera på liknande sätt. Musik 
har en väl omvittnad potential för att väcka minnen (DeNora, 2000; 
Hylte ́n-Cavallius, 2005; Ruud, 2013b).  

Musiklyssning i grupp är en relativt vanlig metod inom musikterapi 
(Grocke & Wigram, 2007; Nystrup Lund & Dammeyer Fønsbo, 2011; 
Overå, 2013). Metoden kan utformas på lite olika sätt och går ut på att 
gruppdeltagarna får välja ett musikstycke eller en låt och berätta något om 
vad just den musiken betyder för dem. Därigenom är tanken att de dels ska 
få emotionella, estetiska upplevelser vilket kan ses som terapeutiskt i sig, 
dels få möjlighet att prata om sina liv, vilket också anses kunna ha terapeu-
tiskt värde. I och med att musiken väljs av klienten, ses den också som ett 
symboliskt uttryck för något som personen tycker är angeläget att uttrycka. 
Den typen av grupper hade jag själv lett i musikterapeutiska sammanhang, 
och såg därför som en relativt okomplicerad modell och samtidigt potenti-
ellt givande för deltagarna. Dock hade mina tidigare grupper bestått av en-
bart eller mestadels kvinnor, vilket visade sig få betydelse för utfallet.  

Ur forskningsperspektiv motiverades studiedesignen av tanken att ”ra-
ther than merely asking about what people say they do, researching in con-
text provides an opportunity to see and hear what people actually do” 
(Tracy, 2013, kursiv i originalet). Jag ville skapa en situation där musik 
kunde ge direkta, affektiva upplevelser hos äldre män både som egenvärde 
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och för att potentiellt väcka minnen, känslor och associationer och stimu-
lera till samtal som kanske inte skulle komma upp utan den direkta kontak-
ten med musikupplevelsen.  

Som forskningsmetod har den här designen likheter med stimulated 
recall, en intervjumetod där informanterna får se en filminspelning av en 
tidigare situation som de själva har deltagit i, för att återuppliva situationen 
och få en så direkt, känslomässig kontakt som möjligt med minnet 
(Haglund, 2003). Jag var även inspirerad av fokusgruppsintervjuer i den 
meningen att jag ville skapa förutsättningar för deltagarna i gruppen att 
samtala sinsemellan med så liten inblandning som möjligt från gruppledaren 
(Halkier, 2010; Lehoux, Poland & Daudelin, 2006). Metoden att spela upp 
musik under intervjuer har använts tidigare, av bland andra Hesmondhalgh 
(2008) och Lilliestam (2020), men då vid individuella intervjuer, inte i 
grupp. Sammantaget ville jag ge möjlighet för deltagarna att berätta om sina 
liv både i ord och via den musik de ville lyssna på under gruppsessionerna.  

Att jag själv tog på mig rollen som gruppledare var inte självklart. Inled-
ningsvis var en manlig, musikintresserad volontär tilltänkt som grupple-
dare, vilket hade varit en design med många potentiella fördelar. Jag kunde 
då antingen ha suttit med som observatör, eller filmat sessionerna för att 
titta och analysera i efterhand. Av praktiska skäl tog jag till sist ändå på mig 
gruppledarskapet själv, något jag även tyckte mig se fördelar med både vad 
gällde mina möjligheter att stötta och moderera deltagarnas välmående un-
der sessionerna och att göra direkta observationer på plats som ”deltagande 
observatör” (Creswell, 2013).   

I och med att jag fått kontakt med äldrecentret, föll det sig naturligt att 
rekrytera deltagare till musiklyssningsgruppen därifrån. Det skedde genom 
att jag satte upp lappar på centret och bad personalen att berätta och sprida 
information om den kommande gruppen (bilaga 3). I inbjudan som sattes 
upp på centret stod:  

Välkommen! Musikträffar för män. Elvis, Hank Williams, Mozart eller Cornelis? 
Allihop? Eller något helt annat. Vilken är DIN favoritmusik? 

Nu startar en samtalsgrupp som vänder sig enbart till dig som är man och 
70 år eller äldre, där musiken står i centrum. 

Vi kommer att lyssna på din musik, den musik som är viktig för dig och 
som du vill dela med dig av till gruppen. Och så kommer vi att prata 
om våra liv utifrån musiken , vad den betytt för oss, vilka minnen som 
väcks och annat som är viktigt för gruppen.  
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Jag utlyste även ett informationstillfälle på centret ett par veckor före tänkt 
startdatum. Det kom två män till det tillfället. I och med att jag då befann 
mig på plats på centret, kunde jag tala med andra män som vistades där och 
den vägen rekrytera ytterligare några. Fortfarande behövdes ytterligare 
gruppdeltagare, varför informationen spreds vidare till en psykolog som 
ledde samtalsgrupper för äldre män på en närliggande öppen psykiatrimot-
tagning. Jag töjde även på de ursprungliga inkluderingskriterierna vad gäller 
ålder, för att kunna inkludera en yngre man från äldrecentret, som själv bad 
om att få delta.  

Ett idealiskt antal deltagare bedömdes vara 5-8 personer, det etiska till-
ståndet godkände 5-10 (för etikansökan, se vidare s 76). Till slut hade åtta 
personer anmält sig. Efter första sessionen hoppade två personer av (från 
äldrecentret) och två nya tillkom (från äldrepsykiatrin). Sammanlagt blev 
det åtta deltagare, fem från äldrecentret och tre från äldrepsykiatrin, 64-86 
år gamla, varav de flesta aldrig hade träffat varandra tidigare medan några 
var ytligt bekanta och två var barndomsvänner. 

I linje med andra kurser och grupper på äldrecentret, gjordes det ingen 
särskilt bedömning av deltagarna innan gruppen startade. Enligt etikansö-
kan skulle deltagarna i gruppen vara nyktra, drogfria och inte visa tecken 
på allvarlig psykisk eller neurologisk sjukdom, som till exempel demens. 
Med de begränsningarna som enda kriterier, var i övrigt vem som helst väl-
kommen. Det innebar att medlemmarna i gruppen hade olika typer av livs-
utmaningar kring både alkohol och psykisk ohälsa, något som emellertid 
framträdde först efterhand. 

Den ursprungliga planen var att gruppen skulle träffas åtta gånger, vilket 
förlängdes med ytterligare åtta gånger på begäran från gruppen och ef-
tersom jag själv dels hade tid, dels tyckte att jag ännu inte hade fått det 
material jag önskade. Alla sessioner dokumenterades med ljudinspelning.  

Trots att vi hade träffats 16 gånger plus en utvärderande fokusgruppsin-
tervju efter åtta gånger, märkte jag när jag började analysera materialet att 
det var mycket basfakta kring deltagarnas bakgrund, familj, utbildning, 
yrke och liknande som saknades. Jag ville också följa upp individuellt hur 
de i efterhand tyckte att det hade varit att delta i gruppen. Därför gjorde jag 
individuella uppföljningsintervjuer med samtliga deltagare.  
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Genomförande 
Gruppen träffades på ett dagcenter för äldre som hade öppet dagtid 11-15 
för vem som helst över 65 år, så länge man var nykter, drogfri och inte 
”stökig”. Centret erbjöd en social mötesplats där besökare kunde äta billig 
lunch och få en stunds sällskap, och även hade möjlighet att delta i olika 
kurser som sittgymnastik, sång, högläsning, matlagning för män, datorkur-
ser och det pågående livsberättarprojektet. De regelbundna besökarna på 
centret var därmed vana vid att gruppaktiviteter erbjöds i form av kurser. 

Musiklyssningsgruppen pågick från januari till december 2018. Vid 
första grupptillfället introducerade jag syftet med gruppen som en möjlighet 
att ”tala om sitt liv”, i likhet med livsberättargrupperna, men med tillägget 
att de även skulle få önska sin egen musik, som vi skulle lyssna på tillsam-
mans. Flera av deltagarna kände till livsberättarprojektet, några hade även 
varit med i en livsberättargrupp men slutat på grund att det mest var kvin-
nor i gruppen.  

Gruppen träffades varannan vecka under 90 minuter per gång, samman-
lagt 16 gånger. Under första terminen var strukturen öppet utforskande, 
och utvecklades under gång i interaktion mellan mig och gruppen. Jag ville 
ge deltagarna så stort inflytande som möjligt att forma gruppen på ett sätt 
som passade dem, utifrån vad de uppfattade som meningsfullt. Det ledde 
till en struktur där många situationer dök upp som jag inte var beredd på, 
och där jag ställdes inför olika typer av val.  

Den första frågan jag var tvungen att ta ställning till gällde hur jag skulle 
balansera tiden mellan den klingande musiken och samtal. För att det skulle 
bli meningsfullt ur forskningssynpunkt ville jag gärna höra deras samtal, 
men jag ville också att var och en skulle få en musikönskan uppfylld varje 
gång, vilket gjorde att jag behövde ge tidsmässigt utrymme åt musiken.  

Den andra frågan gällde hur musikönskningarna skulle gå till. Också där 
provade jag olika modeller. Ibland valde de en och en i tur och ordning, 
ibland uppstod gemensamma önskningar utifrån diskussioner. Om någon 
inte hade en egen önskan kunde jag ge förslag utifrån den önskelista som 
utvecklades med all den musik vi kom att diskutera men inte hann lyssna 
på. Vid tre tillfällen valde jag det inledande stycket, för att ge dem möjlighet 
att komma ner i varv och ”landa”. När jag frågade gruppen vad de tyckte 
om den modellen, så var deras svar att även om de uppskattade den lugna 
musiken, så tyckte de att det var mer rättvist om de fick välja sin egen musik. 
Inför åttonde, och som vi trodde då, sista sessionen bad jag dem förbereda 
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en ”musikalisk självbiografi”, en lista på musik som betytt mycket för dem 
i olika skeden av livet (jfr. Ruud, 2013b). De förändringar jag sedan gjorde 
till andra terminen handlade mest om att jag erbjöd gruppen att lämna in 
musikönskningar även mellan gångerna, för att på så sätt kunna ladda ner 
musiken i förväg och därmed bli något friare under sessionerna.  

Den tredje frågan gällde samtalsformen, där jag antingen kunde låta var 
och en få utrymme att berätta, eller ge dem plats att samtala sinsemellan. 
Här krockade forskarrollen och gruppledarrollen på ett sätt som jag inte 
var fullt medveten om medan det pågick. Å ena sidan ville jag uppmuntra 
så ostörda samtal som möjligt, för att få inblick i en samtals- och tankekul-
tur som jag tidigt märkte skiljde sig från det jag var van vid från grupper 
med kvinnor. Å andra sidan ville jag att de skulle beskriva sina individuella 
upplevelser, minnen och associationer utifrån musiken, för att öka min för-
ståelse för dem som individer.  

Den fjärde frågan gällde min roll som ledare. Första terminen höll jag en 
låg profil för att i stället ge plats åt deras gruppsamtal, samtidigt som jag 
fokuserade på att söka fram den önskade musiken på Spotify. Successivt 
formades min roll alltmer mot att vara kursledare och musikexpert, vilket 
skedde i en process som vi konstruerade tillsammans (jfr. Blumer, 1969).  

Analys  
Det empiriska material som analyserats består av ljudinspelningar och ut-
skrifter av 16 musiklyssningssessioner, en uppföljande fokusgrupp efter åtta 
sessioner, och individuella uppföljningsintervjuer med samtliga gruppmed-
lemmar. Till det kommer minnesanteckningar från informella samtal med 
deltagarna som ägde rum i anslutning till gruppsessionerna. 

Materialet omfattar även en individuell frågeenkät som samlades in vid 
fyra tillfällen, före den första, före den fjärde, före och efter den åttonde och 
efter den sista sessionen. Frågorna gällde deltagarnas subjektivt upplevda 
välbefinnande dels i den stunden, dels generellt: Hur ofta de kände sig glada, 
nöjda, rastlösa, arga, ensamma etc. Frågorna i enkäten utgick på WHO:s 
välbefinnandeskala och den gotländska depressionsskalan för män (Zierau, 
Bille, Rutz & Bech, 2002). En anpassning gjordes eftersom syftet med en-
käten inte var att göra en bedömning av graden av depression hos delta-
garna, utan att få en uppfattning om deras självskattade välbefinnande uti-
från både positiva och negativa parametrar. Det fanns även ett par frågor 
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kring ensamhet, om de hade någon nära vän, och om de skulle önska en 
sådan vän (bilaga 5). 

Att empirin innehåller enkäter gör inte studien till en ”mixed-methods”-
studie. Åtta är ett alltför litet material för att det ska gå att göra några sta-
tistiska beräkningar, annat än om det finns någon tendens som är extremt 
tydlig. Det saknas även några enkäter från några tillfällen där deltagare var 
frånvarande på grund av sjukdom. Däremot bidrog informationen i enkä-
terna med kompletterande information angående deltagarnas välbefin-
nande, som kom att bli betydelsefull för analysen.  

Liksom i delstudie 1 transkriberade jag samtliga 16 sessioner, den utvär-
derande fokusgruppen efter åtta gånger och alla uppföljningsintervjuerna 
ordagrant, med noteringar om skratt, suckar, tvekan och liknande. Jag lyss-
nade igenom alla gruppsessioner två gånger, först för att göra transkrip-
tionerna och därefter en andra gång för att kontrollera att transkriptionerna 
var korrekta. Redan under den första genomgången markerade jag passager 
som jag tyckte var särskilt intressanta, som förvånade eller på andra sätt 
stack ut.  

Vid analysarbetet har jag huvudsakligen arbetat med utskrifterna, men 
även av och till gått tillbaks till inspelningarna och lyssnat på olika passager, 
för att påminna mig hur de pratade och notera betoningar, om de avbröt 
varandra och liknande. Att verkligen fördjupa sig i materialet är en grund-
läggande metod i all kvalitativ analys (Braun & Clarke, 2006; Vaismoradi, 
Turunen & Bondas, 2013). 

Därefter gick jag igenom materialet igen, denna gång med specifika frå-
gor som jag ställde ”till materialet”, i linje med den cirkulära, iterativa pro-
cess som är central både i en hermeneutisk ansats och symbolisk interakt-
ionism, med frågor som: Vad händer direkt efter musiken?, De vågar säga 
emot varandra, modigt eller okänsligt?, Helt ’off’ kommentar, hör han då-
ligt?. Varje genomläsning genererade nya frågor och mönster började fram-
träda kring hur de interagerade eller inte, hur de positionerade sig i gruppen 
och vad som verkade påverka deras val av musik (om positionering, se t ex 
Frosh, Phoenix & Pattman, 2002; Halkier, 2010). 

I den här fasen arbetade jag manuellt och markerade med färgpennor när 
olika teman dök upp i samtalet: När de talade om känslor, när de skämtade, 
när de pratade om fakta och när deras kommentarer föreföll disparata och 
utan sammanhang. Att lyfta fram känslor som tema var ett deduktivt val 
utifrån tidigare maskulinitetslitteratur (se s 46 ff) och från resultaten i 
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delstudie 1/artikel I. Skämtandet och fokus på fakta framträdde induktivt i 
materialet, även om båda aspekterna också benämns i litteraturen som van-
liga i kommunikation mellan män (jfr. Robertson & Monaghan, 2012). 
Slutligen framträdde de disparata kommentarerna induktivt ur materialet, 
och var det som förvånade mig mest. Eftersom jag hade egna erfarenheter 
av att ha deltagit i gruppen, använde jag den förvirring jag själv många 
gånger hade upplevde som kunskapskälla och indikator på att här fanns 
något viktigt att utforska. I termer av ”förstå-förklara” kan man säga att 
materialet i det avseendet inte var självförklarande, utan krävde att jag sökte 
i teorier och tidigare litteratur för att hitta rimliga förklaringar.  

Som analysmetod till artikel II använde jag kvalitativ innehållsanalys som 
den beskrivs av Ghetti och Keith (2016), definierad som en fokuserad och 
genomtänkt läsning där tolkningsarbetet kombineras med en hermeneutisk, 
cirkulär process av självreflektion över hur forskarens egen sociala och kul-
turella förförståelse interagerar med tolkningen. Processen beskrivs som 
icke-linjär och bestående av en komplex, upprepad rörelse fram och tillbaks 
mellan materialet, teori, självreflektion, helhet och delar. Jag bedömde att 
flexibiliteten i metoden passade det här materialet bättre än de specifika steg 
som föreskrivs i Braun och Clarke (2006).  

Här behövs en kort utvikning för att diskutera och jämföra tematisk ana-
lys och kvalitativ innehållsanalys, två analysmetoder som går i varandra och 
beskrivs olika av olika författare. Båda syftar till att leta efter mönster och 
definiera teman och kategorier ur materialet. Skillnaderna tycks framför allt 
ha att göra med olika vetenskapstraditioner. Kvalitativ innehållsanalys an-
vänds ofta i studier om omvårdnad (Elo & Kyngäs, 2008) och musikterapi 
(Ghetti & Keith, 2016), medan tematisk analys är vanligare i psykologisk 
och sociologisk forskning (Braun & Clarke, 2006). Vaismoradi et al. (2013) 
menar att medan syftet att söka mönster och teman är likartat i båda meto-
derna, ligger den främsta skillnaden i att kvalitativ innehållsanalys oftast 
har en kvantitativ aspekt, genom att ett temas relevans bedöms utifrån hur 
ofta det förekommer. Tematisk analys däremot medger att ett tema kan ha 
relevans även om det inte är kvantitativt framträdande. Ett sådant exempel 
är, som nämnts, temat ”kontakt som vårdgivare” i delstudie 1, som inte var 
kvantitativt dominerande, men viktigt. Dock tycks inte alla versioner av 
kvalitativ innehållsanalys förutsätta kvantifiering. Till exempel nämner 
Ghetti och Keith (2016) inte kvantitativa mått som nödvändiga kriterier för 
att ett tema ska anses framträdande.  
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Till första delstudien, som resulterade i artikel I, använde jag tematisk 
analys utifrån Braun och Clarke (2006), medan jag alltså till artikel II an-
vände kvalitativ innehållsanalys enligt Ghetti och Keith (2016). Tredje arti-
keln växte sedan fram parallellt med utarbetandet av artikel II, ur iakttagel-
serna om de olika positioneringar som deltagarna intog i gruppen respektive 
i intervjuerna, och hur dessa förhöll sig till frågor om identitet och identifi-
kation. Analysmetoden var deduktiv och byggde på Goffmans dramatur-
giska perspektiv, Sterns affektteori och teorier om män och maskuliniteter.  

Etikprövning och forskningsetik 
För delstudie 1 gjordes ingen formell etikprövning, eftersom ”Lag om etik-
prövning av forskning som avser människor” inte var tillämplig i det fallet. 
Inga personnummer eller andra personuppgifter har registrerats. De inter-
vjuade bedömdes inte som en särskilt utsatt grupp. Inga potentiellt känsliga 
frågor skulle avhandlas under intervjuerna. Alla identifierbara data, som 
person-och ortsnamn, anonymiserades redan vid transkriptionerna. Inter-
vjupersonerna informerades om frivillighet, deras möjlighet att när som 
helst avbryta, och att alla personuppgifter skulle avidentifieras. Samtliga 
gav informerat samtycke.  

I andra delstudien registrerades inte heller några personuppgifter, och 
alla identifierbara data har anonymiserats. Däremot bedömdes deltagarna 
vara en särskilt utsatt grupp och möjligheten att personliga och potentiellt 
känsliga uppgifter skulle komma att avhandlas under gruppträffarna var 
stor. Därför gjordes en formell etikprövning hos etikprövningsnämnden i 
Uppsala, som godkändes (Dnr. 2017/191). I etikansökan nämns även en 
tredje delstudie, som dock aldrig genomfördes.  

Deltagarna fick muntlig och skriftlig information om studiens syfte, att 
deltagandet var frivilligt och att allt material skulle anonymiseras, liksom 
möjligheten för deltagarna att dra sig ur när som helst under gruppträffarna, 
och vem de kunde kontakta vid frågor. Samtliga gav skriftligt informerat 
samtycke (bilaga 4).  

Dock handlar etik inte enbart om den formella etikprövningsaspekten, 
utan är en hållning som har genomsyrat hela arbetet med återkommande 
”inre förhandlingar” och bedömningar kring balansen mellan att få fram 
de berättelser och beskrivningar som kunde bidra till att uppfylla avhand-
lingens syfte, och att samtidigt ta ansvar för deltagarnas fortsatta välmå-
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ende. Ett konkret etiskt ställningstagande gällde frågan om att kommuni-
cera eller inte kommunicera intervjuutskrifter tillbaka till informanterna. 
Som jag har beskrivit tidigare förutsätter en hermeneutisk forskningsansats 
en balans mellan att ge en rättvis återgivning av informanternas berättelser 
och att tolkningarna sen kan sträcka sig utöver det som informanterna 
själva är medvetna om. Det innebär i klartext att informanterna kanske inte 
alltid känner igen sig eller ens blir nöjda med den analys som forskaren gör, 
men att deras utsagor och berättelser ändå måste hanteras med respekt och 
varsamhet. Jag valde att inte kommunicera transkriptionerna av intervju-
erna, eftersom skrivet talspråk kan ge ett felaktigt intryck av att det som 
sagts har varit osammanhängande och förvirrat (Kvale & Brinkmann, 
2009). Däremot ville jag ge informanterna möjlighet att korrigera direkta 
missförstånd och felaktigheter, och erbjöd dem därför att läsa de nästan 
färdiga artiklarna, strax före publicering men i tid för att kunna göra änd-
ringar.  

Självreflektion kring genus, makt och rolltagande 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det nödvändigt att diskutera och kri-
tiskt granska den oundvikliga maktobalansen mellan forskaren och infor-
manterna i kvalitativ forskning. Att vara kvinna och studera män aktuali-
serar dessutom frågor kring maktrelationer kopplade till genus. I tidigare 
studier har kvinnor som studerat frågor kring män beskrivit hur de uppfat-
tade att de blev avfärdade och förminskade på olika sätt av sina manliga 
informanter (Arendell, 1997; Sandberg, 2011). Jag uppfattade inga sådana 
förminskande situationer, utan snarare tvärtom. Flera av informanterna i 
båda delstudierna kände till mig sedan tidigare från min roll som presenta-
tör i Sveriges Radio P2 och deras konsertscen Berwaldhallen, vilket både 
skapade en viss gemenskap i form av gemensamma referensramar, och till 
synes gav mig en viss ”status” i informanternas ögon. Det var en status som 
hängde ihop med den kunskap jag tillskrevs, och hade förmodligen ingen-
ting med genus att göra.  

I musiklyssningsgruppen bemöttes jag med frågor och kommentarer som 
konstruerade mig som auktoritet och ”expert”, framför allt inom konstmu-
sik. Det är troligt att det påverkade vad de berättade om musik, till exempel 
var några av dem noga med att framhålla att de tyckte om ”klassisk musik”. 
Eftersom jag även fick höra många historier om häftiga rockkonsertupple-
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velser, och beundrande utläggningar om Mick Jagger, Sven-Ingvars, Snod-
das och Metallica, så tror jag inte att de censurerade sig i någon avgörande 
utsträckning. Jag framhöll också för gruppen att jag inte värderar olika gen-
rer som sämre eller bättre. Däremot påverkade min bakgrund interaktionen 
i den meningen att deltagarna vände sig till mig snarare än till varandra, och 
ofta frågade efter fakta och berättelser kring musik. Deras frågor och in-
tresse väckte liv i min tidigare yrkesroll som radiopresentatör, och gjorde 
att jag tillät mig att till exempel berätta om innehållet i en aria eller opera, 
eller om tonsättare och artister. Det motsvarade inte den ledarroll jag hade 
tänkt mig, men eftersom den bakomliggande frågan hela tiden var: Vad in-
tresserar äldre män?, och deltagarna här visade ett tydligt intresse, så be-
stämde jag mig för att gå deras frågor tillmötes. Det var till en början inte 
ett helt medvetet val, men när jag i självreflektion fick syn på det här mönst-
ret, och frågade gruppen om de ville att jag skulle fortsätta berätta, så ville 
de det.  

De många parallella roller jag intog medvetet och omedvetet i gruppen, 
som forskare och gruppledare ledde till vad musiketnologen Jeff Titon 
(1986) kallar ”identitetsförvirring”. Han beskriver tre typer av roller som 
forskare kan hamna i: “Hållning” (eng. stance), “roll” och “identitet”. Med 
identitet menar han den roll som forskaren själv tillskriver sig, medan ”håll-
ning” är den roll informanterna tillskriver forskaren och ”roll” är den roll 
som forskaren intar omedvetet och själv inte riktigt tar ansvar för i kontak-
ten med informanterna. Titon menar att identitet och hållning under ideala 
förhållanden ligger varandra nära. Om inte, uppstår identitetsförvirring. 
Även om Titon rör sig i en musiketnologisk kontext, är begreppen använd-
bara även för min studie. Gruppen tillskrev mig en ”hållning” som forskare 
i första hand, lärare och ”musikexpert” eller liknande i andra hand. Själv 
identifierade jag mig i första hand som musikterapeut, som visserligen var 
inställd på att gruppen inte var en musikterapigrupp men som ändå var be-
redd på att ha en socialt stödjande funktion med huvudfokus att prata om 
livet utifrån musiken, snarare än musiken som sådan. Jag presenterade mig 
också som musikterapeut. Ändå uppfattade jag inte att det var en roll som 
gav mig vare sig auktoritet eller position. Jag är inte ens säker på att delta-
garna hade någon direkt uppfattning om vad titeln innebär. De vände sig 
aldrig till mig som musikterapeut. 

Intressant nog ser jag, utifrån Titons modell, att min ”roll”, det som jag 
inte riktigt tog ansvar för, var forskarrollen. Min utgångspunkt var att jag 
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skulle kunna fungera som musikterapeutiskt influerad gruppledare och leda 
gruppen som en stödgrupp, för att därefter kliva in som forskare när grup-
pen var avslutad och materialet skulle analyseras. Det fungerade inte. I ef-
terhand kan jag se att en del av de frågor jag ställde till gruppen var moti-
verade utifrån forskarrollen, och inte i första hand utifrån vad som hade 
varit mest terapeutiskt gynnsamt för dem.  

Även om jag själv alltså inte agerade medvetet utifrån min forskarroll i 
första hand under gruppträffarna, var deltagarna i gruppen väl medvetna 
om att de deltog i ett forskningsprojekt. Regelbundet frågade de hur det 
gick för mig med avhandlingen, om de var till någon nytta, om jag fick ut 
något användbart, och liknande frågor. De ville hjälpa till. Utifrån hur Ti-
ton (1986) diskuterar liknande situationer där informanter ”hjälper till”, så 
är det troligt att gruppdeltagarna anpassade sig till forskningssituationen 
även om det inte går att veta hur.  

Till min överraskning upplevde jag mig som en ”outsider” i mycket högre 
grad än jag hade trott, till viss del i delstudie 1 och i hög grad i delstudie 2 
(beskrivet i artikel II). Det var många gånger som de inte förstod mina frå-
gor eller inpass i gruppen, och många gånger som jag blev förvirrad över 
hur de svarade. Det kan ha berott på genusfaktorer kring olika sätt att kom-
municera, men det kan också ha berott på skillnader i utbildning och att jag 
kommer från en ”terapeutisk” kontext.  

Enligt Blumer (1969) är forskaren alltid en ”outsider”. Han menar att 
det inte är möjligt att fullt ut förstå en annan människa, men att man genom 
upprepade frågor och att studera den empiriska världen från många olika 
vinklar, kan närma sig en förståelse. I liknande banor resonerar Paul Ricœur 
när han beskriver all kommunikation som en gåta, eftersom det i praktiken 
är omöjligt att fullt ut förstå en annan människa även om målet bör vara 
att komma så nära som möjligt (Ricœur, 1993). Ett steg längre går den ryske 
litteraturkritikern och filosofen Michail Bachtin, som i en tidningsartikel 
om tillståndet i sovjetisk litteraturvetenskap argumenterar för att ”outsi-
derns” perspektiv till och med är en förutsättning för att kunna förstå en 
främmande kultur.  

Det existerar en högst livskraftig, men ensidig och därför osann föreställning 
om att man för att bättre förstå en främmande kultur liksom måste bosätta 
sig i den och sedan man glömt sin egen se på världen med denna främmande 
kulturs ögon /…/ Det är av oerhörd vikt för förståelsen att den som förstår 
är utanförstående – i tiden, i rummet, i kulturen – i förhållande till det som 
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han vill nå en skapande förståelse av. Ty inte ens sitt eget yttre kan männi-
skan själv i realiteten se eller tolka i dess helhet, inga speglar eller fotografier 
kan hjälpa henne, hennes verkliga utseende kan bara andra människor se och 
förstå, tack vare sitt rumsliga utanförstående och tack vare att de är andra 
(Bachtin, 1991, 12-13).   

Ett visst mått av empati är med andra ord nödvändigt, enligt Bachtin, men 
framför allt outsiderns perspektiv, om målet är att få fram viktig kunskap. 
Att beskriva mellanmänsklig kommunikation mellan män som en ”främ-
mande kultur” för mig som kvinna, är möjligen att dra det hela lite väl 
långt, men ibland var upplevelsen av ”annat-het” slående. Och det kan 
mycket väl ha varit en fördel som har berikat tolkningen. Genom att vara 
utanförstående i förhållande till informanterna, framför allt i gruppen, har 
jag kunnat se dem med andra ögon än någon som själv är nedsänkt i mas-
kulinitetsnormer och därmed medförande kommunikationsmönster. Samti-
digt har jag strävat efter att förstå gruppdeltagarna utifrån deras egna per-
spektiv, i linje med symbolisk interaktionism. Det har bland annat inneburit 
att jag har förhållit mig misstänksam mot mina egna normativa förgivet-
taganden kring hur god kommunikation bör gå till. Influerad av Seidlers 
(2006, 2007) olika diskussioner om hur destruktivt det kan bli för män att 
hela tiden (be)dömas utifrån negativa aspekter av maskuliniteter, har min 
strävan varit att se informanternas kommunikationsmönster som begripliga 
och logiska givet hur situationen uppfattades (Blumer, 1969).  

I de individuella uppföljningsintervjuerna i delstudie 2 aktualiserades 
maktrelationer på ett annat sätt. Intervjuerna präglades av en annan öppen-
het och mer personliga berättelser än vad deltagarna hade visat i gruppen. 
Vid några tillfällen blev det etiskt känsligt. Kvale och Brinkmann (2009) 
diskuterar hur forskare som även är psykoterapeuter har tekniker och kun-
skap för att skapa en trygg och tillitsfull atmosfär, men som kan bli alltför 
intim. I några av intervjuerna kom deltagarna i kontakt med smärtsamma 
minnen och starka emotionella reaktioner, som gjorde att jag blev tvungen 
att balansera mellan att vara en stöttande ”medmänniska” utan att gå in 
och börja ”göra terapi”, och samtidigt hålla kvar en intervjuar-roll. Jag vet 
inte i vilken utsträckning jag lyckades. Det ansvar jag tog var att jag väl-
komnade fortsatt kontakt om de skulle känna behov av det efteråt, och 
följde även själv upp intervjuerna med ett telefonsamtal för att säkerställa 
att de inte tagit skada.  
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När jag lyssnade igenom materialet (i båda delstudierna) lade jag märke 
till att jag hörde mig själv anta ett slags ”grabbig” jargong, där jag skrattade 
åt deras skämt och även skämtade själv, mycket mer än jag känner igen att 
jag har gjort vid andra intervjuer eller som ledare för grupper med kvinnor. 
Det var som att jag föll in i deras jargong, för att bli accepterad eller för att 
skapa ett slags ”vi-känsla”. Intoning är en musikterapeutisk teknik och i det 
här avseendet tonade jag in mig på deras sätt att kommunicera.  

Sammantaget pågick det många former av maktrelationer i både inter-
vjuerna och musiklyssningsgruppen, som delvis handlade om genus men 
också om positionering kring kunskap, där jag uppfattade att min kunskap 
om musik gjorde att jag tillskrevs en tydlig auktoritet, som påverkade sam-
talen och interaktionen. Däremot uppfattade jag inte att min kunskap som 
musikterapeut gav mig vare sig auktoritet eller position.  
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Sammanfattning av avhandlingens artiklar 
I följande kapitel redogör jag i korthet för innehållet i de tre artiklar som är 
stommen i avhandlingen. Den hermeneutiska spiralen har präglat artiklar-
nas förhållande till varandra. Urvalet av intervjupersoner i den första arti-
keln väckte behovet av att söka upp informanter med andra typer av livser-
farenheter. Resultaten av artikel I och II bildade sedan utgångspunkt för 
frågeställningen i artikel III.  

Artikel I 
Lindblad, K & de Boise, S (2020). Musical Engagement and Subjective 
Wellbeing amongst Men in the Third Age. Nordic Journal of Music 
Therapy, 29(1), 20-38.  

 
Artikeln är samförfattad med Sam de Boise, enligt följande fördelning: Jag 
planerade, genomförde och analyserade intervjuerna. Vi diskuterade analys, 
tolkningar och teman, och samarbetade kring utarbetandet av själva texten.  

Artikeln utforskar hur olika typer av aktivt musikintresse kan inverka på 
välbefinnandet hos män i tredje åldern. Bakgrunden är att äldre män inte 
deltar i sociala aktiviteter, vilket kopplas till maskulinitetsnormer. Det finns 
därför ett behov av att förstå mer om vilka drivkrafter och upplevda vinster 
äldre män själva lyfter fram när de beskriver varför de ägnar sig åt musik. 

Studien bygger på semi-strukturerade intervjuer med 15 män mellan 66-
76 år med ett aktivt intresse för musik som de utövade på olika sätt; några 
spelade i band eller amatörorkester, en sjöng i kör, en var ute och dansade 
och flera var flitiga konsertbesökare inom olika genrer; visor, jazz, rock och 
konstmusik. Jag transkriberade intervjuerna ordagrant och analyserade 
materialet med kvalitativa metoder, främst tematisk analys enligt Braun och 
Clarke (2006), och olika former av korsvisa analyser, där jag ställde frågor 
som: Hur pratar de om känslor? till hela materialet (Patton, 2015).  

Resultaten visade att ett aktivt musikintresse kan stärka välbefinnandet 
hos män i tredje åldern på flera olika sätt, som sammanfattas i fyra teman: 
Emotioner och kontakt med kroppen; utveckla och upprätthålla vänskaper; 
anpassning till att bli äldre; upprätthålla kontakten som vårdgivare.  

Det första temat, emotioner och kontakt med kroppen, var det mest 
framträdande. Intervjupersonerna beskrev hur de kom i kontakt med sitt 
känsloliv och sina kroppar genom musik, något de uppskattade som ett 
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egenvärde och beskrev som speciellt för just musik. För flera av dem innebar 
deras musikintresse att pensionering och övergång från yrkeslivet inte hade 
varit speciellt problematisk, i vissa fall snarare en befrielse. Intressant var 
också i hur hög grad de beskrev det som givande och viktigt att få prata om 
musik, dela och utbyta erfarenheter. Det blev även tydligt under intervju-
erna, där de ofta kom i direkt kontakt med de känslor de pratade om, vilket 
märktes i deras röster och kroppsspråk.  

Det andra stora temat var de sociala vinsterna. Genom sitt musikintresse 
fick intervjupersonerna vänskaper som de beskrev som viktiga, djupa och 
”speciella” på ett annat sätt än vänskaper utanför musiken. Intervjuperso-
nerna gav flera exempel på hur de kom iväg till en repetition, dansträff eller 
konsert, eller träffade andra för att spela ihop, sjunga ihop eller prata om 
musik och umgås kring musik. Några använde även musik som ”brygga” i 
kontakten med en sjuk nära anhörig, en hustru eller mamma med Alzheimer 
och en hustru med Parkinsons, där den verbala kontakten inte längre fun-
gerade men den känslomässiga närvaron fick liv genom inspelad musik eller 
att sjunga för personen. De här exemplen ledde till slutsatsen att musik har 
potential att underlätta social kommunikation - en föga revolutionerande 
slutsats, men som det ska visa sig i delstudie 2, ändå inte självklar i förhål-
lande till just äldre män.  

Till analysen används begreppen ”vara” och ”göra” som de är beskrivna 
i förhållande till musik/musikterapi av Trondalen och Bonde (2012). De 
emotionella tillstånd som intervjupersonerna beskrev och även uttryckte un-
der intervjuerna tolkas i artikeln som ett ”varande”, en närvaro i nuet. 
Trondalen och Bonde beskriver hur det är ett tillstånd som stärker känslan 
av ”själv” och kontakten med den egna kroppen, vilket inverkar positivt på 
välbefinnandet. De sociala vinster som beskrevs bekräftar musikens po-
tential att motivera till ett ”görande”. Trondalen och Bonde menar att mu-
sikaliska aktiviteter tillsammans med andra kan ge upplevelser av skönhet, 
kroppsliga upplevelser, kraft och energi (empowerment). 

Resultaten belystes även med DeNoras begrepp ”remove” och ”refur-
nish”, ungefär ”flykt” och ”ommöblering”, som hon hämtat från Goffmans 
Asylums och ser som två sätt genom vilka musik kan fungera som en fristad 
och bidra till välbefinnande (DeNora, 2013). Den främsta skillnaden mellan 
hur de olika formerna för musikutövande beskrevs var att musiklyssning 
oftare beskrevs som existentiella och estetiska upplevelser, medan aktivt 
musikutövande även innehöll positiva erfarenheter av att få uppskattning 



 
 

84 
 

KATARINA LINDBLAD  ”Som plåster på själen” 
 

 

och erkännande, som stärkte självförtroende och självkänsla. I artikeln upp-
fattas musiklyssning som ”flykt”, medan aktivt musicerande innebär en 
”ommöblering” av de miljöer där musicerandet sker. I polemik med De-
Nora, som menar att en stunds flykt från vardagen egentligen inte förändrar 
något i personens tillvaro annat än genom ett tillfälligt förbättrat humör 
medan musiken pågår, påstår vi att ett förändrat humör innebär en faktiskt 
förändring. Människors humör påverkar hur de ser på världen, och därmed 
hur de kommer att agera och bli bemötta.  

Studiens övergripande slutsats är att olika typer av aktivt musikintresse 
fyller djupa psykologiska, sociala och emotionella behov för män i tredje 
åldern och erbjuder en möjlighet att identifiera sig med sitt intresse för mu-
sik snarare än tidigare yrkesroller. Männens berättelser om hur viktigt det 
är för dem att komma i kontakt med sina känslor, innebär en utvidgad och 
mer nyanserad syn på maskulinitet. Artikeln avslutas med att poängtera be-
hovet av att utveckla sociala stödsystem för att motverka ensamhet och de-
pression bland äldre män, och utforma dessa stödsystem på sätt som är för-
enliga med äldre mäns självbild och intressen. Musik har potential att fylla 
en viktig funktion i sådana stödgrupper. Artikeln avslutas med en rekom-
mendation till musikterapeuter och andra hälsovårdsarbetare och volontä-
rer att utveckla sociala stödåtgärder med musik, speciellt riktade till äldre 
män.  

Artikel II 
Lindblad, K (2021). ”No, I guess it’s kind of Sensitive” - Communication 
Patterns in a Music Listening Group with Older Men. Nordic Journal of 
Music Therapy, publicerad online 2 februari 2021. 
 
Syftet med artikeln är att undersöka hur äldre män, som lever i ofrivillig 
ensamhet, interagerar och kommunicerar med varandra, med mig som 
kvinnlig gruppledare och ”med” musiken i en musiklyssningsgrupp. Arti-
keln bygger vidare på de slutsatser och kunskaper som formulerades i arti-
kel I angående de emotionella och sociala vinster som äldre män beskrev att 
de fick från ett aktivt musikintresse. Mina antaganden var att musiklyssning 
i grupp skulle bidra till positiva upplevelser för deltagarna, och att den 
skulle fungera som nyckel till att stimulera samtal om minnen och person-
liga erfarenheter.  
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Artikeln tar avstamp i de specifika hälsoutmaningar som finns dokumen-
terade kring äldre män och ensamhet, depression och ökad risk för suicid. I 
bakgrunds-avsnittet beskrivs hur många äldre män undviker att söka hjälp 
för psykiska frågor, att det hänger ihop med maskulinitetsnormer kring att 
inte visa sig svag, och vilka hälsorisker som finns förknippade med att 
stänga av sitt känsloliv. Musikens funktion att väcka och reglera känslor 
beskrivs, liksom hur musik kan användas som ”självhjälps-teknologi”, 
bland annat med hänvisning till artikel I.  

Därefter beskrivs den empiriska studie som artikeln bygger på: En mu-
siklyssningsgrupp med åtta deltagare 64-86 år gamla, rekryterade från ett 
äldrecentrum for socialt utsatta äldre personer och stödgrupper för äldre 
män på en äldrepsykiatrisk mottagning. Deltagarna hade olika typer av so-
ciala och ekonomiska livsutmaningar, främst kring ensamhet, men även 
ångest, depression och/eller självmedicinering med alkohol. Musiklyssnings-
gruppen träffades 16 gånger, 90 minuter per gång, och leddes av mig. Del-
tagarna fick välja sin egen musik och tala om det de tyckte kändes menings-
fullt att dryfta i samband med musiklyssningen. I det empiriska materialet 
ingår även individuella uppföljningsintervjuer och en enkät om deltagarnas 
självskattade välbefinnande, som samlades in vid fyra tillfällen. Intervjuerna 
och enkäten har använts för triangulering och inte analyserats separat.  

Som analysverktyg används kvalitativ innehållsanalys som den beskrivs 
av Ghetti och Keith (2016) och den iterativa process att gå igenom materia-
let många gånger utifrån olika frågeställningar som beskrivs i Tracy (2013) 
och Blumer (1969). Analysen av hur deltagarna i gruppen kommunicerade 
och interagerade struktureras i tre teman: Att välja en positiv stämning; 
fakta framför personliga berättelser; empati och identifikation. Deltagarna 
skämtade, hade genomgående en lättsam ton och skapade en trivsam stäm-
ning, och föredrog att prata om fakta kring musiken, inspelningar och ar-
tister, snarare än egna, personliga berättelser och erfarenheter. De undvek 
att prata om problem, men ville inte heller dela med sig av positiva minnen 
om dessa var av en mer personlig och potentiellt känslig karaktär. Slutligen 
visade de empati gentemot, och tycktes identifiera sig med, artister och roll-
gestalter, ibland mer än med varandra.  

I uppföljningsintervjuerna gav deltagarna olika förklaringar till varför de 
inte berättat mer om sig själva i gruppen, från att beteckna sig själv som 
blyg till att helt enkelt inte ha något intresse av att socialisera med övriga 
gruppmedlemmar, utan endast vilja lyssna på och diskutera musik. Tre i 
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gruppen formulerade att de hade önskat mer personlig kontakt och 
”värme” mellan deltagarna. Diskrepansen mellan den bild deltagarna gav 
av sig själva i gruppen och i intervjuerna/enkäterna benämns i artikeln, men 
analyseras inte. 

I analysdelen av artikeln diskuteras deltagarnas kommunikation och in-
teraktion med varandra, med mig som gruppledare och ”med” musiken. 
Artikelns första förgivettagande, att musiken skulle bidra till positiva upp-
levelser, blev huvudsakligen uppfyllt. Gruppträffarna uppskattades och be-
skrevs av deltagarna som stimulerande och inspirerande. Det andra anta-
gandet, att musiken skulle inspirera till personliga samtal, infriades däremot 
inte. Deltagarnas lättsamma, faktainriktade interaktion i gruppen diskute-
ras utifrån maskulinitetslitteratur, där skämtsamhet och fokus på en aktivi-
tet beskrivs som vanliga sätt för (äldre) män att socialisera, snarare än att 
”bara sitta och prata”. Därför tolkas det som ”coping”-strategier att grup-
pen medvetet skapar en fristad där de inte behövde bekymra sig om livets 
svårigheter, utan kunde samlas i en kravlös gemenskap som vem som helst, 
och dricka kaffe, lyssna på musik och samtala. Det noteras därmed att det 
var de traditionellt maskulina interaktionsmönstren som kom att dominera 
gruppen, trots att det var några som önskade ett annat, mer personligt, sätt 
att interagera. 

I avsnittet om interaktionen mellan mig och gruppen reflekterar jag kring 
min upplevelse av att vara en ”outsider” i gruppen, att inte alltid göra mig 
förstådd och att inte heller alltid förstå den interaktion som pågick. Ur ett 
genusperspektiv diskuterar jag huruvida de olikheterna handlar om tradi-
tionellt feminina respektive maskulina sätt att kommunicera, eller om det 
snarare handlade om att jag använde ett terapeutiskt ordförråd, som var 
främmande för deltagarna. 

Slutligen diskuteras deltagarnas interaktion ”med” musiken. Den föränd-
ring som skedde i deras humör och sinnesstämning under gruppträffarna, 
från tillstånd som stress, oro och trötthet till glädje och inspiration, tolkas 
som en transcendens, vilken i litteraturen har kopplats till stressreduktion, 
avspänning, självacceptans och personlig utveckling. De kunde identifiera 
sig med och spegla sig i musiken och artisterna, och även känna engagemang 
och bli inspirerade av att dela sitt musikintresse med andra. Att de blev be-
kräftade i sitt intresse snarare än sina problem bidrog också till att stärka 
en positiv själv-identitet.   
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Avslutningsvis betonas vikten av att förstå hur maskulinitetsnormer på-
verkar mäns kommunikationsmönster utan att se dessa som implicit prob-
lematiska, men att samtidigt även se att vissa män inordnar sig i mönstren 
trots att de egentligen önskar något annat. Den slutsats jag drar är det 
dubbla behovet för musikterapeuter och andra hälsoarbetare och volontärer 
att dels lära sig känna igen hur maskulinitetsnormer inverkar på äldre mäns 
interaktion och kommunikation, dels vara lyhörd för att inte alla män trivs 
med att underordna sig dessa normer.  

Artikel III 
Lindblad, K & Volgsten, U, 2021. “Medicine for the Soul” – Older Men’s 
Identity Performance and Affect Attunement through Music Listening.  
Ogranskad och oreviderad preprint, inskickad.    
 
Artikeln är samförfattad med Ulrik Volgsten, enligt följande fördelning: Jag 
ledde musiklyssningsgruppen och transkriberade och analyserade samtliga 
gruppsessioner. Jag genomförde även uppföljningsintervjuerna och tran-
skriberade dem. Volgsten analyserade intervju-transkriptionerna. Vi disku-
terade val av teori, analys och tolkningar ingående. Texten är skriven av 
båda. 

Syftet med artikeln är att belysa hur musiklyssning kan möjliggöra olika 
former av identifikation i olika situationer, och vad det får för betydelse för 
välbefinnandet hos äldre män. Bakgrunden är avhandlingens två tidigare 
artiklar, där det visats hur ett aktivt musikintresse kan bidra till äldre mäns 
emotionella och sociala välbefinnande och stärka en positiv själv-identitet, 
men där en oväntad diskrepans noterades i andra artikeln mellan hur äldre 
män presenterar olika identiteter i olika situationer. Kontrasten mellan de 
lättsamma, faktabaserade samtalen i musiklyssningsgruppen och de mer 
självutlämnande berättelser som kom fram i de individuella intervjuerna, 
bildar utgångspunkt för analysen i den här artikeln.  

Empirin är densamma som till artikel II, det vill säga 16 musiklyssnings-
träffar med åtta socialt utsatta män i åldern 64-86 år och individuella upp-
följningsintervjuer. Till skillnad från artikel II, får uppföljningsintervjuerna 
här en mer framträdande plats, som del av den empiri som analyseras. Ana-
lysen är teoridriven och deduktiv, och bygger på tre teoretiska perspektiv. 
Det första är symbolisk interaktionism, i synnerhet Erving Goffmans (1959) 
dramaturgiska perspektiv om rolltaganden ”på” och ”bakom scenen”, och 
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DeNoras (2013) utvidgade förståelse av positionen ”bakom” scenen som 
en plats där musiklyssning kan bidra till att pröva olika identiteter och där-
igenom stärka välbefinnandet. Det andra perspektivet är Daniel Sterns teo-
rier om affektintoning och vitalitetsaffekter (Stern, 2000), och hur de kan 
förstås i förhållande till musikupplevelser (Volgsten, 2012, 2019a, 2019b). 
Det tredje är kritiska teorier om män och maskuliniteter.   

Gruppdeltagarnas relation till musik, som sträcker sig från musik som 
trevligt tidsfördriv till livsavgörande, presenteras kort. Deltagarnas sociala 
och ekonomiska situation, som i de flesta fall handlar om liv präglade av 
ensamhet, i vissa fall missbruk, psykisk ohälsa och ekonomisk utsatthet, 
benämns också helt kort och generellt. 

Deltagarna sökte både gemenskap och individualitet genom att positio-
nera sig själva och varandra i diskussionerna om musik. De jämförde vilka 
artister och stilar de tyckte om, och vilka dansställen, konserter, radioprog-
ram och andra musikanknutna minnen de delade. Några deltagare hade en 
tendens att välja ovanlig musik, som de ville att övriga deltagare skulle få 
höra och ta del av, och några tyckte det var svårt att välja. 

Deltagarnas identifikation med maskuliniteter framstod som ambivalent. 
Ibland talade de om män i negativa termer av att vara lata och fega, samti-
digt som de heroiserade vissa traditionellt maskulina beteenden hos artister 
som att vara stark och klara av och dricka mycket, medan de diskuterade 
artisters rykten som ”kvinnokarlar” med mer kritisk blick. Den pågående 
#metoo-rörelsen påverkade dem och det fanns en osäkerhet kring hur man 
får vara som man. På liknande sätt fanns en ambivalens i förhållande till 
lugn och känslosam musik som de å ena sidan tyckte var ”vacker” och upp-
skattade, men å andra sidan beskrev i termer av att den var ”sentimental”, 
och fick dem att känna sig ”sentimentala”. De tyckte om att lyssna på musik 
på stark volym så att det ”känns i kroppen”, samtidigt som de också uppskat-
tade musik som de betecknade som ”vacker” och som berörde dem i ”själen”.  

En del av musikvalen var knutna till olika personliga känslor, händelser 
och relationer. Till exempel valde Lasse Metallica vid ett tillfälle, och berät-
tade att han upptäckt dem genom att de var ett av hans ende sons favorit-
band. Vid ett annat tillfälle önskade Åke en rysk sång med Vladimir Vysot-
sky, som berörde honom med sitt intensivt dramatiska uttryck och sin 
starka text om livet och döden, men som också representerade en viktig, 
positiv period i Åkes liv när han bott, rest och arbetat i Ryssland och det 
forna östblocket. I de här fallen blev musiken både uttryck för känslor och 
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för viktiga relationer och händelser i männens liv. Övriga deltagare bemötte 
sällan historierna bakom musikvalen, utan kommenterade genom att be-
döma musiken, oftast i positiva ordalag men ibland också med ogillande.  

Till skillnad från i gruppsamtalen, där deltagarna helst undvek att tala 
om personliga upplevelser och erfarenheter och inte frågade efter varandras, 
så berättade de mer ingående både om sina liv och sin relation till musik i 
de individuella intervjuerna. Vi tolkar det som att de uppfattade gruppen 
som en formell plats ”på scenen”, medan intervjuerna erbjöd större trygghet 
och upplevdes mer som en avspänd ”bakom scenen”-situation. Utifrån den 
fördjupade förståelse för deltagarnas livsberättelser och relation till musik 
som framkommer genom intervjuerna, och utifrån deltagarnas musikval 
och kommentarer under gruppsessionerna, föreslår vi att det sker en affekt-
intoning med den musik de valde på tre sätt. För det första tonade de in på 
musiken och lånade den som uttryck för egna inre tillstånd, ”musiken är 
jag”, vilket samtidigt tolkas som ett slags inbjudan till övriga gruppmed-
lemmar att även tona in på dem som personer. För det andra representerade 
musiken i några fall viktiga mänskliga relationer som de kunde känna af-
fektiv anknytning till ”via” musiken. För det tredje knöt de an affektivt och 
direkt till musiken på det vi kallar en ”koral” nivå, där musiken fick rollen 
som den intonande ”andre” som både bemöter, speglar och erbjuder en ut-
vidgad möjlighet till identifikation och därmed transformerad självupple-
velse. Det skedde framför allt i Massenets Méditation ur Thaïs, som vi även 
beskriver musikaliskt för att på så sätt tydliggöra det musikaliska innehål-
lets betydelse för affektintoningen.   

I slutsatsen lyfter vi fram behovet för musikterapeuter och andra vård-
arbetare och volontärer att uppmärksamma och bekräfta äldre män i deras 
initiativ att tona in affektivt både till sig själva och andra, och att se dessa 
ansatser trots att männen själva ibland undviker att formulera dem verbalt. 
Med stöd i det empiriska materialet, föreslår vi att musik kan vara ett me-
dium för att både bekräfta män i deras framträdanden ”på scenen”, och 
skapa utrymme för mer indirekta former av kommunikation, ”bakom scenen”.  
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Diskussion 
Avhandlingens övergripande syfte är att belysa hur äldre mäns intresse för 
musik kan förstås som välbefinnanderesurs. Det har jag gjort genom att 
studera äldre mäns upplevelser av och motiv för att ägna sig åt musik, hur 
de kommunicerar och interagerar med varandra och ”med” musik, och 
vilka identiteter som kommer till uttryck hos äldre män med ett aktivt mu-
sikintresse. Resultaten är presenterade i tre artiklar (två publicerade och en 
inskickad). I det här kapitlet utgår jag från artiklarna och diskuterar resul-
taten utifrån tidigare presenterade teorier. Därmed avser jag att belysa hur 
äldre mäns upplevelser, kommunikation och identitetsskapande i och med 
musik kan förstås som välbefinnanderesurser. Först besvarar jag var och en 
av de tre forskningsfrågorna, därefter lyfter jag fram de mest centrala slut-
satserna. Efter genomgången av artiklarna följer en metoddiskussion där jag 
kritiskt granskar mina val av forskningsmetoder och teorier. Avhandlingen 
avslutas med att jag lyfter fram några av resultatens praktiska implikat-
ioner, och pekar ut några angelägna teman för framtida forskning.   

Estetiska och affektiva upplevelser av musik 
Den första forskningsfrågan gällde hur äldre män beskriver sina upplevelser 
av och motiv för att ägna sig åt musik. Frågan berörs i alla tre artiklarna, 
där informanterna med olika berättelser, metaforer och ordval beskriver att 
musik är mer än vilket intresse som helst för dem.  

Att vara i kontakt  
Det mest framträdande temat, i båda delstudierna, är den betydelse infor-
manterna tillskrev de estetiska, kroppsliga och emotionella/affektiva upple-
velser som de fick genom att utöva olika typer av musikintressen. Flera for-
mulerade det som att musik hjälpte dem att komma i kontakt med sina 
känslor och betonade hur viktigt de tyckte att det var. En man beskrev det 
som att ”jag behöver musik för mitt liv” (artikel I) och en annan beskrev 
musik som ett ”mentalt brandsegel” (artikel II). Flera informanter påpekade 
att de i övrigt i sina liv inte har så mycket utrymme för att uppleva och 
uttrycka känslor. Till exempel beskrev Harry sig själv som ”lite instängd, i 
likhet med många karlar”, men att musik är ett ”bra sätt när man vill vara 
i sina känslor” (artikel I), medan Lasse berättade att det inte fanns utrymme 
för känslor i affärsvärlden där han hade arbetat (artikel III).  
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Informanternas berättelser tyder på att det var själva upplevandet de upp-
skattade, att erfara de känslor och förnimmelser som musik ger dem, vara 
”i kontakt” med sina kroppar och känsloliv. Det är en iakttagelse som ligger 
i linje med vad Lilliestam (2020) noterar, att berättelserna i hans studie ofta 
handlade om att känna, snarare än vad man känner. Lilliestam gör själv 
inga särskilda reflektioner kring huruvida det finns genusskillnader i det av-
seendet, men såvitt jag kan läsa ut av de redovisade intervjusvaren är det 
framför allt de manliga informanterna i hans studie som beskriver själva 
kännandet som värdefullt, medan kvinnorna snarare beskriver hur de an-
vänder musik för att reglera och uttrycka känslor, som att ”få ur sig” ilska. 
Även i DeNora (2000) beskriver de kvinnliga informanterna hur de med-
vetet väljer musik för att uppnå vissa tillstånd.  

Här antyds en möjlig skillnad mellan hur män och kvinnor beskriver sina 
motiv för att lyssna, och sina upplevelser. Intrycket stärks av att även 
Gabrielsson (2008) noterar att kvinnorna i hans studie är mer benägna att 
använda musik för att påverka sin sinnesstämning än männen, och även mer 
verbala kring sina upplevelser. Huruvida det handlar om att kvinnor är mer 
tränade än män till att formulera sig verbalt kring sina känsloliv och upple-
velsevärldar, eller om kvinnor och män har olika känslomässiga behov, öns-
kemål och lyssningsstrategier, går inte att säga utifrån materialet. Det går 
inte heller att säkert veta att det över huvud taget har med genus att göra.  

Empirin tyder alltså på att musik kan upplevas som en fristad (jfr. De-
Nora, 2013) för äldre män, där det är legitimt att vara i kontakt med känslo-
samhet utan att det tycks hota deras maskulina själv-identitet. Även de Boise 
(2015) såg att musik kan utgöra en sådan socialt accepterad fristad där män 
kan uppleva och uttrycka känslor, även om det då handlade om yngre män. 
Ur ett maskulinitetsperspektiv är det viktiga iakttagelser, eftersom de ger en 
bredare bild av män och känslor än den som vanligen ges i maskulinitets-
forskning (se s 46 ff). Möjligen kan det dessutom finnas en åldersfaktor, 
som ytterligare bidrar till att ”mina” informanter tillåter sig att bejaka sin 
känslosamhet i förhållande till musik. Det skulle i så fall ge stöd åt de studier 
som beskriver äldre män som mer emotionella och friare i förhållande till 
normer, än yngre (Arber et al., 2003; Mann et al., 2016; Russell, 2004; 
Sinnott & Schifren, 2001). En ökad kontakt med sitt känsloliv kan därmed 
ses som en positiv aspekt av åldrande maskuliniteter, och något som ett 
aktivt musikintresse kan bidra till. Samtidigt är det viktigt att poängtera att 
mitt material inte innehåller några jämförelser mellan olika åldrar.  
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Bekräftelse och expansion genom affektintoning 
I båda delstudierna noteras att informanterna många gånger hade svårt att 
finna ord för sina musikupplevelser. Det skulle kunna tolkas som uttryck 
för de begränsningar i känslomässigt ordförråd som ibland tillskrivs män, 
utifrån att de ofta är socialiserade till att förtränga känslor (Ekenstam, 
1998; Featherstone et al., 2007; Rowan, 1997; Seidler, 2006). Men det kan 
även bero på att en del av deras musikupplevelser knyter an till pre-verbala 
upplevelser av att ”vara-med-annan” som motsvarar en period i livet innan 
orden fanns, vilket innebär att upplevelsen i sig är icke-verbal (se s 42 ff).  

I de beskrivningar som informanterna ändå gav av hur de upplevde mu-
sik, användes ord som har olika typer av rörelsekvaliteter. Musik ”tar 
emot” en informants känslor, musik ”föder” någonting, och kan fungera 
upplyftande och ge utrymme att ”flyta ut” (artikel I). I musiklyssningsgrup-
pen nämner deltagarna återkommande att de blir ”uppiggade” eller ”senti-
mentala” och att musiken går ”rakt in i själen”. Begrepp som att bli emot-
tagen, flyta ut, föda, bli uppiggad eller att musiken går rakt in i själen be-
tecknar olika typer av rörelser, riktningar och förändringar som kan förstås 
som affektiva rörelsekvaliteter och tolkas utifrån Sterns teori om vitalitets-
affekter och affektintoning (Stern, 2003, 2010). De är beskrivningar av upp-
levd vitalitet och därmed erfarenheter av att känna sig levande.  

Det finns dock några viktiga nyansskillnader mellan de ovan nämnda be-
greppen, som behöver belysas ytterligare. Att bli ”emottagen” av musiken 
kan tolkas som en erfarenhet motsvarande Sterns första domän, domänen 
för ett uppvaknande själv. I likhet med hur barnet i det stadiet trivs bäst 
med att bli bemött med ”perfekt följsamhet”, kan musikupplevelser bli po-
sitiva för att musikens affektiva innehåll matchar lyssnarens inneboende 
stämning i den stunden. Musiken kan då upplevas som den bekräftande 
”andre”. I musikterapi talar man ofta om musikens hållande funktion, att 
musik kan bli som en famn, ett kärl, ett utrymme att vara i med alla sina 
känslor (Eschen, 2002). Teoretiskt kan man därigenom förstå musikupple-
velsen som att den ger trygghet och bekräftelse. Att känna trygghet är en 
grundläggande förutsättning för välbefinnande, och är troligen extra bety-
delsefullt för deltagarna i musiklyssningsgruppen vars liv präglats av olika 
former av emotionell och ekonomisk otrygghet.  

Beskrivningarna att musik ”föder något” och ger upplevelser av att ”flyta 
ut” är snarare beskrivningar av någon typ av erfarenhetsmässig expansion, 
en utveckling från det som före musiklyssningen upplevdes som ”jag” till 
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en ny, expanderad upplevelse av ”jag”. Upplevelsen motsvarar andra och 
tredje domänerna i Sterns modell, där förmågan till intersubjektivitet ut-
vecklas. På liknande sätt som barnet i det här stadiet vill bli bemött med 
snarlik, men inte perfekt, följsamhet kan musikupplevelsen bli positiv för 
att musiken upplevs som trygg och samtidigt expanderande genom att er-
bjuda andra nyanser än de självupplevda (Stern, 2003). Musiken kan alltså 
förstås som ”den andre” som är bekräftande men samtidigt erbjuder en ex-
pansion av självupplevelsen, just genom att erbjuda andra nyanser, klang-
färger och affektiva tillstånd än de självupplevda. Här återkommer med 
andra ord tanken på att utveckling i mötet med det som är annorlunda. Det 
finns naturligtvis också en möjlig tredje upplevelsekvalitet, och det är när 
det inte sker någon affektintoning alls, vilket vi resonerar kring i artikel III.  

Informanterna beskriver det alltså som att de i interaktion med musik 
kommer i kontakt med sig själva. Bort från vardagen men i stället till ökad 
kontakt med den egna inre upplevelsevärlden. Till exempel formulerade 
John starka musikupplevelser som att de fick honom att gå ”in i eller ut ur 
mig själv” (artikel I). När han beskrev det för mig under intervjun, var han 
i kontakt med det affektiva tillstånd han pratade om. Därigenom bjöd han 
samtidigt in mig att dela hans upplevelse, genom affektintoning, vilket ledde 
till en starkare känsla av intersubjektivitet i stunden. Liknande situationer 
fanns i flera av intervjuerna i båda delstudierna, där upplevelsen i nuet fär-
gades av affektiva minnen. Det här är viktigt i förhållande till DeNoras be-
grepp ”flykt” (remove) (2013), som hon beskriver som en stunds respit från 
vardagen utan att det egentligen förändrar något i personens sociala tillvaro. 
Exemplet med John visar att en förändrad sinnesstämning hos en person är 
en faktiskt förändring som även påverkar interaktion och kommunikation, 
och därmed personens sociala verklighet. Detta tar vi även upp i artikel I.  

Det är viktigt i sammanhanget att återigen påminna om avhandlingens 
musiksyn, att det inte är musiken som ”påverkar” medan lyssnaren bara 
passivt tar emot och reagerar. Affektintoning är en ömsesidig och interaktiv 
process. I likhet med att spädbarnet är aktivt i interaktionen med sin föräl-
der, är lyssnaren också aktiv i att skapa upplevelsen och ”skapar” därmed 
också musiken, i meningen hur musiken låter för just den lyssnaren i just 
den stunden. I musiklyssningsgruppen uppstod vid ett par tillfällen situa-
tioner där ett stycke eller en låt upplevdes olika av de olika deltagarna, till 
exempel Adagietto ur Mahlers Symfoni nr 5 som flera tyckte var vacker men 
Ulf blev nedstämd av, eller Unforgiven III med Metallica som väckte många 
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olika reaktioner, eller I put a spell on you med Screamin’ Jay Hawkins, en 
tung blues som de flesta uppskattade för dess kraftfulla uttryck, men där 
Åke tyckte att det fanns hat och hot i rösten (artikel III). Musiken erbjöd 
olika typer av upplevelser (affordances), medan lyssnarna tog den till sig på 
sätt som formades av deras värderingar, erfarenheter och, inte minst, när-
varo, attityd och val i stunden (appropriations), (se t ex Clarke, 2005; De-
Nora, 2000 för ”affordances” och ”appropriations”).  

Sammanfattningsvis har informanternas beskrivningar av hur de upp-
levde musik och deras motiv för att ägna sig åt musik visat att det de framför 
allt eftersträvade var att komma i kontakt med sina känsloliv. Varför det 
var viktigt för dem kan teoretiskt förklaras med att musikupplevelser (bland 
annat) ger bekräftelse och möjlighet att expandera sin självupplevelse, vilket 
ger trygghet och utveckling, två grundläggande aspekter av välbefinnande.  

Kommunikation med andra, ”med” och via musik 
Avhandlingens andra forskningsfråga handlar om hur äldre män interagerar 
och kommunicerar med varandra i grupp, och ”med” musik. Musikens so-
ciala, kulturella och relationella aspekter har beskrivits som grunden för 
varför fenomenet musik över huvud taget finns och tillmäts stor betydelse i 
alla kända kulturer (Volgsten, 2012). Sociala och relationella vinster besk-
rivs av informanterna i artikel I, men inte på samma sätt i artikel II och III. 

Social interaktion och maskulinitetsnormer 
Intervjupersonerna i delstudie 1 beskrev många sociala situationer med och 
kring musik: Vänskaper centrerade kring ett musikintresse upplevdes som 
mer intima och betydelsefulla än andra vänskaper, interaktionen med en 
sjuk partner underlättades genom musik, gemenskapen i ett band eller en 
kör beskrevs som speciell, och att gå på konsert tillsammans eller åka på 
festivaler med vänner beskrevs som viktiga aktiviteter både för musikupp-
levelsen och för att stärka vänskapen. Här motsvarar beskrivningarna den 
andra delen i DeNoras modell (2013), där musik anses kunna bidra till att 
”möblera om” en situation, både genom att motivera människor att göra 
saker tillsammans och genom att förändra stämningen i en grupp.  

Till skillnad från i delstudie 1, fick inte deltagarna i musiklyssningsgrup-
pen några direkt sociala vinster i form av att de blev personliga med 
varandra i gruppen. De flesta lärde sig inte ens varandras namn (artikel II). 
Snarare än att knyta an till varandra som personer, tycktes det vara gruppen 
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som händelse som uppskattades (artikel II). I artikel III teoretiserar vi att 
deltagarna delvis använde gruppen som ”publik” för sina presentationer 
och musikval, och förhöll sig till gruppen som om de var på scenen/i den 
främre regionen (jfr. Goffman, 1959/2014). Det här är ett viktigt resultat 
eftersom det ger en motbild till tidigare studier som beskriver hur aktiviteter 
med musik nästan som per automatik leder till social gemenskap, inte minst 
hos äldre personer (Clift et al., 2010; Creech et al., 2013; Croom, 2015; 
Hays & Minichiello, 2005). Möjligen hänger de skilda resultaten ihop med 
genus. De flesta av de refererade studierna bygger på en majoritet av kvinn-
liga informanter. Här antyds återigen att mäns sätt att socialisera kan ligga 
dem i fatet när det gäller att skapa samhörighet och kontakt.  

Ändå utvecklades ett slags gemenskap i gruppen, som kan betecknas som 
kulturell. Deltagarna hade delvis gemensamma referensramar från när de 
var unga kring vilka dansställen de hade gått på, vilka band och artister de 
hade gillat och vilka radioprogram de brukade lyssna på. De hade även ge-
mensamma erfarenheter av Sverige på 50-60-talen, med allt från skolaga till 
Snoddas. Det är dock viktigt att notera att de inte enbart rörde sig i det 
förflutna i sina diskussioner, utan även utbytte aktuella tips och erfarenheter 
om streamingtjänster och radioprogram, och diskuterade samtidsfenomen 
som #metoo.  

Det kan även ha upplevts som en tillhörighet att dela själva musikintres-
set med andra. Flera av deltagarna angav att de hade sökt sig till gruppen 
av det skälet, att få dela sitt intresse för musik med andra (artikel III). Det 
skapades också ett slags affektiv gemenskap i själva lyssnandet, att sitta till-
sammans och uppleva samma musik samtidigt. Eftersom jag själv satt med 
i gruppen kunde jag både se och uppleva den ordlösa kontakten när vi log 
och gungade tillsammans till någon danslåt eller när allting stannade upp 
vid ett långsamt stycke, våra kroppar stillnade, ingen slamrade med kaffe 
och ett slags närvaro och koncentration infann sig. Det var stunder av icke-
verbala, intersubjektiva ”nu-ögonblick” av att vara-med-annan (Stern, 
2003, 2005), en intensiv gemenskap liknande den som kan delas av en 
publik på en konsert eller föreställning, där var och en har sin egen upple-
velse men delar själva upplevandet med andra som en del av ett samman-
hang (jfr. Gabrielsson, 2008; Hylte ́n-Cavallius, 2005; Lilliestam, 2020). Ef-
tersom delad upplevelse är ett medfött grundläggande behov, kroppsligt och 
emotionellt (Stern, 2003), finns det goda grunder att hävda att de delade 
upplevelserna i gruppen bidrog till välbefinnande hos deltagarna, även om 
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de inte knöt an till varandra som personer. Som nämnts var flera av dem 
där för att dela sitt musikintresse med andra, inte för att förändra sina liv 
eller skaffa vänner, även om några av dem hade önskat mer samhörighet 
och ”värme” mellan deltagarna (artikel II).  

Som jag har beskrivit i artikel II och III, var mina första intryck både i 
rummet och när jag lyssnade på inspelningarna att deltagarna i musiklyss-
ningsgruppen undvek att berätta om sig själva, och inte pratade om vare sig 
känslor eller minnen, vilket jag hade antagit att de skulle göra (artikel II). 
Ju mer jag arbetade med materialet, fram och tillbaks i den ”hermeneutiska 
cirkeln”, desto mer insåg jag att de faktiskt gjorde det, om än på ett annat 
och mer indirekt sätt än vad jag hade förväntat mig. När de beskrev en 
konsert de gått på, eller en film de tyckt om, så var det att berätta om sig 
själv. När de pratade om att vara ute och dansa, eller artister de hade tyckt 
om, så berättade de om minnen. En liknande iakttagelse gjorde Hylte ́n-
Cavallius (2005) apropå den musiklyssningsgrupp han studerade som en del 
av sin musiketnologiska studie om ”pensionärsmusik”. Han noterade att 
medan kvinnorna presenterade den musik de valde utifrån personliga, bio-
grafiska kopplingar till musiken, gjorde inte mannen det utan han presente-
rade musiken. Först i efterhand upptäckte Hyltén-Cavallius att även man-
nens musikval speglade olika delar av hans historia, även om det inte var 
tydligt uttalat i presentationerna.  

De här iakttagelserna ger stöd för vad tidigare forskning har visat, att 
män ofta kommunicerar personligt material på indirekta sätt (jfr. 
Galasiński, 2004). Det innebär att den som vill kommunicera med äldre 
män, i sociala stödfunktioner eller som medmänniska, kan behöva utveckla 
en lyhördhet för att de ord som sägs inte enbart ska uppfattas bokstavligt, 
utan även kan vara symboler för andra, underliggande, potentiellt betydel-
sefulla budskap och berättelser.  

Musik som uttryck 
Syftet med musiklyssningsgruppen var att erbjuda en ”livsberättargrupp 
med musik”. I mina muntliga, inledande instruktioner erbjöd jag en bred 
palett av möjligheter: Deltagarna kunde önska musik som betydde något 
speciellt för dem, som de kanske hade något speciellt minne till, eller som 
de bara längtade efter att höra. Det visade sig att just specifika minnen inte 
var det urvalskriterium som inspirerade dem mest. Som jag har beskrivit i 
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artikel II, var det endast en deltagare som regelbundet berättade om person-
liga händelser, platser och minnen kopplade till sina musikval. I övrigt kan 
deltagarnas musikval kategoriseras utifrån huvudsakligen tre olika urvals-
kriterier: Musik som de tyckte om och själva ville höra, musik som de hade 
tyckt om tidigare i livet och ville höra igen ungefär som att bläddra i ett 
gammalt fotoalbum, och slutligen musik som de tyckte att de andra borde 
höra, ibland med en lite undervisande underton men också en genuin öns-
kan om att dela med sig av något som de själva berörts av. I artikel III be-
skriver vi det som en inbjudan till gemensam intoning, ”tona in på musiken 
och ni tonar in på mig”, som dock inte alltid fångades upp av gruppen.  

Ofta hade de inga speciella bakgrundshistorier till sina val, utan motive-
rade dem med att ”jag tycker om den”, ”den gör mig glad”, ”jag hittade 
den på YouTube”, ”jag älskar den här artisten” eller ”jag hörde den på 
radio i morse”. Det kan tolkas bokstavligt, som att de helt enkelt bara hade 
fattat tycke för musiken utan att det fanns några särskilda utommusikaliska 
kopplingar. Genom vad deltagarna berättade i de individuella uppföljnings-
intervjuerna, framgick det ändå att det i vissa fall fanns minnen kopplade 
till musikvalen, även om de inte formulerades i gruppen (artikel III).  

Även om det ofta saknades verbala berättelser i samband med musik-
önskningarna, kan man se musikvalen i sig som ”berättelser”. I den me-
ningen kan själva musiken ses som symbol för den person som valde och 
uppskattade den, i linje med det som tidigare nämnt, att människor kan 
uppleva det som att ”musiken är jag” (DeNora, 2000, 2013; Lilliestam, 
2020; Ruud, 2012, 2013b). För att göra en parallell till litteraturens värld, 
skriver Ricoeur apropå ”narrativ identitet”, hur läsare kan låna litterära 
gestalter och berättelser och därmed bli ett slags medförfattare, pröva olika 
roller och uppleva olika aspekter av livet som kan ligga närmare eller längre 
bort från de egna självupplevelserna (Ricœur, 1993). DeNora (2013) gör 
motsvarande iakttagelse i förhållande till musik, att lyssnaren kan låna mu-
sikens uttryck. Det handlar i båda dessa fall om att pröva olika identiteter, 
vilket ligger i linje med den tidigare beskrivna expanderade jag-upplevelsen. 
Musikvalen kan även ses som uttryck för personen, enligt tanken om att ”vi 
gör det vi är” (eng: performed identity, jfr. Aldridge, 2005).  

En del av musikvalen redovisas och diskuteras i artiklarna, men samtliga 
musikstycken som spelades i gruppen, med korta sammanfattningar av bak-
grunden till respektive val, finns även redogjorda för i den musiklista som 
bifogas avhandlingen som bilaga 6. Där framträder direkta och indirekta 
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berättelser, som handlar om att vara någon som har tyckt om att dansa, 
som brukade gå på konsert och bio, som just har varit på sin svärmors be-
gravning eller som hade en pappa som tyckte om Yma Sumac. Musikvalen 
symboliserade även affektiva berättelser om att vara någon som uppskattar 
att bli berörd, som längtar efter tröst eller att bli uppmuntrad, och som nju-
ter av ”världens vackraste röst” eller av att känna en kraftfull blues riva tag 
i kroppen. Det kan man se som att de presenterade sig för varandra som 
empatiska, njutande, längtande och kännande personer, vilket i stunden 
blev deras ”performed identities”, berättade i ord och genom musiken.  

Det som däremot bara delvis skedde var att berättelserna också blev be-
mötta av gruppen. Å ena sidan tycktes deltagarna i gruppen uppfatta 
varandras musikval just som uttryck för den personen. De kände igen 
varandras musiksmak och identifierade varandra utifrån den musik de öns-
kade, vilket märktes bland annat i deras diskussioner om genrer och stilar 
(artikel II). Å andra sidan visade de inte någon större lyhördhet för att ta 
emot varandras musikval som en berättelse från den personen som valt 
stycket. I stället kommenterade de musiken, vilket blev som en indirekt be-
kräftelse när kommentarerna var positiva - ”bra val”, ”vackert”, ”fint” och 
liknande - men mindre bekräftande när musiken bedömdes som ”hemsk” 
eller något man kunde leva utan. Ett sådant exempel var Lasses önskan om 
Metallica, där det fanns en historia och en koppling, nämligen till hans son, 
som var den som gjort att han fått upp ögonen (öronen) för den här musi-
ken, vilket hade lett till att han både tyckte om musiken som sådan och att 
den hade en speciell, affektiv, anknytning till sonen. Gruppen tog däremot 
inte till sig den personliga delen av historien, utan bedömde enbart musiken. 
Det fanns liknande exempel där de avfärdade varandras musikval, vilket jag 
uppfattade som okänsligt eftersom min bedömning var att de därmed också 
i någon mening avfärdade varandra. När jag tog upp det med gruppen, me-
nade de att de inte hade tagit illa upp. Detta diskuteras i artikel II och III.  

De här exemplen öppnar för olika tolkningar. En möjlighet är att de fak-
tiskt inte tog illa vid sig och att min reaktion härstammar från en kvinn-
lig/terapeutisk överkänslighet. En annan möjlighet har med traditionellt 
maskulina kommunikationsmönster att göra, att inte vara en ”sissy”, inte 
ta åt sig så lätt utan tåla en ”rå men hjärtlig” jargong och stå pall för lite 
tuffa tag. Robertson och Monaghan (2012) poängterar att ett vanligt sätt 
för män att skapa intimitet sinsemellan är genom att skämta och göra saker 
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tillsammans, och att det bör ses som ett trevligt och avspänt sätt att umgås 
snarare än ett bristfälligt sätt att kommunicera:  

. . .“having a laugh” with friends in a pub or at a football match is a pleasant 
(emotionally embodied) experience /. . ./. Finding space with male peers spe-
cifically without the need for “personal sharing” about work and other an-
xieties can create a safe, enjoyable, emotionally relaxed (rather than emo-
tionally bereft) environment for many men (Robertson & Monaghan, 2012, 
160, kursiv i originalet).  

Författarna betonar vikten av att inte se mäns sätt att socialisera som ett 
problem. Samtidigt menar jag utifrån mitt empiriska material att det är vik-
tigt att även lyssna på de deltagare i gruppen som inordnade sig i den kom-
munikationskultur som utvecklades, samtidigt som de egentligen hade öns-
kat något annat (artikel II). Det är också viktigt i sammanhanget att på-
minna om att samtliga skrev i enkäterna att de längtade efter en nära vän 
som de kunde dela allt med. Samtliga hade med andra ord en längtan efter 
en annan typ av intimitet än den som de tillsammans formade i gruppen. 
Sedan kan det naturligtvis också, med rätta, hävdas att jag som gruppledare 
hade kunnat ta ett mer aktivt ledarskap och benämna de här iakttagelserna 
för gruppen, och därmed hjälpa dem att bli mer lyhörda för varandra. Vid 
ett par tillfällen gjorde jag det, men uppfattade det som att gruppen som 
helhet inte riktigt tycktes förstå vad jag pratade om, eller omvänt: Jag lyck-
ades inte formulera mig på ett sätt som blev meningsfullt för dem.  

Det är slående vilken sårbarhet som deltagarna i gruppen uppvisade sam-
tidigt som de tycktes sträva efter att dölja den, en sårbarhet som har med 
att försöka inordna sig i normerna att göra. Kommentarer som ”det är för 
känsligt”, ”nej det kan man inte prata om”, ”man vill ju inte blotta sig”, 
”inte lämna ut sig”, ”det är för privat” var vanliga. I stället visade de upp 
sina ”masker” för varandra (jfr. Goffman, 1959/2014). Därmed fick de 
också bara se varandras masker. De sidor av sig själva som de visade mig i 
de individuella uppföljningsintervjuerna var så fulla av livserfarenhet, klok-
skap, starka livsöden, intressanta och berörande berättelser att det var 
omöjligt att inte själv bli berörd. Genom deras öppenhet i intervjuerna, fick 
jag också möjlighet att se alla de sätt på vilka deras livserfarenheter liknade 
varandra. Allt det berövade de varandra genom att hålla masken. I förhål-
lande till problemet kring äldre män och ensamhet framstår de här iaktta-
gelserna som centrala. Personlig kontakt uppstår genom affektintoning, att 
se sig själv i ”den andre”. Masker kan inte tona in på varandra. ”Det som 
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är botten i dig är botten också i andra”, skriver Gunnar Ekelöf i sin dikt 
Färjesång. Genom att agera enligt normerna om att inte lämna ut sig, mis-
sade de chansen att tona in på varandra, vilket är en förutsättning för att 
nå de nära vänskaper som de uppgav i enkäterna att de önskade. Att skämta 
och bygga gemenskap genom att inte dela personligt material må vara ett 
vanligt sätt för män att socialisera, som Robertson och Monaghan (2012) 
skriver, men frågan är hur framgångsrikt det är för att bygga relationer.  

Här blir det relevant att återigen påminna om att normer inte ska ses som 
egenskaper. De är konstruerade och utvecklade av människor och därmed 
också möjliga att förändra. Det är också viktigt att betona att de beskrivna 
kommunikationsmönstren inte enbart sker mellan män, utan självklart 
också förekommer med och mellan kvinnor.  

I symbolisk interaktionism betonas att människor tar in och förhåller sig 
till varandra, gör bedömningar och agerar utifrån hur de förstår en given 
situation (jfr. Blumer, 1969). Deltagarna i musiklyssningsgruppen tycks inte 
ha förstått gruppen som en situation där det var möjligt att tona in på andra 
män, utan snarare som en plats för att visa upp publika identiteter och fram-
träda som inför en publik, lära sig nya saker om musik, prata om musik och 
lyssna på musik. I den mån det skedde affektintoning, så var det direkt med 
musiken. Detta har vi beskrivit i artikel III. 

Avslutningsvis, för att sammanfatta svaret på forskningsfrågan om hur 
äldre män interagerar och kommunicerar med varandra i grupp, och ”med” 
musik, så var de sociala vinsterna tydligare i delstudie 1 än i musiklyssnings-
gruppen, samtidigt som det ändå utvecklades det jag kallar för en kulturell 
gemenskap även i gruppen. Deltagarnas musikval innebar i sig berättelser 
om den som valt musiken, vilket dock inte alltid uppmärksammades av de 
övriga deltagarna.  

Maskulina och musikaliska identiteter 
Den tredje forskningsfrågan rör vilka typer av identiteter som kommer till 
uttryck i och genom ett aktivt musikintresse. Både i artikel I och II noteras 
att ett musikintresse bidrar till en positiv själv-identitet. I artikel III fördju-
pas diskussionen kring olika former av identiteter, i förhållande till hur del-
tagarna i musiklyssningsgruppen framställde olika identiteter individuellt 
respektive i gruppen, genom vad de sa och vilken musik de valde.  



 
 

KATARINA LINDBLAD ”Som plåster på själen”  
 

 
101 

  

Maskulina identiteter 
När det gäller maskuliniteter fanns det en ambivalens i vad deltagarna gav 
uttryck för. Å ena sidan en heroisering av manliga artisters macho-beteende 
– som Mick Jaggers goda fysik trots att han är över 70 och dricker en flaska 
whisky om dagen, och Snoddas överlevnadsvecka i skogen – å andra sidan 
negativa uttalanden om män i allmänhet som ”fega som fan”, överviktiga 
och slöa. Ambivalensen märktes också i deras olika förhållningssätt till den 
samtida #metoo-debatten, där några uttryckte respekt för Calafs inställning 
när han inte vill tvinga sig på Turandot (i Puccinis opera), andra konsta-
terade att en ”kvinnokarl” som Serge Gainsbourg förmodligen skulle åka i 
fängelse för sitt beteende ”i våra dagar”, medan några uttryckte en osäker-
het kring hur en man får bete sig mot kvinnor nuförtiden för att inte göra 
fel. De här samtalen blottade en blandning av ”grabbig” jargong, mognad 
och empati, och en sårbarhet som jag associerar till hur Seidler (2006, 2007) 
beskriver mäns rädsla för att inte duga. Samtalen aktualiserades av den mu-
sik som valdes och spelades. Här bidrog musiken med andra ord till att 
erbjuda deltagarna möjligheter att både spegla sig i heroiska, traditionella 
maskulinitetsideal genom musik, och att i samtal reflektera över och ifråga-
sätta samma ideal och diskutera sin ambivalens och osäkerhet kring vad 
som krävs av dem som män. Musiken blev därmed en dörröppnare för po-
tentiellt viktiga samtal om maskulina identiteter. 

Flera deltagare beskrev sina musikupplevelser som kroppsliga, både i 
delstudie 1 och 2. De beskrev gåshud och rysningar, och hur musik ”känns 
i kroppen”. Informanterna beskrev det som att de blev rörda och berörda 
av musik, och en man i delstudie 1 beskrev musikupplevelsen som en ”inre 
smekning” (artikel I). Att bli rörd och berörd av musik eller uppleva musik 
som en inre smekning kan uppfattas som metaforer, men kan även ses i rent 
konkreta termer av att ljudvågorna tas emot av örat och vibrerar i kroppen. 
Den främsta utmaningen mot välbefinnande för flera av deltagarna i musik-
lyssningsgruppen var ensamhet, som drabbade dem både existentiellt och 
rent fysiskt i form av brist på närhet. Hälsoriskerna med ensamhet och fy-
sisk isolering har uppmärksammats allt mer på senare tid (Holt-Lunstad, 
Smith & Layton, 2010). Om musik då kan erbjuda positiva upplevelser av 
att bli bokstavligt talad kroppsligt berörd, på sätt som inte står i konflikt 
med den maskulina självbilden, så är det potentiellt betydelsefullt för äldre 
mäns välbefinnande. 
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Musik kunde också fungera som ett medel för att få faktisk kroppslig 
beröring och närhet till en annan kropp genom dans, som var ett stort in-
tresse för flera av informanterna. Tidigare forskning har visat att äldre män 
kan uppleva ett ökat behov av, och uppskattning för, beröring, smekningar 
och fysisk närhet (Sandberg, 2011). Kroppen är, som jag har beskrivit tidi-
gare, tätt förknippad med den maskulina själv-identiteten för många män, 
vilket gör att kroppens åldrande kan upplevas som ett hot mot självupple-
velsen av att vara man (Calasanti & King, 2016; Thompson, 2019). Att 
musik kan bidra till positiva, glädjefyllda upplevelser av och i kroppen kan 
därför vara särskilt viktigt för att stärka en positiv maskulin själv-identitet 
hos äldre män.  

I båda delstudierna beskrev informanterna återkommande sina känslo-
mässiga upplevelser i termer av att musiken var ”vacker”. I gruppen var det 
framför allt musik i ett lugnt och långsamt tempo som upplevdes som 
vacker. Mot bakgrund av den höga stressnivå i form av ångest, sömnsvårig-
heter och liknande som flera av deltagarna i gruppen beskrev, är det viktigt 
att notera att de hade en preferens för lugn musik. Studier visar att musik 
kan sänka stress på fysiskt mätbar nivå (Fancourt et al., 2014; Theorell, 
2018; Uggla, 2019).  

Att beskriva musiken – i det här fallet som vacker - snarare än att formu-
lera sina egna upplevelser motsvarar hur Galasiński (2004) har beskrivit att 
män ofta uttrycker känslor indirekt genom att beskriva situationer eller ob-
jekt i stället för den egna upplevelsen. Informanternas sätt att uttrycka sig 
ligger därmed i linje med traditionella maskulinitetsideal och är förmodligen 
ett sätt att indirekt beskriva positiva upplevelser, emotionella såväl som fy-
siska. Även i berättelserna i Gabrielsson (2008) kan man se att det är vanligt 
att männen beskriver musiken snarare än sina egna reaktioner. 

Informanterna gjorde också återkommande referenser till ”själ” och 
”hjärta” när de beskrev musik som verkligen berört dem. Både själ och 
hjärta som begrepp betecknar en individs innersta essens, själva kärnan av 
existensen och framstår därför som metaforer för något mycket betydelse-
fullt och centralt för personen. Även några av de manliga informanterna i 
Lilliestam (2020) beskriver sina musikupplevelser i termer av att de berörs 
i själen. Det är ett ordval som är värt extra uppmärksamhet, eftersom det 
refererar till aspekter av äldre mäns upplevelsevärld som sällan beskrivs i 
maskulinitetslitteratur, där fokus ofta är på kroppen. Till exempel beskriver 
Thompson det som positivt för äldre män att börja med Tai Chi eller att 
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spela på ett musikinstrument för att det är bra sätt att hålla igång kroppen 
(Thompson, 2019, 65), utan att nämna de själsliga, existentiella aspekterna.  

Ett annat ord som förekom regelbundet var ”sentimental”. Informan-
terna blev sentimentala av musik, de hade blivit mer sentimentala med åren 
och en deltagare i gruppen ville inte berätta om sina upplevelser av ett visst 
stycke med hänvisning till att han så lätt blev sentimental, vilket han inte 
ville inför gruppen (artikel III). Här antyds en ambivalens i förhållande till 
inre upplevelser, å ena sidan en uppskattning av att vara i kontakt med sitt 
känsloliv och få skönhetsupplevelser, beskrivet som att musiken var vacker 
och berörde själen, å andra sidan ett behov av att distansera sig från sina 
egna upplevelser genom att referera till dem som sentimentalitet. Det är en 
paradox som fångar essensen av maskulinitetsnormernas dilemma. Mas-
kulinitetens kostnader gör sig återigen påminda (Messner, 1997). 

Påpekas bör dock att här inte avses någon Cartesiansk uppdelning av 
kropp och själ utan att jag ser dessa som en enhet. Som Mark Johnson på-
pekar, upplevs själen med sinnena, det vill säga med kroppen, vilket gör 
kropp och själ oupplösligt förenliga och ömsesidigt beroende av varandra 
(Johnson, 2007). Det jag vill lyfta fram här är snarare att informanterna 
talar om själen, till synes som metafor för något betydelsefullt och centralt. 
Möjligen fungerar själen som legitim metafor för män att beskriva den inre 
upplevelsevärlden, eftersom den samtidigt gör det möjligt för dem att hålla 
en viss distans till upplevelsen genom att förlägga den i själen. För de säger 
inte ”musiken berör mig”, utan att den ”berör själen”, som att det i någon 
mening rörde sig om en avskild enhet. Samtidigt kan det också tolkas som 
en metafor för något mycket privat, den innersta existensen som man inte 
lämnar ut hur som helst, utan som definitivt tillhör den bakre regionen, för 
att använda Goffmans terminologi. Och just där kommer musiken in i bil-
den, som den brygga som kan låta de privata, dolda regionerna flöda fram 
och bli synliga för andra, precis som DeNora (2013) beskriver det. 

Sammantaget visar empirin en ambivalens kring maskulina ideal och 
identiteter. Musik kan ge möjlighet att uppleva och uttrycka både tradition-
ella aspekter av maskulin identitet och den innersta existensen, ”själen”, 
vilket normalt sett inte ryms i beskrivningar om maskuliniteter. 
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Musikaliska identiteter 
För de flesta av informanterna, i båda delstudierna, var musik en del av 
deras identitet. I delstudie 1 framhöll flera av intervjupersonerna att över-
gången till ett liv som pensionär hade varit oproblematisk och i några fall 
snarast upplevts som en befrielse. De tycks därmed inte ha upplevt någon 
allvarligare identitetsförlust i och med att de lämnade yrkeslivet. I stället 
kunde de ägna mer tid åt musik. De som musicerade aktivt – spelade, sjöng 
eller dansade – identifierade sig med att vara aktiva och fortsätta utvecklas 
och lära sig nya saker.  

Pensionärslivets nya förhållanden hade dock inneburit vissa anpass-
ningar och därmed förändrade musikaliska identiteter. Birger hade till ex-
empel dragit ner på tempot i livet och börjat uppskatta lugnet från klassisk 
musik framför att tidigare ha identifierat sig med mer adrenalinfyllda intres-
sen som sport. Studier har visat att en uppskattning av lugna affektiva till-
stånd kan öka med åldern (Ngo et al., 2010). Några av intervjupersonerna 
hade också blivit tvungna att anpassa sig till att ta hand om en sjuk anhörig, 
och hade därmed fått kliva in i en helt ny identitet som vårdgivare och den 
som lagade mat och tog hand om hushållet. Som framgår i artikel I, använde 
många av dem musik som ett sätt att få kontakt och skapa trivsamma stun-
der med sin sjuka anhöriga (jfr. Särkämö et al., 2014).  

Ur ett äldreperspektiv är det tydligt att informanterna huvudsakligen be-
skrev sina liv som att de pågick i ett nu, ungefär som tidigare men med de 
anpassningar som livet krävde och med musiken som en central, samman-
bindande faktor i livet. Musikens funktion var inte i första hand att erbjuda 
nostalgiska tillbakablickar, utan en del av deras pågående liv och fortsatta 
utveckling. Det här är en viktig motbild mot konstruktionen av äldre som 
”förflutenhetsmänniskor” (Hylte ́n-Cavallius, 2005), som mest är intresse-
rade av att minnas, blicka tillbaks och spela musik från förr (jfr. Trevarthen 
& Malloch, 2017). Sammantaget tycktes musik fungera som en bärare av 
kontinuitet och fortsatt utveckling för intervjupersonerna i delstudie 1. 

Även i musiklyssningsgruppen var det dominerande intrycket att delta-
garna levde i nuet och fortsatte utvecklas och vara så aktiva de kunde, även 
om det på grund av deras något högre ålder i vissa fall hade börjat tillstöta 
sjukdomar och fysiska besvär. De hade ett intresse för fakta och kunskap, 
blev stimulerade av att lära sig nya saker, och tyckte även om att själva 
berätta och visa sin kunskap (artikel II och III). Eftersom de hade många 
negativa identiteter i övrigt i sina liv, stigmatiserande positioner kring fattig-
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dom, psykisk ohälsa och ensamhet, erbjöd musiklyssningsgruppen en möj-
lighet att i stället framställa sig själv som någon som tycker om musik och 
även kan någonting om musik. Detta ligger i linje med studier som visar att 
musik kan erbjuda möjligheter att pröva andra identiteter än dem man van-
ligen blir bekräftad i (Aldridge, 2005; Ansdell, 2013; DeNora, 2013).  

Det fanns en tendens i musiklyssningsgruppen att välja ovanlig musik 
som de andra inte kände till. Några upplevde det som svårt att välja ef-
tersom man ville att ens önskan skulle vara speciell och inte ”det gamla 
vanliga”. Det tyder på att det fanns inslag av prestationskultur och konkur-
rens i gruppen, där musikvalen användes för att markera status, kunnighet 
och position, även om det också fanns en genuin önskan att dela med sig av 
något som man själv upplevde som värdefullt. Även i samtalen om musik 
fanns en tendens att skapa sig en position genom sin kunskap, både i form 
av fakta om musiken eller musikerna och anekdoter, gärna kopplade till att 
man hade sett en viss artist eller visste saker om artistens privatliv (jfr. Hyl-
tén-Cavallius, 2005). Intressant var att de som inte definierade sig själva 
som kunniga, också var noggranna med att benämna det. Det kan tolkas 
som ett sätt att gardera sig mot att inte behöva ”tappa ansiktet” i framtida 
diskussioner där okunskapen skulle kunna avslöjas. Som nämnts är en 
rädsla för skam och att tappa ansiktet vanliga konsekvenser av maskulini-
tetsnormernas hierarkiska ideal (Kimmel, 2005; Seidler, 2006, 2007). 

Samtidigt kan intresset för kunskap, både att lära sig nya saker och att 
förmedla kunskap, ses som resurser som kan vara särskilt värda att upp-
märksamma just i förhållande till äldre män. Tidigare forskning har noterat 
att äldre män ofta uttrycker en vilja att lära sig nya saker (de Vries, 2010; 
Lilliestam, 2020). Studier har även noterat att äldre män kan omformulera 
sin identitet från yrkeslivet till att agera som mentorer i formella och infor-
mella sammanhang (Erikson, Erikson & Kivnick, 1986; Levant et al., 2020; 
Van den Hoonaard, 2010). Äldre mäns intresse för kunskap och fakta kan 
ses som att det ger dem ”agens”, ett begrepp som är förknippat med stärkt 
självförtroende och självrespekt, och är ett kriterium för välbefinnande i 
flera av de tidigare presenterade modellerna (se s 25). I artikel I är det fram-
för allt de som utövar musik aktivt som beskriver agens, medan musiklyss-
ning beskrivs i termer av upplevelser. I artikel II och III däremot beskrivs 
att även musiklyssning kan stärka en känsla av kompetens och därmed 
självförtroende och självkänsla, vilket kan sammanfattas i begreppet agens. 
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Musiklyssningsgruppen erbjöd även agens genom att deltagarna fick välja 
sin egen musik, att det var deras musik som spelades.  

Som Seidler (2006, 2007) har noterat är det ett problem att maskulinite-
ter oftast beskrivs i negativa termer, eftersom det riskerar att bli självupp-
fyllande. Det är därför viktigt att se att traditionellt maskulina ideal och 
företeelser, som att fokusera på fakta, även kan bidra till att stärka välbe-
finnandet. Att se deltagarnas intresse för kunskap som en resurs och en till-
gång, snarare än ett problem, är ett sådant sätt att lyfta fram positiva 
aspekter av traditionellt maskulina ideal. Äldre mäns intresse för musik kan 
med andra ord bidra till välbefinnande genom att stärka deras agens.  

För att sammanfatta svaret på den tredje forskningsfrågan om vilka iden-
titeter som kom till uttryck i materialet, så ser jag en ambivalens när det 
gäller de maskulina identiteter som presenteras och diskuteras, medan deras 
musikaliska identiteter ger dem möjlighet att framställa sig som kunniga, 
kompetenta och kännande män som uppskattar att via musik komma i kon-
takt med och uttrycka sin innersta existens, sin själ. 

Slutsats – musik som välbefinnanderesurs för äldre män 
I det här kapitlet har jag diskuterat hur musik kan förstås som välbefinnan-
deresurs för äldre män på sätt som går att sammanfatta i tre teman:  

Det första temat, som genomsyrar empirin i båda delstudierna, är att mu-
sik kan erbjuda en fristad där äldre män kan vara i kontakt med sina känslo-
liv, sina ”själar”, genom estetiska och affektiva upplevelser, utan att det står 
i konflikt med deras maskulina själv-identitet. Genom affektintoning kan 
musikupplevelserna bidra till både bekräftelse och expansion, vilket mot-
svarar grundläggande psykologiska behov av trygghet och utveckling. Den 
musik som äldre män identifierar sig med och uppskattar tolkas i avhand-
lingen som indirekta uttryck för väsentliga aspekter av deras sociala och 
personliga identiteter, identiteter som delvis bekräftar, delvis går utöver det 
som normalt ryms inom traditionella maskulinitetsnormer.  

Det andra temat är den kulturella tillhörighet och gemenskap som kan 
uppstå av att dela musikupplevelser med andra, även i situationer där den 
sociala kontakten inte präglas av någon djupare personlig samhörighet. Det 
är en upplevd tillhörighet som inte bygger på verbalt självutlämnande, ef-
tersom det kan kännas obekvämt för äldre män om de har internaliserat 
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normen att inte visa eller prata om känslor. I stället kan gemensamma mu-
sikaliska referenser delas och diskuteras, liksom själva den klingande mu-
sikupplevelsen i nuet i rummet.  

Det tredje temat handlar om att ett aktivt musikintresse, både spela, 
sjunga, dansa och lyssna på musik, kan erbjuda äldre män möjligheter att 
lära sig saker och även förmedla kunskap till andra, och därigenom presen-
tera sig själva som kunniga och kompetenta, vilket i det här sammanhanget 
ses som en resurs. Det har tolkats i avhandlingen som att det ger agens, 
vilket bidrar till stärkt självkänsla, självförtroende och självrespekt, som i 
sin tur stärker en positiv själv-identitet och därmed välbefinnande.  

Sammantaget kan äldre mäns aktiva musikintresse förstås som välbefin-
nanderesurs på sätt som både ligger inom ramen för traditionella maskuli-
nitetsnormer och -ideal, och sträcker sig utanför dessa.  

Metoddiskussion 

Val av metoder 
För att ta reda på hur äldre mäns musikintresse kan förstås som välbefin-
nanderesurs valde jag att göra två delstudier med olika informanter i re-
spektive studie. Metoderna var dels kvalitativa, semi-strukturerade inter-
vjuer, dels deltagande observationer i en musiklyssningsgrupp med äldre 
män och individuella uppföljningsintervjuer med var och en av gruppdelta-
garna. Många andra metoder hade naturligtvis varit tänkbara. Skälet till att 
använda intervjuer i den första delstudien var att jag behövde skapa mig en 
inledande bild av problemområdet och orientera mig i vad det kunde finnas 
för viktiga aspekter på det övergripande temat ”äldre män, musik och väl-
befinnande”. Jag strävade efter så stor mångfald som möjligt, i form av 
olika typer av livserfarenheter och berättelser. Det innebar att jag även valde 
att inkludera olika genrer och sätt att ägna sig åt musik. Eftersom musik-
smak är starkt förknippat med klasstillhörighet (jfr. Bourdieu, 1984), hade 
det kunnat ge en snedvriden och mer begränsad bild om jag enbart tagit 
med personer som ägnade sig åt en viss genre, vare sig det hade varit inom 
populärmusik eller konstmusik. Givet att området ”äldre män, musik och 
välbefinnande” var i stort sett outforskat när jag inledde mitt avhandlings-
projekt, bedömer jag fortfarande intervjuer som ett adekvat sätt att börja. 
Däremot ser jag numera målet att skapa ”bredd” som delvis illusoriskt. Det 
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finns naturligtvis mängder med perspektiv och livserfarenheter och sätt att 
ägna sig åt musik som inte är representerade i avhandlingen.  

När det gäller rekrytering hade också många andra möjligheter varit 
tänkbara, till exempel att vända sig till ett äldreboende eller en vårdcentral, 
idéer som prövades i ett tidigt skede men förkastades av praktiska och tids-
mässiga skäl. Som en följd av de rekryteringsvägar jag valde till första 
delstudien, blev det en viss snedfördelning i fråga om urvalet av informan-
ter. Eftersom jag bland annat rekryterade på offentliga platser i samhället, 
som musikpubar och skivaffärer, fick jag tag i aktiva och resursstarka 
”yngre äldre” män (i tredje åldern), medan äldre män som av hälsoskäl eller 
ekonomiska skäl inte besöker den typen av platser, automatiskt exkludera-
des. Det var en viktig anledning till att jag aktivt sökte upp andra arenor 
och rekryterade längs andra vägar till delstudie 2.  

Att det blev just en musiklyssningsgrupp och just på det aktuella äldre-
centret var delvis ett resultat av tillfälligheter, men också ett resultat av ett 
medvetet sökande. Skälet till det metodologiska valet att föra in klingande 
musik under gruppsessionerna var att jag trodde att det skulle skapa bättre 
förutsättningar för direkta nu-upplevelser och berättelser, än vad ett indi-
rekt återberättande under en intervju kan åstadkomma. I stället blev det 
snarast tvärtom. Det fanns en tydlig skillnad mellan hur informanterna ut-
tryckte sina känslomässiga upplevelser i intervjuerna (både i delstudie 1 och 
uppföljningsintervjuerna till delstudie 2) respektive i gruppen. I de indivi-
duella intervjuerna kom emotionella reaktioner till uttryck, i form av för-
ändringar i rösten eller icke-verbala uttryck som tårar. Under musiklyss-
ningsträffarna beskrev deltagarna sina känslor, visserligen med referenser 
till hjärta och själ, men de visade inte med känslouttryck att de var berörda. 
Eftersom syftet med metoden var att skapa förutsättningar för mer affektivt 
laddade berättelser, och det i stället blev mindre, måste metoden betraktas 
som misslyckad i det avseendet. Men eftersom den samtidigt möjliggjorde 
för intressanta iakttagelser angående den inre konflikt som många av delta-
garna i gruppen gav uttryck för mellan känslomässiga behov och att upp-
rätthålla maskulinitetsnormer, så blev ändå resultatet meningsfullt och po-
tentiellt viktigt.  

En begränsning med studiedesignen är att den främsta kunskapskällan i 
empirin är informanternas verbala beskrivningar av sina icke-verbala, mu-
sikaliska upplevelser. I musikpsykologi är svårigheten att formulera musi-
kaliska upplevelser i ord erkänd som en av de främsta begränsningarna i 
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många studier (Zentner & Eerola, 2010, 211). Det var också i den verbala 
interaktionen mellan mig och gruppen som min upplevelse av att vara en 
”outsider” formades. Ricœur (1971) beskriver hur ett uttalande frikopplas 
från den talande och får ett eget liv beroende på hur det uppfattas av om-
givningen. Det kan uppstå en distans mellan talarens intention och det som 
lyssnaren/lyssnarna uppfattar. Det är en relevant beskrivning av vad som 
hände vid återkommande tillfällen i delstudie 2. Som jag har beskrivit i ar-
tikel II, var det många inpass och frågor från min sida som besvarades på 
helt andra sätt än jag hade förväntat mig. Mina ord fungerade med andra 
ord inte som symboler för informanterna. Omvänt kan man även konsta-
tera att deras ord inte heller alltid fungerade som symboler för mig, i den 
meningen att jag inte uppfattade de underliggande, indirekta berättelserna. 

När det gäller genomförandet av musiklyssningsgruppen är det med 
andra ord mycket jag hade kunnat göra annorlunda. Samtidigt var det svårt 
att i förväg förstå eller räkna ut att det jag skulle komma att möta skulle 
vara så annorlunda mot vad jag hade trott. Att jag tidvis skulle uppfatta det 
som att möta en helt annan kultur var ingenting jag hade förutsett. Det jag 
har gjort är att försöka använda den ”outsider”-position som jag upplevde 
i gruppen på ett medvetet sätt i analysarbetet som kunskapskälla och till-
gång. Därmed ser jag det som att avhandlingen ändå har genererat ny kun-
skap som kan vara potentiellt betydelsefull i det fortsatta arbetet med att 
utveckla adekvata stödåtgärder med musik för att öka välbefinnandet hos 
äldre män.  

Val av teorier 
I tolkningsarbetet av informanternas berättelser och mina iakttagelser i mu-
siklyssningsgruppen har jag använt ett brett teoretiskt ramverk bestående 
av dels teorier som hör till ämnet, dels vetenskapsteorier som har inspirerat 
och väglett mig i analysarbetet. Det jag kallar teorier som ”hör till ämnet” 
är teorier om musik och välbefinnande hämtade från musikterapi, musik-
sociologi och musikpsykologi, kritiska teorier om män och maskuliniteter 
och affektteorier. I bakgrunden har även funnits äldreteorier och forskning 
från gerontologi, men dem har jag betraktat som del av min förförståelse 
och inte givit någon framträdande plats i avhandlingen. De vetenskapsteo-
rier som har varit vägledande i analysarbetet är hermeneutik och symbolisk 
interaktionism. Det kan tyckas som en (alltför) stor mängd olika teorier. 
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Orsaken till de många perspektiven är att de har varit relevanta i olika ske-
den av processen allteftersom jag har lärt mig mer och förstått det empiriska 
materialet på nya sätt. Jag vill därför förklara teoriernas inbördes relationer 
och hur jag har använt dem. 

Maskulinitetsteorier är centrala för hela avhandlingen. Skälet till att över 
huvud taget studera äldre mäns välbefinnande är att det finns specifika häl-
soutmaningar för äldre män, som har med normer att göra. Att föra in ett 
normperspektiv till forskning om äldre män är nytt både i förhållande till 
gerontologi och till musikforskning och därför relevant.  

Teorier om musik och välbefinnande är relevanta eftersom de ger stöd åt 
idén att musik kan inverka positivt på människors välbefinnande. Affekt-
teorier blev under processens gång allt viktigare att ta med, eftersom jag 
behövde något som hjälpte mig förklara varför mina informanter tillmätte 
musiken så stor betydelse. Musik var mer än vilket intresse som helst för 
dem, den berörde dem på ett djupt och speciellt sätt. Den tycktes därmed 
svara mot något behov hos dem, som jag behövde teoretisk hjälp för att 
förstå.  

Forskningsansatsen har varit hermeneutisk. Det innebär att hermeneutik 
har varit mitt förhållningssätt. Det som har genomsyrat arbetet är den cir-
kulära processen att gå igenom materialet varv på varv och hela tiden hitta 
nya innebörder, för att få fram rimliga tolkningar. Jag har även lagt stor 
vikt vid återkommande självreflektion, där jag har ställt mina egna förgivet-
taganden mot det som framkommit i materialet, och aktivt använt frågorna: 
Vad ser jag? Vad ser jag det som? 

Symbolisk interaktionism blev relevant för att förstå skillnaden mellan 
interaktionen i gruppen och vad deltagarna berättade om sig själva i upp-
följningsintervjuerna. I första hand var det Goffmans (1959) dramaturgiska 
perspektiv som hjälpte mig förstå deltagarnas rolltagande. Jag inspirerades 
även av Blumers (1969) ontologiska syn på människan som aktivt hand-
lande, en varelse med ett själv, som kan resonera med sig själv, göra val, 
agera eller inte agera utifrån hur en given situation uppfattas. Blumer po-
ängterar återkommande att det inte är strukturer eller roller som interage-
rar, utan människor, och att de agerar i nuet och inte som passivt styrda av 
normer eller det förflutna. Det kan tyckas finnas en motsättning mellan det 
synsättet och avhandlingens återkommande referenser till maskulinitets-
normer. Som jag förstår symbolisk interaktionsim så menas det inte att fak-
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torer som personlig bakgrund eller normsystem inte skulle inverka på män-
niskor, men däremot att det som sist och slutligen avgör hur en människa 
agerar i en given situation beror på hur just den situationen uppfattas och 
formas, och vilka val personen gör i stunden. Det stämmer med hur jag 
uppfattar gruppdeltagarnas förhållningssätt, eftersom de agerade så olika i 
gruppen och individuellt, vilket tyder på att de gjorde olika bedömningar 
av hur öppna de kunde vara i de olika situationerna.  

Däremot finns en viktig skillnad i hur symbolisk interaktionism är tänkt 
att användas, och hur jag har använt perspektivet. Blumer (1969) är tydlig 
med att symbolisk interaktionism är till för att förstå och skapa kunskap 
om naturligt förekommande situationer i den ”empiriska världen”. Musik-
lyssningsgruppen var inte någon sådan naturligt förekommande social situ-
ation, även om verksamheten på äldrecentret om helhet utgjorde en natur-
ligt förekommande social situation. Jag är medveten om att jag därmed har 
tänjt på perspektivet och använt det på ett nytt sätt, som det inte var ur-
sprungligen utformat för. Det kan ses som en metodologisk brist eller som 
metodutveckling. Påpekas bör också att jag inte har gjort en renodlad sym-
bolisk interaktionistisk analys, utan tagit inspiration framför allt från Goff-
mans dramaturgiska perspektiv, vilket var ett pragmatiskt drivet beslut ef-
tersom det hjälpte mig att förstå interaktionen i delstudie 2.  

Implikationer och framtida forskning 
Avhandlingen har visat flera sätt på vilka ett aktivt musikintresse - spela, 
sjunga, dansa, lyssna på och samtala om musik - kan fungera som välbefin-
nanderesurs för äldre män. Även om avhandlingen inte gör anspråk på att 
ha utvärderat någon särskilt metod, finns det ändå lärdomar att dra och 
inspiration att hämta i materialet, för den som vill omsätta resultaten i det 
praktiska utarbetandet av stödåtgärder med musik riktade till äldre män.  

Äldre mäns intresse för musik tycks möta både grundläggande emotio-
nella/psykologiska behov av att vara i kontakt med sitt inre känsloliv, och 
sociala behov av gemenskap och att stärka agens och kompetens och där-
med en positiv själv-identitet. Ett musikintresse är i den meningen förenligt 
med traditionella maskulinitetsnormer vilket kan göra att äldre män kan 
känna sig trygga och bekräftade, samtidigt som de kan uppfylla emotionella 
behov på sätt som de kanske inte har möjlighet till i övrigt i sina liv.   
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Resultatens praktiska användning leder i två riktningar, en som har med 
musik i vardagslivet att göra och en som handlar om att utveckla struktu-
rerade gruppmetoder. För det första kan var och en som kommer i kontakt 
med äldre män privat eller yrkesmässigt bidra till deras välbefinnande ge-
nom att påminna dem om, och underlätta för dem att använda musik i var-
dagen. Anhöriga, hemtjänstpersonal och andra kan se till att teknisk utrust-
ning finns på plats och att den äldre mannen har tillgång till radio, cd-skivor 
och/eller internet för att kunna lyssna på musik på egen hand. Pensionärs-
föreningar kan ordna studiecirklar i musiklyssning. Träffpunkter, dagcenter 
och andra platser som erbjuder social samvaro för äldre personer kan fråga 
efter de manliga besökarnas önskningar, för att därmed fylla lokalen med 
stämningar som även bekräftar de manliga besökarna. Mycket av de akti-
viteter som erbjuds är utvecklade av kvinnor för kvinnor och utifrån kvin-
nors intressen (Davidson, Daly & Arber, 2003). Därför behöver medveten-
heten öka om vad äldre män vill och har behov av för att känna sig bemötta 
och bekräftade, vilket förslagsvis kan uppnås genom att fråga dem.   

Det är viktigt att påpeka att avhandlingen inte enbart handlar om män 
med ett tydligt definierat musikintresse och en stark musikalisk identitet. 
Det fanns några informanter i båda delstudierna för vilka musik inte var ett 
dominerande intresse. Musiklyssningsgruppen upplevdes som upplyftande 
och stimulerande av både musikälskarna och dem för vilka musik mest var 
ett trivsamt tidsfördriv (jfr. Irle & Lovell, 2014). Musik kan med andra ord 
bidra till välbefinnande både för musikälskare och personer som inte defi-
nierar sitt eget musikintresse som lika starkt. 

Det andra sätt som avhandlingens resultat kan användas på, är att ut-
veckla gruppmetoder med musik som socialt stöd för att motverka ensam-
het hos äldre män. Som det är nu är det mest kvinnor som tar del av de 
stödsystem samhället erbjuder för att motverka ensamhet och stärka väl-
befinnande och det råder stor brist på kunskap och metoder som riktar sig 
specifikt till äldre män. Många äldre män drar sig för att delta i de sociala 
aktiviteter som erbjuds eftersom dessa ofta uppfattas som “feminina”, och 
riktade till ”de andra”, de som behöver hjälp, en grupp som de flesta äldre 
män inte identifierar sig med (Featherstone et al., 2007). Många män före-
drar att antingen engagera sig i aktiviteter som de kan utföra på egen hand 
(Adams, Leibbrandt & Moon, 2011) eller gruppaktiviteter som fokuserar 
på att göra något tillsammans, snarare än att “bara sitta och prata” (Irle & 
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Lovell, 2014; Milligan et al., 2015). I en stor finsk studie över hur fritids-
aktiviteter hänger ihop med livslängd, inkluderades även sport och utom-
husaktiviteter som att vandra, jaga, fiska och arbeta i trädgården, vilket 
ökade andelen manligt deltagande betydligt (Hyyppä, Mäki, Impivaara & 
Aromaa, 2006). Det handlar alltså om vilken typ av aktiviteter som erbjuds. 
I Featherstone et al. (2007, 178-179) noterades att äldre män deltog om 
aktiviteterna var anpassade till mäns sätt att umgås, var varma och välkom-
nande, inte kostade för mycket och hade en tydlig struktur, till exempel 
datakurser, fotokurser och språkkurser. I motsats till behovet av tydlig 
struktur, fann Van den Hoonaard (2010) att äldre män (änklingar) föredrog 
aktiviteter som de kunde delta i spontant och utan alltför långtgående åta-
gande. Här finns med andra ord motstridiga resultat, vilket tyder på att mer 
forskning behövs. 

Därför behövs det interventionsstudier för att utveckla gruppmetodik för 
stödgrupper med musik för äldre män. Den kan utvecklas i någon av flera 
möjliga riktningar, där det viktigaste är att syftet med gruppen definieras 
tydligt, antingen som kurs eller med mer stödjande/terapeutiska ambitioner. 
En kurs skulle ha fördelen att fånga upp det intresse för att lära sig och 
utveckla ny kunskap som har framstått som en viktig aspekt av vad som 
intresserar äldre män, och som i avhandlingen ses som en resurs att bygga 
på för att stärka agens och kompetens och därmed positiv själv-identitet. 

En stödgrupp med musiklyssning och ett uttalat syfte att tala om minnen 
i linje med reminiscensgrupper för äldre, är en annan möjlighet (Djukanovic 
et al., 2016; Haight & Webster, 1995). En sådan grupp skulle behöva ha en 
tydlig struktur som ger trygghet vilket är en förutsättning för att deltagarna 
ska våga dela med sig av personliga upplevelser och erfarenheter, något som 
kan vara extra viktigt för män som är inskolade i ett normsystem som hand-
lar om att konkurrera, inte blotta sig, inte lämna ut sig och inte visa sig svag 
och känslosam (jfr. Featherstone et al., 2007). Eftersom en sådan grupp 
bygger på att ”sitta och prata”, vilket tidigare studier har visat att många 
män drar sig för, skulle metoden behöva ramas in på ett sådant sätt att män 
känner sig inkluderade och välkomna. Uppmärksamhet skulle även behöva 
riktas mot huruvida det verkligen är främjande för välbefinnandet för äldre 
män att tala om minnen, eller om deltagarna hellre vill fokusera på nuet.   

En grupp ledd av en musikterapeut skulle med fördel kunna bygga på 
aktivt musicerande men även på musiklyssning, vilket avhandlingen har vi-
sat. Givet det motstånd som kan finnas bland äldre män att söka sig till 
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terapeutiska sammanhang, behöver forskning ta reda på huruvida det spelar 
roll om gruppledaren är man eller kvinna, och vilken typ av struktur som 
kan upplevas som trygg och bekräftande gentemot mäns maskuliniteter, där 
de ses som tillgångar snarare än något som är fel och behöver förändras (jfr. 
Featherstone et al., 2007; Robertson et al., 2016; Rowan, 1997).  

En fråga som ligger i luften och som inte tidigare har berörts i avhand-
lingen, är om det ens är en bra idé att ha homosociala mansgrupper. Delta-
garna i musiklyssningsgruppen uppskattade att vara enbart män eftersom 
det gjorde att de kunde känna sig friare att prata på sina egna villkor, sam-
tidigt som jag såg tydliga avigsidor i hur deras interaktionsmönster hindrade 
dem från att få den djupare samhörighet och kontakt med varandra som 
alla angav i enkäterna att de önskade. Här behövs också fortsatta studier.  

Slutligen behöver framtida forskningsprojekt fokusera på äldre mäns väl-
befinnande ur ett intersektionellt perspektiv, som tar hänsyn även till fak-
torer som klasstillhörighet, ålder, psykiska och sociala svårigheter och per-
sonlig bakgrund.  

Slutord 
Den här avhandlingen har visat att ett aktivt musikintresse kan fungera som 
välbefinnanderesurs specifikt för äldre män genom att erbjuda en fristad där 
äldre män kan: 1) Vara i kontakt med, uppleva och uttrycka känslor utan 
att det hotar den maskulina själv-identiteten 2) Erfara kulturell tillhörighet 
och gemenskap genom att dela ett musikintresse och musikupplevelser med 
andra 3) Uppleva agens genom att stärka kunskap och kompetens, vilket 
ses som en resurs som kan bidra till stärkt självkänsla, självförtroende och 
självrespekt, som i sin tur stärker en positiv själv-identitet och därmed väl-
befinnande. 

Att utveckla, pröva och utvärdera strukturerade gruppmodeller med mu-
sik som riktar sig specifikt till äldre män är en angelägen samhällsuppgift. 
Adekvata stödsystem för just äldre män saknas, och ensamhet och odiag-
nosticerad depression hos äldre män är potentiella hot mot deras psykiska 
och fysiska hälsa, i värsta fall kopplade till ökad suicidrisk. Mot bakgrund 
av de resultat som har redovisats i den här avhandlingen, får nu framtida 
studier utveckla dessa grundläggande iakttagelser vidare och omvandla dem 
till konkreta interventioner.  
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Coda 
Jag ligger i badet och lyssnar på radio, Text och musik med Eric Schüldt. 
Det är intressant, som alltid, och musik som passar i stunden. Plötsligt spe-
las mellansatsen ur Mozarts Pianokonsert nr 23. Jag blir berörd, drabbad. 
Det här är ett av de vackraste stycken jag vet. Vad är det som gör att jag 
tycker så? Musikpsykologins tiotusenkronorsfråga. Jag bestämmer mig för 
att utsätta mig själv för samma frågor som jag har ställt till mina informan-
ter: Vad händer i mig när jag hör det här? Vad är det som gör att jag berörs? 
Finns det minnen? Ja, det finns ett minne. Det största. Det här stycket fanns 
med på det kassettband (!) jag hade gjort i ordning för att ha när jag skulle 
föda min son. Just när han kom ut spelades det här stycket.  

Men det är inte därför jag tycker om det. Det fanns med på bandet för 
att jag tyckte om det redan innan. Så jag fortsätter utsätta mig själv för mina 
egna intervjufrågor. Och märker att det inte är så lätt att besvara dem. När 
hörde jag stycket första gången? Vet inte. Säger det något om mig? Vet inte. 
Vad ”talar” musiken om, vad uttrycker den? Jag hör den som kärlek, läng-
tan, vemod, ljus, hopp... Är det något i tonerna, klangerna, fraserna som 
talar till mig på ett särskilt sätt? Uttrycker de något om mig själv? Eller är 
de som en god vän, en tröstande, hoppingivande ”andre”? Vet inte. Hur 
många ord jag än försöker sätta på min upplevelse för att definiera den, 
ringa in den, förstå den - så glider den ändå iväg som en hal tvål. Själva 
fenomenet, upplevelsen ligger bortom orden.  

Det är helt enkelt bara – vackert.  
Och – går rakt in i själen. 
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English summary 

Introduction 
The purpose of this thesis is to elucidate how older men’s interest in music 
can be understood as a wellbeing resource. The purpose is motivated by the 
potential threats to wellbeing that older men face with regards to loneliness 
and undetected and untreated depression, problems which are worsened by 
a reluctance to seek help (Addis, 2008; Emslie et al., 2006; Featherstone et 
al., 2007; Holwerda et al., 2012). Also, existing social support systems are 
mostly not customised to older men’s needs and interests (Irle & Lovell, 
2014; Milligan et al., 2015; Robertson et al., 2016). Ultimately this leads to 
a heightened risk for suicide, a death cause where older men are overrepre-
sented (Rolfner Suvanto, 2017). There is a lack of research on the wellbeing 
of older men both in gerontology, studies on men and masculinities, and 
studies on music and wellbeing. While gerontology is mostly focused either 
on ”older people” as a uniform group without attending to gender (Foster 
& Walker, 2015; Settersten & Godlewski, 2016), or on issues concerning 
older women (Featherstone et al., 2007), studies on men and masculinities 
have mainly focused on younger men, although an emerging shift is noted 
lately (Calasanti, 2004; Jackson, 2016; Thompson, 2019).  

At the same time, there is a wealth of research on music and wellbeing, 
showing the potential for musical engagement to fulfil social and emotional 
needs and work as a self-help resource. Music can be used as a “self-help 
technology” and as self-therapy in people’s everyday lives (Ansdell, 2013; 
Batt-Rawden, 2010; DeNora, 2000, 2013; Lilliestam, 2013, 2020; Ruud, 
2012). Studies have shown the benefits of music from neurological and 
physiological perspectives (Fancourt et al., 2014; Theorell, 2018) as well as 
psychological, social and existential perspectives on how music can contri-
bute to positive emotions, social connections and existential, aesthetical ex-
periences (Bonde & Theorell, 2018; Gabrielsson, 2008; Juslin & Sloboda, 
2010; MacDonald et al., 2012) Amongst older people, both active music 
making such as singing, playing or dancing, and listening to music can en-
hance positive emotions, agency, social connections as well as a sense of 
connectedness in times of loneliness, improved self-esteem and a sense of 
meaning and purpose, factors which are all tied to wellbeing. However, 
hitherto there is a lack of research focusing on older men specifically, in 
connection to music and wellbeing. 
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That music have many positive wellbeing implications is therefore a given 
in this thesis and not something that will be empirically tested or evaluated. 
It is important, however, to emphasise that musical engagement has the po-
tential to contribute to all these positive effects. Music can indeed also be 
used for destructive and manipulative purposes and have negative effect on 
people (Hesmondhalgh, 2008; Macarthur, 2012; McFerran et al., 2018; 
Moreno, 2006). Therefore, a guiding principle in this thesis will be an open-
ness to both positive and negative experiences tied to musical engagement.  

Purpose and research questions 
The overarching research question of the thesis is: How can an active inte-
rest in music serve as a wellbeing resource for older men specifically? The 
answer to this question is operationalised through three research questions: 
 

1) How do older men describe their experiences of and motives 
for engaging with music? (Articles I, II and III) 

2) How do older men interact and communicate with each other 
and “ with” the music? (Articles II and III) 

3) What types of identities are expressed by older men with an 
active interest in music? (Articles I, II and III) 

 
These questions were developed successively during the course of the re-
search process, in line with the hermeneutic approach taken.  

Academic context 
The project is located within the research field of musicology, an interdis-
ciplinary field including research from music therapy, music psychology and 
music sociology (cf. Ruud, 2016, for an overview of musicology). Music 
therapy as a research field is not limited to the study of professional settings 
with music therapy, but also includes music practices in people’s everyday 
lives (Ruud, 2016; Stige, 2002, 2012).  

The project is part of the research school Successful Ageing that started 
in 2016 at Örebro University. “Successful ageing” is a concept that origi-
nates from an article by Havighurst (1961), who at that time included both 
an active lifestyle and a more withdrawn, contemplative way of living as 
possible ways to achieve a good life in old age. With the development of 
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new knowledge on the plasticity of the brain, and that many ageing disabi-
lities could be prevented, the focus turned towards physical health and pre-
venting age related illnesses through promoting an active life style, while the 
psychological and existential wellbeing aspects were left out (Rowe & 
Kahn, 1987). This view was widely spread, but also criticised for being age-
ist in the sense that it put mid-life values on old age, leaving the frail and 
economically disadvantaged behind as potentially “unsuccessful” in their 
ageing process (Foster & Walker, 2015; Strawbridge et al., 2002; van Dyk, 
2014). Also, the critics highlighted that the perspective put too much re-
sponsibility on the individual rather than society. Now, the concept of 
”healthy ageing” is instead promoted by WHO (2015), emphasising aspects 
such as happiness, life satisfaction and dignity, and the responsibility of the 
society to form structures that promote these values.  

Literature search 
A systematic literature search was conducted in CINAHL, RILM, AMED, 
MEDLINE and Web of Science, with the search words older - ag(e)ing – 
elderly – old - “third age”; music; wellness – wellbeing – health -”quality-
of-life” and “men”, both in free text search and via thesauruses, including 
publications from January 2000 to March 2017. No studies were found 
covering all four search areas. In 2020 a new literature search was carried 
out, limited to the search words ”older men” and ”music”. Still, no studies 
were found apart from the first article of this thesis (Lindblad & de Boise, 
2020). Other strategies, such as looking in reference lists and also contact-
ing researchers and ask them, led to a few further tips, accounted for in the 
following section.  

Research of music as a wellbeing, self-help resource has been undertaken 
by, among others, Batt-Rawden (2010), DeNora (2000; 2013), Ruud 
(2012, 2013a, 2017), and Lilliestam (2009; 2013; 2020). Through inter-
views, they have explored how music is used to regulate emotions, thus en-
hancing wellbeing. Often, the focus is on an instrumental focus on the usage 
of music to achieve specific non-musical goals. Very little is said and high-
lighted about the aesthetic experience as such (cf. Hesmondhalgh, 2013). 

The wellbeing effects of musical experiences are often tied to how music 
can evoke and regulate emotions (Gabrielsson, 2008, 2010; Juslin & 
Sloboda, 2010). This is particularly interesting with regards to men and 
masculinities, since the traditional norms of masculinity state for men to 
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supress emotions and be rational and in control, and above all else never 
engage with anything that may associate with being “feminine” (Brannon, 
1976; Carrigan, Connell & Lee, 1985; Connell & Messerschmidt, 2005; 
Kimmel, 2005; Seidler, 2006, 2007). There has been a debate as to whether 
men have a lower capacity to experiencing and expressing emotions, some-
times referred to as alexithymia (Berger et al., 2005; Theorell & Ullén, 
2018), or whether it is mainly a matter of socialisation of not showing emo-
tions. Galasiński (2004) has shown that of course men experience emotions, 
but that they often express them in other, more indirect ways than women. 
This, however, can for some men lead to a detachment from one’s emotional 
life altogether, that has a negative impact on both social life and psycholog-
ical wellbeing (Ekenstam, 1998; Rowan, 1997; Seidler, 2007). Music, in this 
way, may provide a space for men to display, talk about and negotiate emo-
tions without it compromising a sense of their masculine self-identity (de 
Boise 2015). 

In an increasing body of research the wellbeing effects of music are tied 
to discussions around identity (Batt-Rawden, 2010; DeNora, 2000, 2013, 
2017; Larsen, 2015; Lilliestam, 2020; Ruud, 2013a, 2013b, 2017). An ac-
tive interest in music has been tied to a positive self-identity, particularly for 
people who are otherwise associated with negative identities such as having 
a mental illness, or in other ways being stigmatised. Music can strengthen 
both an individual sense of “this is me” and a collective sense of “this is us” 
(Elliott & Silverman, 2017; Hesmondhalgh, 2008, 2013; Volgsten, 2019b). 
Furthermore, in old age music can contribute to a sense of continuity of the 
self-identity, through the emotionally charged memories that are often tied 
to music from the past (Ruud, 2013b, 2017). However, in the context of 
old age, it is important to note that music is not only a matter of nostalgia, 
but can also contribute to self-development and stimulation through finding 
new music, and expanding one’s repertoire and taste (Groarke & Hogan, 
2016; Lamont, 2017; Larsen, 2015; Laukka, 2007). 

Three studies on older men and music were found, showing the im-
portance of music in the lives of the informants, socially, emotionally and 
as a part of their identity, although there was no explicit wellbeing focus in 
the studies (de Vries, 2010; Larsen, 2015; Westvall, 2017). Two studies on 
men, music and wellbeing were found, although age was not specified: One 
on a choir for homeless people (Bailey & Davidson, 2002) and one on an 
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experiment with playing music together, for men with problems around ag-
gressive behaviour and alcohol- and drug abuse, which are regarded as 
symptoms of male depression (Irle & Lovell, 2014). Both these studies des-
cribe positive results for the participants.  

In a sociological study on men, emotions and masculinities, where music 
was used to inspire the informants to talk about emotions, music was re-
garded to stimulate, mirror, deepen and express emotions, and help the in-
formants to connect to their inner selves (de Boise, 2015). Furthermore, in 
an ethnomusicological study, a peer-led music listening group with older 
people, both men and women, was appreciated by the participants for af-
fording a sense of community and meaning (Hylte ́n-Cavallius, 2005). 

Several studies focus on the wellbeing potential of music for older people, 
such as choir singing (Balsnes, 2018; Clift et al., 2010; Cohen, 2009), active 
music making (Creech et al., 2013), music therapy (Aldridge, 1999, 2000a; 
Stige & Ridder, 2016) and listening to music (Elvers et al., 2018; Groarke 
& Hogan, 2016; Hays & Minichiello, 2005; Laukka, 2007). All these stud-
ies show positive effects on the health and wellbeing of older people, so-
cially, emotionally and existentially. An interesting detail in Groarke and 
Hogan (2016), is that they noted how older people could experience an in-
direct sense of belonging with others also when physically lonely. What is 
lacking in these studies, however, is a gender perspective. Only in Hays and 
Minichiello (2005) is the experiences of older men specified, noting that 
men in particular expressed appreciation for the emotional benefits that the 
experienced from music, which they did not have much room for in other 
arenas of their lives.  

In conclusion, there are studies showing many types of benefits from en-
gagement with music in old age. What is missing in these studies, however, 
is a focus on how music can be understood as a wellbeing resource for older 
men specifically, in light of the above listed wellbeing challenges for that 
particular group.  

Theoretical perspectives 
Three main theoretical perspectives are used to explore music’s potential as 
a wellbeing resource amongst older men: affordance, affective attunement 
and critical perspectives on men and masculinities. Firstly, in this thesis, 
music is treated as an interactive, relational phenomenon rather than an 
object. According to this perspective, music as such does not “do” anything 
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to anyone, detached from the circumstances of the situation (Ansdell, 2013; 
Lilliestam, 2020; Trondalen & Bonde, 2012). In music psychology, musical 
experiences are seen as an outcome of the interactive process between per-
son, situation and music (Gabrielsson, 2010; Juslin, 2019; Ruud, 2012). 
Thus, music can be said to ”afford” certain experiences, which the listener 
”appropriates” in certain ways (Clarke, 2005; DeNora, 2000).  

A recurring account of how music is experienced is as an expression of 
the person themselves (Gabrielsson, 2008, 2010; Lilliestam, 2020; Ruud, 
2013b, 2017). Music is also experienced as “a friend” (Elvers et al., 2018; 
Gabrielsson, 2008, 2010; Groarke & Hogan, 2016), or an idealised “other” 
(Elliott & Silverman, 2017). Both these experiences, music as “me”, and 
music as “the other” can be theoretically understood through the theories 
of affect attunement as developed from research on infants’ interactions 
with their primary caregiver, mostly the mother (Stern, 2000). The turn-
taking and phrasing in that type of interaction has been identified as “proto-
musical” (Dissanayake, 2001; Volgsten, 2012, 2019b), and labelled ”com-
municative musicality (Malloch & Trevarthen, 2008). A central component 
in the interaction is the vitality affects inherent in the expressions and expe-
riences of both the parent and the child, qualities such as ”floating”, ”ex-
ploding”, ”fading”, ”fluttering, ”tense” or ”relaxed”. Later, Stern (2010) 
changed the concept into ”forms of vitality”, and stated that these forms of 
vitality are primordial to the experience of being alive. Corresponding af-
fective qualities can be found in music, which is why musical experiences 
have been theorised as similar to this early interaction between infant and 
parent (Volgsten, 2012). Even if music in most cases does not change and 
adapt to the listener, a ”mediated quasi-interaction” occurs, in which music 
is experienced as an interactive ”other” (Volgsten, 2019b). Importantly, 
these experiences are at their core implicit, holistic and non-verbal, since 
they correspond to experiences during a period in life before verbal language 
was developed, which means that verbal accounts of these experiences can 
be perceived as limiting or distorting (Stern, 2000). 

Masculine ideals have traditionally been tied to rationality rather than 
emotionality. For some men this may lead to a disconnection from their 
emotionality which can lead to both social and mental problems (Ekenstam, 
1998; Rowan, 1997; Seidler, 2007). Norms around accepted ways for men 
to show emotions include not being a ”sissy” or anything that a woman is, 
having power, not showing weakness or vulnerability, and being daring, 
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taking risks and having an aggressive attitude (Brannon, 1976).This may 
lead to what has been called the ”costs of masculinity” (Messner, 1997). In 
critical studies of men and masculinities, it is often stated that men need to 
develop their emotional lives for reasons of equality and to improve their 
relationships (de Boise & Hearn, 2017; McQueen, 2017). Rarely are the 
implicit value of experiencing one’s emotions discussed. For instance, in 
Thompson (2019) the main focus is on the ageing body, leaving out descrip-
tions of older men as sentient, emotional or creative beings. These kinds of 
descriptions are to be found in therapeutic literature (Ekenstam, 1998; 
Rowan, 1997; Seidler, 2006), or the rare studies on music where the voices 
of older men are heard, where a dominant narrative is that these informants 
appreciate engaging with music since it allows them the possibility to expe-
rience and express emotions (de Boise, 2015; de Vries, 2010; Hays & 
Minichiello, 2005; Lilliestam, 2020; Lindblad & de Boise, 2020). 

Methodology 
To fulfil the thesis’ purpose, a qualitative study-design was chosen. Quali-
tative research is applicable when the purpose is to elucidate and understand 
people’s subjective experiences and how these are formed and expressed in 
relation to the world and other people (Alvesson & Sköldberg, 2008; 
Patton, 2015). Also, as Tracy (2013) notes, qualitative studies are particu-
larly suitable to generate new knowledge about understudied or marginal-
ised groups of people, in this case: older men. To counteract further mar-
ginalisation, it is important to listen to older men themselves, and under-
stand the multitude of lived experience from their subjective point of view 
(Galasiński, 2004). The study is to be regarded as “basic research” as op-
posed to “applied” (Wheeler & Murphy, 2016), which means that it is not 
an intervention study and does not intend to make any evaluative claims 
regarding the wellbeing effects of older men’s interest in music.   

The thesis aims to increase an understanding of the wellbeing of older 
men through interpreting the accounts, non-verbal expressions and musical 
choices of the informants, and put these in the perspective of how they relate 
to wellbeing. Therefore, a hermeneutical perspective was adopted, since in-
terpretation is its main source of knowledge. In hermeneutics, there is no 
defined method in terms of specific steps. Rather, the researcher is the main 
methodological tool, working in a circular process, moving constantly be-
tween interpretation, pre-understanding, understanding and explanation 
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(Ödman, 2004). The analysis is thereby inevitably coloured by the re-
searcher’s previous knowledge, experiences and values. In the project, I have 
worked in the so called “hermeneutic circle”, which is a corner stone in 
hermeneutics, but also central to the methodology in symbolic interaction-
ism, the scientific perspective taken in the analysis of sub-study 2. Particu-
larly, I have used interpretation, self-reflexivity and asking questions ”to the 
materials” as analytical tools. 

Symbolic interactionism was first coined by Blumer (1969), although he 
developed his ideas largely based on the thoughts of the pragmatist George 
Herbert Mead. The perspective is built on three basic premises: People act 
in any situation according to how they understand the meaning of the situ-
ation; this meaning is co-constructed by the persons involved, and is inter-
preted and re-interpreted continuously. This means that people are actively 
engaged in forming the situation they are in, consciously or unconsciously.  

Closely linked to symbolic interactionism is the dramaturgical perspec-
tive of Erving Goffman, seeing people as acting either in the “frontstage”, 
as in front of an audience, self-conscious about which impression to make, 
or in the “backstage”, a place for recovery and relaxation (Goffman, 1959). 
Although the idea of the frontstage position was useful to understand pro-
cesses in the second sub-study, the idea of backstage did not fit. Instead, 
DeNora’s elaboration on the backstage, suggesting that music may be a 
means which allows the hidden, private aspects of a person to come to the 
fore, was helpful in the analysis (DeNora, 2013).  

The project started with the very broad topic of “older men, music and 
wellbeing”. The study was explorative and unfolded in the process of the 
work. Neither research questions nor methods were decided on in advance. 
Patton (2015) calls this research method “context sensitive”, because it al-
lows the context to govern the method, rather than the other way around. 
It is also in line with the methodology suggested by Blumer (1969), who 
divides the working process into two phases: exploration and inspection, 
where the purpose of the exploration phase is to get an overview of the topic 
in order to develop a research question. The following inspection phase is a 
focused, iterative process where the researcher approaches the empirical 
materials from many different angles, asking different questions of it. Thus, 
the process is similar to the hermeneutic circle, outlined earlier, and de-
scribes well how I conducted the research.  
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The empirical study is in two parts, first, semi-structured interviews with 
15 older men (past retirement), on how they engage with music and what 
rewards and benefits they perceive; second, a music listening group with 
eight (other) men from a daycentre for older, socially and economically vul-
nerable people, who met for 16 times to listen to music of their own choice 
and discuss self-chosen topics tied to the music listening experiences.  

Sub-study 1: Interviews 
The interviewees for the first sub-study were recruited through a mixture of 
snowball and purposive sampling methods (Bryman, 2011; Patton, 2015); 
spreading information in my social network, contacting a manager of a 
world music venue, an amateur orchestra conductor and a church choir 
conductor as “gate keepers”, asking for referrals to older men interested in 
music, and from contacting older men at open mic pubs and record shops 
where I thought I might find older men with a music interest. 

The interviews were semi-structured with an interview guide containing 
the questions that were to be covered, although they unfolded naturally in 
the flow of the conversation, and not strictly in the order of appearance in 
the guide. Nine of the interviews took place in a café, three in the homes of 
the interviewee and three via telephone or Skype, due to geographical dis-
tance. The analysis was made with thematic analysis according to Braun 
och Clarke (2006), and with inspiration from Patton (2015) and Tracy 
(2013). In short, the steps taken were:  
 

• Verbatim transcription of all the interviews, noting non-verbal cues 
such as sighs, laughter, pauses and changes of the voice. 

• While transcribing, I noted the first impressions, questions, ideas 
and associations in the margin.  

• I subsequently made narrative summaries of each interview, using 
the interviewees wordings.  

• Cross section analyses were conducted, asking questions such as: 
What do they say about emotions?, throughout the entire material.  

• Following this, a formal coding process took place, picking out sig-
nificant units and labelling them with both ”manifest” or ”seman-
tic”, and ”latent” codes, the former staying close to the wordings 
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of the interviewee, the latter including interpretations of meaning. 
This resulted in a list of 237 codes.  

• The codes were grouped into substantive themes. 
 
The analysis process was abductive, that is with both inductive and deduc-
tive steps. According to Blaikie an inductive approach answers the question 
”what?”, while a deductive or retroductive question would be ”why?”. An 
abductive strategy strives to answer both these questions, with the ”why?” 
question aiming to understand “the meanings and interpretations, the mo-
tives and intentions”, rather than explaining them (Blaikie, 2009, 89). The 
analysis of the first sub-study resulted in Article I.  

Sub-study 2: Music listening group 
The second sub-study came about due to a collaboration with a volunteer 
driven day centre for socially and economically vulnerable older people, 
who offered social company both informally and in group activities such as 
a reading course, song group, cooking course for men, and an ongoing pro-
ject with life history groups. Since the centre had noted that mostly women 
attended these groups, they were positive to hosting a music listening group 
which would be framed as a “life history group centred around music”. In 
music therapy practice it is not uncommon with music listening groups, 
where the participants can choose their own music and say something about 
why that piece of music is important to them and talk about what the music 
evokes in them (Grocke & Wigram, 2007; Nystrup Lund & Dammeyer 
Fønsbo, 2011; Overå, 2013). However, to my knowledge this model is not 
previously tested as a research method. The reason why I wanted to include 
music listening, was to allow the participants to get a direct musical expe-
rience from which to express and discuss something about themselves, since: 
”rather than merely asking about what people say they do, researching in 
context provides an opportunity to see and hear what people actually do” 
(Tracy, 2013, italics in the original). The assumption was that the partici-
pants would get direct experiences from music, and that this would some-
how make their comments more connected to their memories and emotions. 
The design was inspired by stimulated recall, focus group interviews and 
reminiscence groups for older people (Haglund, 2003; Haight & Webster, 
1995; Halkier, 2010). Since evoking memories is one of the functions most 
often discussed in the context of music and older people, I assumed that the 
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participants would choose music from the past, and by hearing this music, 
the memories from that time would become vivid.  

Eight participants were recruited from the volunteer centre and from a 
nearby open psychiatric centre, and met for 16 times. All sessions were au-
dio recorded and transcribed verbatim. After the group was finished, indi-
vidual follow-up interviews were made with all participants. Those too were 
transcribed. Two articles were written from this empirical materials. For the 
second article the group transcripts were analysed with qualitative content 
analysis following Ghetti och Keith (2016). The third article is a theoretical, 
deductive analysis of the materials, using affect theory following Daniel 
Stern (2000) and symbolic interactionism, specifically Erving Goffman’s 
(1959) dramaturgical perspective as theoretical framework.  

Self-reflexivity on gender- and power relations 
Being a woman studying men contains its own challenges with regards to 
gender- and power relations. In previous literature, women researching on 
men have experienced being diminished in different ways (Arendell, 1997; 
Sandberg, 2011). In my case, it was rather the opposite. Since I was known 
for some of the informants in both sub-studies from my former occupation 
as a presenter at the Swedish Radio, I was granted a certain kind of expert 
role, which seemed to give me certain authority.  

However, I was surprised about the extent to which I experienced myself 
as an outsider, partly in sub-study 1 but more in sub-study 2. There were 
many occasions when what I said to the group did not seem to make any 
sense to them, and many times when I felt confused and bewildered by how 
they communicated. Sometimes, it almost felt as if I was a guest in a foreign 
culture. As Blumer (1969) notes, the researcher is always an outsider. And 
the Russian philosopher and literature critic Mikhail Bakhtin even claims 
that it is essential, in order to understand anything, to be located outside 
that which is studied (Bakhtin, 1986). I have therefore made efforts to see 
my outsider position as a resource, both striving to see the informants from 
their point of view, and be self-reflexive about my own reactions and expe-
riences.  
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Summaries of the articles 

Article I 
Lindblad, K & de Boise, S (2019). Musical Engagement and Subjective 
Wellbeing amongst Men in the Third Age. Nordic Journal of Music The-
rapy, 29(1), 20-38. 

 
The first article explores the wellbeing benefits from different kinds of mu-
sical engagement amongst men in the third age, against the background of 
the wellbeing challenges facing older men around loneliness, depression and 
a heightened risk for suicide. Interviews were made with 15 Swedish men 
66-76 years old, with different demographic background and ways of en-
gaging with music; playing, singing, dancing and listening to music.  

The thematic analysis (Braun & Clarke, 2006) resulted in four themes: 
Emotions and embodiment; adjusting to growing older; developing and 
maintaining friendships; maintaining contact as a caregiver. These results 
were analysed from the perspective of ”being” and ”doing” (Trondalen & 
Bonde, 2012), tying the emotional rewards to positive experiences of being 
in the present moment, whereas the social rewards were tied to how musical 
engagement motivates to doing different activities, which generated positive 
experiences of empowerment. The results were also analysed through De-
Nora’s (2013) wellbeing model of music as an asylum through either ”re-
moving” or ”refurnishing”. In contrast to DeNora’s understanding of ”re-
moving” as not really changing anything in a person’s situation, we suggest 
that a changed mood is a substantial change, since it influences the outlook 
on life as well as the way of engaging in the world and with other people. 
The results have implications for the field of music therapy, in that it fore-
grounds music therapists’ potentially important role in developing oppor-
tunities for older men to engage with music. 

Article II 
Lindblad, K (2021). ”No, I guess it’s kind of Sensitive” - Communication 
Patterns in a Music Listening Group with Older Men. Nordic Journal of 
Music Therapy, published online February 2, 2021. 

 
The second article investigates how older men who are at risk of loneliness, 
interact and communicate with each other, with me as a female group leader 
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and “with” the music in a music listening group. Eight men 64–86 years, 
with life challenges around loneliness, depression, anxiety and self-medica-
tion with alcohol, met 16 times to listen to self-chosen music and discuss 
self-defined topics, in a group led by me. Individual follow-up interviews 
and an informative questionnaire on the participants’ self-rated wellbeing 
were conducted, and used for triangulation. The materials were analysed 
with qualitative content analysis (Ghetti & Keith, 2016).  

 The result was structured in three themes: Choosing a positive mood; 
facts over self-disclosure; empathy and identification. The participants 
made jokes and generated a light-hearted and positive atmosphere in the 
group, avoided to talk about problems or other personal issues, rather fo-
cusing on facts and narratives around artists and the music. This is under-
stood to be linked to norms of masculinity around not exposing oneself or 
showing emotions. They also showed empathy towards, and seemed to 
identify with, the artists and role figures in the music, sometimes more than 
with each other. In the follow-up interviews it was revealed that three par-
ticipants had wished more connectedness and ”warmth” between the par-
ticipants, whereas others did not care that much but had come to the group 
for the music rather than to make friends.  

In conclusion, listening to and discussing music was described as uplift-
ing, stimulating and meaningful. The music listening could transform the 
mood of the participants from stress to feeling relaxed and content. How-
ever, the presumption that the music would serve as a vehicle for self-dis-
closure did not unfold as expected. In the article, I also reflect upon my 
interaction with the group, and my experiences of myself as an outsider, not 
always understanding the interaction in the group and often experiencing 
that my questions and interventions were understood in different ways than 
I had intended. This is discussed from a gender perspective. Finally, the im-
portance for music therapists and other health care workers encountering 
older men to understand the impact of gendered norms is highlighted.  

Article III 
Lindblad, K & Volgsten, U, 2021. “Medicine for the Soul” – Older Men’s 
Identity Performance and Affect Attunement through Music Listening. Not 
revised preprint. Submitted.    
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This article sheds light on how music listening may relate to processes of 
identification amongst older men in different situations, and what implica-
tions this might have for their wellbeing. The analysis is theoretical and 
builds upon the discrepancy noted in the previous two articles between what 
older men reveal about themselves in group settings and privately. To ana-
lyse the informants’ communication patterns, we use Goffman’s dramatur-
gical perspective (Goffman, 1959), Daniel Sterns theories of vitality affects 
and affect attunement (Stern, 2000, 2010), and how those are related to 
musical experiences as elaborated on by Volgsten (2012, 2019a, 2019b). 
The empirical materials are the same as in article II.  

The participants showed an ambivalence in their identification with ste-
reotypical masculinity, ranging from having negative attitudes towards men 
in general, to idealising macho tendencies in artists, such as drinking and 
showing physical strength, but also showing concern for the #metoo move-
ment and wondering how a man is supposed to behave. Similar contradic-
tions emerged in their responses to music. For instance, some music was 
appreciated because it was experienced as “beautiful” and touching “the 
soul”, while at the same time being dismissed as “sentimental”. In the indi-
vidual follow-up interviews, the participants were more open to discussing 
vulnerabilities and both positive and negative experiences tied to music.  

We suggest that the participants attune affectively to the music in three 
ways: 1) By tuning in to the music and using it as an expression of their 
“inner selves”, 2) By appreciating music because someone dear to them also 
appreciates the same music, 3) Through attuning directly to the affective 
curves and expressions of the music as to an “other” at what we call “cho-
ral” level.  

Discussion 
The purpose of the thesis is to elucidate how older men’s interest in music 
can be understood as a wellbeing resource. This has been addressed by look-
ing specifically at older men’s experiences and motives for engaging with 
music, how they interact and communicate with each other and “with” mu-
sic, what types of identities are expressed, and how these experiences, com-
munication patterns and identity performances can be understood in rela-
tion to wellbeing.  
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Aesthetic and affective experiences 
The main result, in both sub-studies, was that the informants expressed that 
music helped them to connect to their emotions, something which they ap-
preciated and told that they missed in other arenas of their lives. It was the 
experience as such, of connecting to the self, that they appreciated. In this 
way music served as an “asylum” (cf. DeNora, 2013) for the informants, 
where it was legitimate for them to be emotional, without jeopardising their 
masculine self-identity. From a masculinity perspective this is important, 
since it shows older men as actively wanting to connect with their emotions, 
which paints a different picture of masculinities than the often outlined re-
garding men and emotions. However, it supports those previous studies 
which suggest that older men are able to be more “emotional” than younger 
men, and freer with regards to restrictive gendered norms(Arber et al., 2003; 
Mann et al., 2016; Russell, 2004; Sinnott & Schifren, 2001). Thus, an in-
creased emotional connectedness might be a positive aspect of “ageing mas-
culinities”, which can be strengthened through engagement with music.  

The way the informants describe their experiences of music are theoreti-
cally interpreted as different forms of affect attunement, based on Daniel 
Stern’s model of the development of the self. Some experiences are described 
as being “received” by the music, which is understood as corresponding to 
the earliest, non-verbal stages of feeling confirmed. Other metaphors de-
scribe movements such as “floating out”, which suggests a sense of expan-
sion through the affective interaction with music as experienced as an active 
“other”. While the experiences of being confirmed generate a sense of 
safety, the expansive experiences are tied to self-development and growth.  

Communication with others, ”with” and through music 
The social rewards often mentioned in previous literature on music and 
wellbeing were confirmed in the first sub-study. The interviewees described 
many types of friendships, and particularly pointed out that the quality of 
the contact made in music-related friendships was often of a deeper and 
more rewarding kind than friendships outside of music. Some also had ex-
periences from using music as a means to come into contact with close rela-
tives who had a disease, Alzheimer’s or Parkinson’s, where verbal commu-
nication was no longer possible.  

In the second sub-study, the music listening group, the participants did 
not connect socially to each other, but connected more to the group as an 
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event, seemingly acting out their “frontstage” personae and using the group 
as an “audience” in Goffmanian terms. However, a more indirect, cultural 
form of connectedness was established from sharing the interest in music, 
knowing about the same bands and artists, having been to the same dance 
halls when young, and from sharing the experience of sitting together, being 
affectively touched by the same music at the same time. This can be de-
scribed as a non-verbal sense of belongingness not unlike the one shared at 
a concert or in a cinema (cf. Gabrielsson, 2008; Hylte ́n-Cavallius, 2005; 
Lilliestam, 2020).  

The participants’ self-declared reasons for requesting a piece were not 
because of memories from a specific event or person as much as expected, 
but rather the sheer enjoyment of the music, “I like it” or “I love that voice”. 
In line with the hermeneutic tradition, my analysis shifted and developed 
from perceiving that the participants did not talk about personal experi-
ences or memories, to noting that their musical choices and comments about 
the music were personal narratives, although indirect. It was almost like a 
hide-and-seek of personal disclosure, avoiding to verbalise personal experi-
ences, yet expressing them through the music. Thus, when they said “I like 
this piece”, that was a form of self-expression, which I only realised after-
wards.  

Masculine and musical identities 
There was an ambivalence with regards to masculine identities amongst the 
participants in the group, as described in article III. Particularly noteworthy 
is how they described some musical experiences with references to the soul. 
The soul is understood both as a metaphor for something deeply significant 
and at the same time somehow detached, since they did not say “I am 
touched”, but “the soul” is touched, as if that was something else. They also 
described positive sensations in the body, which is understood as particu-
larly important for the wellbeing of older men, who often have negative 
associations with the ageing body(Calasanti & King, 2016; Jackson, 2016; 
Thompson, 2019).  

Most of the informants, in both sub-studies, identified themselves with 
their interest in music, which gave them a positive sense of self-identity. 
Some of the choices and comments in the music listening group seemed to 
be made to “show off” and mark the participants’ position as someone who 
knew rare and unique music. However, the urge to learn and to share their 
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knowledge can also be seen as a resource, affording agency and a sense of 
competence which can strengthen self-esteem and a positive self-identity 
and thus contribute to wellbeing.   

In sub-study 1, it was mainly those who were actively making music, who 
experienced an increased sense of competence and agency. In sub-study 2, 
however, it is noted that also music listening can serve a similar purpose of 
affording possibilities to learn, grow and develop through presenting and 
displaying knowledge. Thus, that also music listening can serve as a well-
being resource for older men through affording competence and agency, is 
a significant insight not previously documented in the literature on music 
and wellbeing. Since learning and discussing seems to be valued by older 
men, I suggest that these activities should be regarded as resources rather 
than problems.  

Conclusion 
The ways in which music can serve as a wellbeing resource for older men 
can be summarised in three themes:  

First, musical experiences can offer an asylum for older men where they 
can connect to, experience and express, their emotional lives, their “souls”, 
without jeopardising their frontstage performances of traditional masculin-
ity. Through affect attunement musical experiences can contribute to both 
confirming and expanding the sense of self, which corresponds to basic psy-
chological needs of safety and development.  

Second, a sense of cultural belongingness can emerge from sharing musi-
cal experiences with others, also when a deeper sense of personal connec-
tedness is missing. This type of belongingness is not built on personal self-
disclosure, since that can be experienced as uncomfortable for men who are 
identified with the norm not to talk about emotions, but rather centred 
around discussion about music and enjoying the sounding music together 
in the room. 

Third, an active interest in music, both playing, singing, dancing and lis-
tening to music, can afford a sense of competence and agency amongst older 
men. This can enhance self-esteem, self-respect and thereby a strengthened 
sense of self-identity.  

In conclusion, an active interest in music can serve as a wellbeing resource 
for older men in ways which are both in line with, and surpass, traditional 
masculinity norms and ideals.  
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Methods discussion  
Since the topic of older men, music and wellbeing was largely unresearched 
prior to undertaking this project, starting with qualitative interviews with a 
broad take was an adequate way to begin. Also, the idea to generate breadth 
in terms of musical styles and ways of engaging, still seems appropriate, 
although there are of course many types of experiences that are not in-
cluded, for instance from other musical heritages than the Western. The 
music listening group, however, which was an attempt to develop a new 
research method, did not turn out as expected. The assumption that the 
direct experience of sounding music during the group sessions would inspire 
more personal and emotional discussions, rather turned out to be the other 
way round. Instead, the participants were less open in the group than in the 
individual interviews. However, this should not be considered a failure in 
that insights from the group afforded potentially important conclusions 
around the ambivalence amongst older men between following traditionally 
gendered scripts, and enjoying emotional and aesthetic experiences that may 
lie outside the borders of these norms. 

Implications and future research 
The results from this study indicate that actively engaging with music can 
contribute to fulfilling basic psychological and emotional needs amongst 
older men, as well as affording possibilities to learn, grow, develop and 
share their knowledge, which strengthens wellbeing through a sense of com-
petence and agency. This knowledge can be implicated in different ways, 
for instance arranging music courses centred around facts and knowledge, 
or just encouraging and facilitating for older men to engage with music.  

From a research point of view, the project has evoked many new ques-
tions, such as what difference it would have made if the group had been led 
by a man, or if the participants had been women, or mixed, or if the recruit-
ment paths had been different, recruiting men from other walks of life. To 
repeat the study with the group and undertake a clear intervention study, 
evaluating the results in contrast to a “control” group, would be an inter-
esting next step. There is much more to learn, thus the current thesis is only 
to be regarded as a beginning.  
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Bilaga 1: Informationsflyer, delstudie 1 

 

  
Du som är man och 65 år eller äldre 
Vill du delta i en forskningsstudie? 

Att bli äldre har sina sidor.  Kanske njuter du av att äntligen ha tid 
att ägna dig åt dina intressen. Kanske har du för mycket tid. 
Kanske gör ekonomin eller kroppens begränsningar att du inte 
kan göra det som du skulle vilja, nu när du hinner.  

Vi söker dig som är man, 65 år eller äldre, och som vill berätta om 
hur du har det. Vad får dig att må bra? Har du någon relation till 
musik? Vilken roll har i så fall musiken i ditt liv? Hur tänker du 
kring att vara man och åldras?  

Det är din berättelse vi vill höra. Det kan vara en berättelse om 
glädje, gemenskap, samhörighet och goda upplevelser – eller om 
ensamhet, saknad och oro.  

Skriv och berätta! 1-5 sidor. Om du vill kan du vara helt anonym. 
Om du föredrar att berätta muntligt kan du lämna dina 
kontaktuppgifter så hör jag av mig till dig och bokar tid för en 
intervju. Senast 31 mars 2017 vill vi ha din berättelse.  

Katarina Lindblad 
Postadress: Musikhögskolan, Örebro universitet, 701 82 Örebro 
E-post: katarina.lindblad@oru.se
019 301427/ 0704 225603

Välkommen med din berättelse! 

Studien genomförs av Katarina Lindblad, 
doktorand i musikvetenskap vid Örebro universitet 
och musikterapeut fil mag.  

Du som är man och 65 år eller äldre 
Vill du delta i en forskningsstudie? 

Att bli äldre har sina sidor.  Kanske njuter du av att äntligen ha tid 
att ägna dig åt dina intressen. Kanske har du för mycket tid. 
Kanske gör ekonomin eller kroppens begränsningar att du inte 
kan göra det som du skulle vilja, nu när du hinner.  

Vi söker dig som är man, 65 år eller äldre, och som vill berätta om 
hur du har det. Vad får dig att må bra? Har du någon relation till 
musik? Vilken roll har i så fall musiken i ditt liv? Hur tänker du 
kring att vara man och åldras?  

Det är din berättelse vi vill höra. Det kan vara en berättelse om 
glädje, gemenskap, samhörighet och goda upplevelser – eller om 
ensamhet, saknad och oro.  

Skriv och berätta! 1-5 sidor. Om du vill kan du vara helt anonym. 
Om du föredrar att berätta muntligt kan du lämna dina 
kontaktuppgifter så hör jag av mig till dig och bokar tid för en 
intervju. Senast 31 mars 2017 vill vi ha din berättelse.  

Katarina Lindblad 
Postadress: Musikhögskolan, Örebro universitet, 701 82 Örebro 
E-post: katarina.lindblad@oru.se
019 301427/ 0704 225603

Välkommen med din berättelse! 

Studien genomförs av Katarina Lindblad, 
doktorand i musikvetenskap vid Örebro universitet 
och musikterapeut fil mag.  

Du som är man och 65 år eller äldre 
Vill du delta i en forskningsstudie? 

Att bli äldre har sina sidor.  Kanske njuter du av att äntligen ha tid 
att ägna dig åt dina intressen. Kanske har du för mycket tid. 
Kanske gör ekonomin eller kroppens begränsningar att du inte 
kan göra det som du skulle vilja, nu när du hinner.  

Vi söker dig som är man, 65 år eller äldre, och som vill berätta om 
hur du har det. Vad får dig att må bra? Har du någon relation till 
musik? Vilken roll har i så fall musiken i ditt liv? Hur tänker du 
kring att vara man och åldras?  

Det är din berättelse vi vill höra. Det kan vara en berättelse om 
glädje, gemenskap, samhörighet och goda upplevelser – eller om 
ensamhet, saknad och oro.  

Skriv och berätta! 1-5 sidor. Om du vill kan du vara helt anonym. 
Om du föredrar att berätta muntligt kan du lämna dina 
kontaktuppgifter så hör jag av mig till dig och bokar tid för en 
intervju. Senast 31 mars 2017 vill vi ha din berättelse.  

Katarina Lindblad 
Postadress: Musikhögskolan, Örebro universitet, 701 82 Örebro 
E-post: katarina.lindblad@oru.se
019 301427/ 0704 225603

Välkommen med din berättelse! 

Studien genomförs av Katarina Lindblad, 
doktorand i musikvetenskap vid Örebro universitet 
och musikterapeut fil mag.  

Du som är man och 65 år eller äldre 
Vill du delta i en forskningsstudie? 

Att bli äldre har sina sidor.  Kanske njuter du av att äntligen ha tid 
att ägna dig åt dina intressen. Kanske har du för mycket tid. 
Kanske gör ekonomin eller kroppens begränsningar att du inte 
kan göra det som du skulle vilja, nu när du hinner.  

Vi söker dig som är man, 65 år eller äldre, och som vill berätta om 
hur du har det. Vad får dig att må bra? Har du någon relation till 
musik? Vilken roll har i så fall musiken i ditt liv? Hur tänker du 
kring att vara man och åldras?  

Det är din berättelse vi vill höra. Det kan vara en berättelse om 
glädje, gemenskap, samhörighet och goda upplevelser – eller om 
ensamhet, saknad och oro.  

Skriv och berätta! 1-5 sidor. Om du vill kan du vara helt anonym. 
Om du föredrar att berätta muntligt kan du lämna dina 
kontaktuppgifter så hör jag av mig till dig och bokar tid för en 
intervju. Senast 31 mars 2017 vill vi ha din berättelse.  

Katarina Lindblad 
Postadress: Musikhögskolan, Örebro universitet, 701 82 Örebro 
E-post: katarina.lindblad@oru.se
019 301427/ 0704 225603

Välkommen med din berättelse! 

Studien genomförs av Katarina Lindblad, 
doktorand i musikvetenskap vid Örebro universitet 
och musikterapeut fil mag.  

Kontaktuppgifter borttagna
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Bilaga 2: Intervjuguide till delstudie 1 
Fakta:  
Hur gammal är du? 
Hur lever du? Sambo, gift etc.  
Har du barn? Barnbarn? 
Vad har du jobbat med? 
Var växte du upp?  
Vad jobbade dina föräldrar med? 
Syskon? 
 
Musik: 
VAD HAR DU FÖR RELATION TILL MUSIK? 
Alternativt: Vilken roll har musik i ditt liv? 
 
Hur kom du in i musiken? /Hur kom musiken in i ditt liv?/ När? 
Fanns det någon musik i ditt barndomshem? (Radio, skivor… ) 
Hur var musikundervisningen i skolan? 
 
Hur använder du musik? När? 
Förtydliga: för att bli glad, förändra sinnesstämning, när du diskar, kö bil?  
Finns det situationer när du absolut inte vill höra musik? Vilka?  
 
Musikupplevelser:  
Vad är det i musiken/musikupplevelsen som du tycker om?  
Vad ger det dig? Vad får du ut? 
Går det att formulera vad som händer i dig när du lyssnar/spelar/sjunger?  
Vad är det för upplevelse? Går den att jämföra med något annat?  
Finns det något annat i livet som känns likadant eller på ett liknande sätt? 
 
Pensioneringen/framtiden/åldrandet: 
När gick du i pension? 
Hur var den omställningen? 
Vad är det bästa/sämsta med att vara pensionär? 
Hur tänker du dig framtiden?   
Om du tänker på ditt känsloliv/dina känslor idag jfr 20-30 år sedan, har det 
förändrats? I så fall: hur? (Ev förtydliga: känsloliv - arg, ledsen, rörd, glad).  
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Bilaga 4: Informerat samtycke delstudie 2 
  

Information om forskningsstudien Äldre män, musik och hälsa 

Studien Äldre män, musik och hälsa genomförs på musikhögskolan vid Örebro Universitet 
inom ramen för programmet Successful Ageing. Syftet är att studera vilken funktion musik har 
i äldre mäns liv och om, och i så fall på vilket sätt, musik kan ha betydelse för äldre mäns 
strategier för ett framgångsrikt åldrande.  

Vem vänder sig studien till? 

Du som är man och 65 år eller äldre kan delta. 

Hur kommer studien att gå till? 

En grupp bestående av 5-10 män kommer att träffas under 8 gånger, 90-120 min/gång. Under 
gruppträffarna kommer Du att få lyssna på musik som ni deltagare väljer själva, och prata om 
era liv och upplevelser kopplade till musiken.  

Det kommer att göras en ljudinspelning av gruppträffarna, som endast Katarina Lindblad 
kommer att kunna lyssna på. Inspelningarna kommer att förvaras i ett låst skåp.   

Hur kommer min identitet att skyddas? 

Inga efternamn, personnummer eller andra personuppgifter kommer att registreras eller sparas 
på något sätt. Andra uppgifter som skulle kunna länkas till dig, kommer att avidentifieras i 
alla former av redovisningar av studien (artiklar, avhandling, föreläsningar). Ingen obehörig 
kommer att kunna ta del av det du sagt under gruppträffarna och du kan när som helst avbryta 
ditt deltagande.	Din anonymitet kommer att vara garanterad. 

Personuppgiftsansvarig är Örebro universitet. Enligt Personuppgiftslagen, PUL, (1998:204) 
har du rätt att gratis en gång per år få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid 
behov få eventuella fel rättade. Kontaktperson är (borttaget) 

1 

Information om forskningsstudien Äldre män, musik och hälsa 

Studien Äldre män, musik och hälsa genomförs på musikhögskolan vid Örebro Universitet 
inom ramen för programmet Successful Ageing. Syftet är att studera vilken funktion musik har 
i äldre mäns liv och om, och i så fall på vilket sätt, musik kan ha betydelse för äldre mäns 
strategier för ett framgångsrikt åldrande.  

Vem vänder sig studien till? 

Du som är man och 65 år eller äldre kan delta. 

Hur kommer studien att gå till? 

En grupp bestående av 5-10 män kommer att träffas under 8 gånger, 90-120 min/gång. Under 
gruppträffarna kommer Du att få lyssna på musik som ni deltagare väljer själva, och prata om 
era liv och upplevelser kopplade till musiken.  

Det kommer att göras en ljudinspelning av gruppträffarna, som endast Katarina Lindblad 
kommer att kunna lyssna på. Inspelningarna kommer att förvaras i ett låst skåp.   

Hur kommer min identitet att skyddas? 

Inga efternamn, personnummer eller andra personuppgifter kommer att registreras eller sparas 
på något sätt. Andra uppgifter som skulle kunna länkas till dig, kommer att avidentifieras i 
alla former av redovisningar av studien (artiklar, avhandling, föreläsningar). Ingen obehörig 
kommer att kunna ta del av det du sagt under gruppträffarna och du kan när som helst avbryta 
ditt deltagande.	Din anonymitet kommer att vara garanterad. 

Personuppgiftsansvarig är Örebro universitet. Enligt Personuppgiftslagen, PUL, (1998:204) 
har du rätt att gratis en gång per år få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid 
behov få eventuella fel rättade. Kontaktperson är (borttaget) 

1 
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Informerat samtycke 

Personuppgiftsansvarig är Örebro universitet. Enligt Personuppgiftslagen, PUL, (1998:204) 
har du rätt att gratis en gång per år få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid 
behov få eventuella fel rättade. Kontaktperson är (borttaget) 

-Jag bekräftar att jag fått denna skriftliga samt annan muntlig information om
forskningsstudien.
-Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt.
-Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt deltagande.
-Jag har förstått att inga personuppgifter kring mig kommer att sparas och att min anonymitet
garanteras i all kommande redovisning av studien (artiklar, avhandling, föreläsningar).
-Jag har förstått mina rättigheter enligt Personuppgiftslagen, enligt ovan.

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
Datum Forskningspersonens namnteckning Namnförtydligande 

Undertecknad har gått igenom och förklarat studiens syfte för ovanstående forskningsperson 
samt erhållit forskningspersonens samtycke. Forskningspersonen har även fått en kopia av 
forskningspersonsinformationen. 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
Datum Namnteckning  Namnförtydligande 

2 

Informerat samtycke 

Personuppgiftsansvarig är Örebro universitet. Enligt Personuppgiftslagen, PUL, (1998:204) 
har du rätt att gratis en gång per år få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid 
behov få eventuella fel rättade. Kontaktperson är (borttaget) 

-Jag bekräftar att jag fått denna skriftliga samt annan muntlig information om
forskningsstudien.
-Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt.
-Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt deltagande.
-Jag har förstått att inga personuppgifter kring mig kommer att sparas och att min anonymitet
garanteras i all kommande redovisning av studien (artiklar, avhandling, föreläsningar).
-Jag har förstått mina rättigheter enligt Personuppgiftslagen, enligt ovan.

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
Datum Forskningspersonens namnteckning Namnförtydligande 

Undertecknad har gått igenom och förklarat studiens syfte för ovanstående forskningsperson 
samt erhållit forskningspersonens samtycke. Forskningspersonen har även fått en kopia av 
forskningspersonsinformationen. 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
Datum Namnteckning  Namnförtydligande 

2 
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Bilaga 6: Musiklista delstudie 2 
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Kompositör: Titel Artist(er), ev albumtitel, år 
för inspelning eller release   

Stil/genre (tids-
period) 

Angivet skäl till val av 
sång/stycke 

P Simon: Bridge over 
troubled water 

Paul Simon & Art Gar-
funkel, originalinspelning, 
1970 

Popballad Gemensamt förslag, ”en 
fantastisk sång”. 

G Puccini: Nessun 
dorma, ur Turandot 

Luciano Pavarotti, tenor, 
John Alldis Choir, London 
Philharmonic Orchestra, 
Zubin Mehta, 1972 

Opera (roman-
tik) 

Associativt förslag utifrån 
en diskussion om manliga 
sångröster. 

L Cohen: Halleluiah Leonard Cohen, Various 
Positions, 1984 

Popballad, 
singer/songwriter 

Associativt förslag, samma 
diskussion om sångröster. 

L Guglielmi & É 
Piaf: La vie en rose 

Édith Piaf, originalinspel-
ning, 1947 

Fransk chanson Associativ, gemensam öns-
kan om kvinnlig röst.  

J Strauss: Kejsarval-
sen op 437 

Strauss Festival Orchestra, 
André Lenard, 1988 

Wienervals (ro-
mantik) 

En deltagares önskan, min-
nen från studentbaler. 

E Elgar: Chanson de 
matin 

Nora Schulman, flöjt, Judy 
Loman, harpa, Dance of 
the Blessed Spirits, 1998  

Kammarmusik 
(senromantik) 

GL:s val, för att starta 
lugnt, ge möjlighet att 
slappna av och ”landa”. 

G Harrison: Here 
comes the sun      
J Lennon: Imagine  
P McCartney: Yes-
terday 

The Beatles, Abbey Road, 
1969     
John Lennon, Imagine, 
1971     
The Beatles, Help!, 1965 

Pop 

Popballad 

Popballad 

Gemensamt gruppbeslut 
utifrån ett samtal om vil-
ken musik de tyckte om 
som unga.   

A Mardin & N 
Jones: Sunrise 

Norah Jones, sång, Feels 
like Home, 2004 

Soft jazz, 
singer/songwriter 

En deltagares önskan, ”jag 
älskar den sångerskan” 

F Schubert: Trio op 
100, mellansatsen 

Hansheinz Schneeberger, 
violin, Thomas Demenga, 
cello, Jörg Ewald Dähler, 
piano, 1998 

Kammarmusik 
(romantik) 

En deltagares önskan, hit-
tat på YouTube, stämmer 
med hans sinnesstämning. 

A Vivaldi: La Prima-
vera, första satsen 

Janine Jansen, violin, Vi-
valdi: The Four Seasons, 
2006 

Violinkonsert 
(barock) 

En deltagares önskan, 
”tycker om den”.   

H Mancini: Moon ri-
ver, instrumental 
version 

Nils Landgren, trombon, 
The Moon, the Stars and 
You, 2011 

Jazz, American 
song book 

Inledande lugnt stycke, valt 
av GL.   

J M Defaye & L 
Ferré: C’est extra 

Léo Ferré, sång, 1969 Fransk chanson En deltagares önskan, hit-
tat på YouTube, får gås-
hud, påminner om fin tid i 
Paris.  

Metallica: Unforgi-
ven III 

Metallica, Death Magnetic, 
2008 

(Heavy) Metal En deltagares önskan, upp-
täckt Metallica genom sin 
son, vill att gruppen också 
ska upptäcka dem.   

B Ram: The Great 
Pretender 

The Platters, originalinspel-
ning (1956) 

Doo wop/ rock 
’n’ roll 

Gemensamt gruppbeslut ef-
ter diskussion om att 
lyssna på hög volym och 
känna musiken i kroppen.   

P Tjajkovskij: Uver-
tyr 1812 

Chicago Symphony Or-
chestra, Daniel Barenboim, 
1982 

Orkesterstycke 
(romantik) 

Ännu ett gruppbeslut 
apropå diskussionen om 
hög volym.  
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R Løvland: Song 
from a secret garden 

Secret Garden, Songs from 
a Secret Garden, 1995  

Kammarmusik 
(neoromantik) 

Inledande lugnt stycke, valt 
av GL.  

B Strayhorn: Take 
the “A” train 

Duke Ellington, version 
från Columbia Jazz Profi-
les, 1960  

Storbandsjazz En deltagares önskan, ”det 
här är min musik”. 

W C Handy: The St 
Louis Blues 

Hugh Laurie, Didn’t it 
Rain, 2013 

Blues med inslag 
av klezmer 

En deltagares önskan, gil-
lade boogie-woogie som 
barn. 

C Orff: O fortuna 
och Olim lacu från 
Carmina Burana 

Louis Devos, tenor, 
Brighton Festival Chorus, 
Royal Philharmonic Or-
chestra, Antal Doráti, 1976 

Oratorium (neo-
klassiskt) 

En deltagares önskan, ”ett 
innehåll som tilltalade, 
minns jag, om någon som 
blev illa behandlad”.  

G Mahler: Adagietto 
från Symfoni no 5 

Chicago Symphony Or-
chestra, Daniel Barenboim, 
1998  

Symfonisk musik 
(senromantik) 

En deltagares önskan, har 
hittat stycket på YouTube 
och tyckte om det.  

C Chaplin /J Turner 
& G Parsons (text): 
Smile 

Robert Downey Jr, sång 
och piano, The Futurist, 
2004 

American song 
book, jazz ballad 

En deltagares önskan, ”det 
vackraste jag vet”, berättar 
om sitt intresse för film.  

J S Bach, arr J Lous-
sier: Preludium no 1 
C dur 

Jacques Loussier Trio, The 
Bach book, 1999  

Barock/jazz En deltagares önskan, vill 
tipsa gruppen om de här 
musikerna.  

Piano improvisation En av gruppdeltagarna 
(privat inspelning) 

Neoromantisk 
stil 

En deltagare berättar om 
en begravning där han blev 
ombedd att spela.  

G Gershwin: My 
man’s gone now från 
Porgy and Bess 

Nina Simone, 1967 + 
Kjerstin Dellert, Stig 
Rybrant, 1965 

Jazzballad 
+ opera

En deltagares önskan, 
apropå samtal om sorg. 

G Verdi: Ave maria, 
Desdemonas aria 
från Othello 

Mirella Freni, sopran, Or-
chestre du Théâtre alla 
Scala de Milan, Carlos 
Kleiber, 1976 

Opera (roman-
tik) 

En deltagares önskan, 
hörde på radio samma 
morgon, apropå samtal om 
sorg.  

R Wagner: Uvertyr 
från Tannhäuser 

Wiener Philharmoniker, Sir 
Georg Solti, 1970 

Opera (roman-
tik) 

En deltagares önskan, 
tycker om stycket.  

E Satie: Gymnopedie 
no 1 

Philippe Entremont, piano 
(år?) 

Solo piano 
(fransk neoklass-
icism) 

En deltagares önskan, 
tycker om stycket.  

E Woolfson: Don’t 
let the moment pass 

Marti Webb, sång, Freudi-
ana, 1990 (Alan Parson’s 
Project)  

Musical En deltagares önskan, 
tycker om sången, tycker 
om budskapet i texten.  

C Chaplin/ J Turner 
& G Parsons (text): 
Smile  

Judy Garland, live från Ed 
Sullivan Show, 1963 

American song 
book, jazzballad 

En deltagares önskan, ”en 
av de viktigaste sångerna”, 
repris, annan inspelning.  

E Garner /J Burke: 
Misty 

Sarah Vaughan, Quincy Jo-
nes, 1958 

American song 
book, jazzballad 

En deltagare önskade 
”långsam jazz”, förslag 
från GL.  

John Lee Hooker: 
I’m in the mood  

John Lee Hooker, sång och 
gitarr, originalinspelning, 
1951 

Blues En deltagare önskade en 
”långsam blues”, förslag 
från GL.  

W A Mozart: Piano-
konsert no 23, mel-
lansatsen 

Alfred Brendel, piano, 
Academy of St Martin-in-

Pianokonsert 
(klassicism) 

En deltagare önskade 
egentligen Mozart med 
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the-Fields, Sir Neville Mar-
riner 

Khatia Buniatishvilli, men 
accepterade kompromiss. 

K Hamnström /B E 
Malmström: Söderman-
länningarnas sång, Kän-
ner du landet 

Folke Andersson, sång, in-
spelad på Sonora, 1937 
(från YouTube)  

Sång och orkes-
ter (senroman-
tisk stil) 

En deltagares önskan, 
sången skriven av en släk-
ting.  

L v Beethoven: Sym-
foni no 6, op 68, 
Pastoral, andra sat-
sen 

Wiener Philharmoniker, 
Claudio Abbado 

Symfonisk musik 
(romantik) 

En deltagares önskan, 
tycker musiken är vacker 
och tänker på en särskild 
bäck.   

L-E Larsson: Ro-
mans ur Pastoralsvi-
ten

Stockholms Filharmoniska 
orkester, Ulf Björlin 

Orkestermusik, 
(senromantik) 

En deltagares önskan, 
hörde på sin svärmors be-
gravning nyligen.  

M Jarre: Lara’s 
Theme från Doktor 
Zjiivago 

André Rieu, violin och diri-
gent, live-inspelning (från 
YouTube) 

Filmmusik En deltagares önskan, be-
rättar om handlingen i fil-
men och sitt filmintresse. 

L Baxter: Remember Yma Sumac, sång, Mi-
racles, 1972  

Symfonisk rock/ 
världsmusik 

En deltagares önskan, hans 
pappa brukade spela Su-
mac, vill dela denna unika 
sångerska med gruppen.  

Gregoriansk trad: 
Dies Irae från Ing-
mar Bergmans Det 
sjunde inseglet 

Soundtrack (från 
YouTube) 

Sakral körmusik 
(medeltid) 

En deltagares önskan, 
apropå diskussion om film. 
Berättar om sitt filmin-
tresse som ung.  

L Bernstein /S Sond-
heim: Somewhere 
från West Side Story 

Nicholas Barasch - Tony, 
Josefina Scaglione - Maria, 
West Side Story Ensemble, 
New Broadway Casting, 
2009  

Musical En deltagares önskan, den 
musik som påverkat ho-
nom mest ”som ung och 
sårbar tonåring”. Hemligt 
förälskad i Natalie Wood. 

D Sjostakovitj: Vals 
från Jazz-svit no 2 

Johann Strauss Orchestra, 
André Rieu (YouTube)  

Orkesterstycke 
(senromantik) 

En deltagares önskan, min-
nen från två veckor i Le-
ningrad, ”min bästa resa”.  

Howard Goodall: 
The Lord is My 
Shepherd, tema från 
tv-serien The Vicar 
of Dibley 

Goss-sopran, Choir of 
Christ Church Cathedral, 
Oxford, London Musici, 
Stephen Darlington 

Filmmusik En deltagares önskan, från 
en tv-serie som han bru-
kade se och tyckte om, 
tycker om sången, ”den ger 
mig tröst”.  

D Wirén: Marsch 
från Serenad för strå-
kar 

Helsingborgs symfonior-
kester, Okko Kamu 

Orkestermusik 
(neoklassicism) 

En deltagares förslag, vill 
slå ett slag för svensk mu-
sik. Stycket har ”följt mig 
åtminstone 50 år”.  

Traditionell hymn: 
Veni, Veni, Emma-
nuel  

Nox Arcana, Winter’s 
Knight, 2005 

Sakral körhymn En deltagares önskan, kän-
ner sig trött och längtar ef-
ter meditativ musik och 
inre frid.  

Del Shannon: 
Runaway 

Del Shannon, Runaway 
with Del Shannon, 1961 

Rock ’n’ roll Gruppbeslut att sluta med 
något svängigt och ”parta 
loss”.  

John Lee Hooker: 
Boom Boom 

John Lee Hooker, Burnin’, 
1962 

Blues En deltagares önskan, såg 
Hooker på Konserthuset 
på 60-talet. 
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M Legrand: Les Pa-
rapluis de 
Cherbourgh 

Nana Mouskouri, sång, 
Michel Legrands orkester, 
L’Enfant au Tambour, 
1968 

Filmmusik/ musi-
cal 

En deltagares önskan, 
tyckte mycket om filmen 
och sången när han var 
yngre. 

E Morricone: Den 
gode, den onde, den 
fule 

Original soundtrack Den 
gode, den onde, den fule, 
1966 

Filmmusik Associativt förslag apropå 
diskussion om filmmusik. 

G Nordqvist /J Reu-
ter: Till havs  

Jussi Björling, tenor, orkes-
ter, Bertil Bokstedt, Jussis 
mest önskade, remastered 
1998 

Sång (senroman-
tik) 

Förslag från GL, utifrån ti-
digare diskussion om Jussi 
Björling. 

M Ravel: Boléro Vienna Philharmonic, 
Lorin Maazel, från French 
Orchestral, 1997 

Orkesterstycke 
(senromantik) 

Sparad önskan sedan tidi-
gare, förslag från flera del-
tagare.  

F Chopin: Vals no 7 
ciss moll, op 64:2 

Yuja Wang, piano, Fanta-
sia, 2012 

Solo piano (ro-
mantik) 

En deltagare önskade pia-
nisten, GL föreslog stycket. 

D Reinhart & S 
Grappeli: Minor 
Swing 

Django Reinhart, gitarr, 
Stéphane Grappeli, violin, 
Quintet de Hot France, 
Djangologie, vol 6, 1937 

Swing jazz En deltagares förslag, 
tycker om artisten.  

E Elgar: Salut 
d'Amour op 12 

Yo-Yo Ma, cello, Katryn 
Stott, piano, Songs from 
the Arc of Life, 2015 

Kammarmusik 
(senromantik) 

Inledande lugnt stycke, valt 
av GL.  

J Leiber, B E King & 
M Stoller: Stand by 
Me  

Otis Redding, sång, Steve 
Cropper, gitarr, Pain in my 
Heart, 1964 

Rhythm’n’ blues En deltagares förslag, 
tyckte om artisten som 
ung.  

M Lewis/ N Hamil-
ton: How high the 
moon   

Les Paul & Mary Ford, 
The Hit Makers, 1953 

Jazz En deltagares förslag, 
tyckte om artisterna som 
ung.  

L v Beethoven: Sym-
foni no 6, op 68, 
Pastoral, första sat-
sen 

Concertgebouworkest, Ber-
nard Haitink, 1988 

Symfonisk musik 
(romantik) 

En deltagares förslag, nyli-
gen upptäckt musiken och 
lyssnar ofta, tycker den 
står för frihet och hopp.  

R Orbinson & B 
Dees: Oh, Pretty 
Woman 

Roy Orbison & the Candy 
Men, 1962 

60-talsrock Artisten önskad av flera 
deltagare. 

A Lvov /V Zhu-
kovsky: God Save 
the Tsar, national-
sång för ryska tsar-
imperiet 

The Male Orthodox Choir, 
Georgy Smirnov, God Save 
the Tsar! 

Nationalsång Associativt val, en delta-
gare sjöng på melodin och 
en diskussion uppstod, 
varpå en deltagare ville 
höra sången. 

R Strauss /J H 
Mackay: Morgen, op 
27:4 

Jessye Norman, sopran, 
Gewandhausorchester, 
Leipzig, Kurt Masur, 1983 

Tysk lied (senro-
mantik) 

En deltagares önskan, ”en 
av de bästa sångerskorna, i 
den vackraste sången”. 

A C Jobim /N Men-
donça: Desafinado  

João Gilberto, sång, Tom 
Jobim, Sebastião Neto,  
Chega de Saudade, 1959 

Bossa nova En deltagares önskan, 
tycker om sången, ingen 
speciell anledning.  

C Stevens: Morning 
has broken, version 
för piano solo 

Rick Wakeman, piano, Pi-
ano Portraits, 2017  

Popballad En deltagares önskan, 
tycker om sången och den 
instrumentala versionen.  
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E Costello: No won-
der 

Anne Sofie von Otter, 
sång, For the Stars, 2001 

Folk/ cross-over En deltagares önskan, 
tycker om sångerskan och 
skivan. 

O Blackwell & J 
Hammer: Great 
Balls of Fire 

Jerry Lee Lewis, sång, ori-
ginalinspelning från 1957 

Rock ’n’ roll Gemensam önskan för att 
bryta tung stämning efter 
samtal om självmord. 

V Vysotsky: Koni 
Priveredlivye  

Vladimir Vysotsky, sång, 
Selected Songs, 1974. 

Rysk singer-
songwriter 

En deltagares önskan, äls-
kar sången, får gåshud 
över hela kroppen, har 
koppling till Ryssland. 

L v Beethoven: Piano 
konsert no 5, op 73, 
mellansatsen  

Pierre-Laurent Aimard, 
Chamber orchestra of Eu-
rope, Nikolaus Har-
noncourt, 2002 

Solokonsert 
(klassicism/ ro-
mantik) 

Tidigare förslag från delta-
gare, som tycker den är 
vacker. 

A Newley & L Bri-
cusse: Feeling good 

The MadHatters,  
(YouTube) 

Vokalgrupp a 
cappella, 
Rhythm’n’ blues 

En deltagares önskan, 
ingen särskild förklaring. 

Q Jones: The Mid-
night Sun Never Sets 

Harry Arnolds orkester, dir 
Quincy Jones, Quincy’s 
Home Again, 1958 

Storband Gemensam önskan efter 
samtal om att vara ute och 
dansa, och ”sista dansen”  

W Jennings & W 
Nelson: Good 
Hearted Woman 

Waylon Jennings, sång och 
gitarr, 1972 

Country Förslag från GL till delta-
gare som önskade Country 
& Western allmänt. 

Webb, J: The moon 
is a harsh mistress  

Radka Toneff, sång, Steve 
Dobrogosz, piano, Fairy-
tales, 1982 

Jazz/pop ballad En deltagares önskan, äls-
kar sångerskan. 

L v Beethoven: Sym-
foni no 6, op 68, 
Pastoral, andra sat-
sen 

Berliner Philharmoniker, 
Herbert von Karajan, 1962 

Symfonisk musik 
(romantik) 

Förslag från flera efter as-
sociativ diskussion.  

J Hawkins: I put a 
spell on you  

Screamin’ Jay Hawkins, 
originalinspelning från 
1956 

Rhythm’n’ blues En deltagare vill höra en 
“riktig blues” och föreslår 
artisten, låten föreslår GL. 

D Gillespie: A Night 
in Tunisia  

Miles Davies & The Light-
house All Stars, 1963 

Bebop En deltagares önskan, vill 
höra artisten.  

J Brel/ P A von Ro-
sen: Det doftar öl  

Tommy Körberg, sång, Ste-
fan Nilsson, piano, 1982 

Fransk sång En deltagares önskan, min-
nen från studentpubar. 

F Sartori/ L Quaran-
totto: Con te partirò  

Andrea Bocelli, tenor, från 
Bocelli (remastered), 1995 

Italiensk sång 
(cross-over) 

En deltagares önskan, 
”tycker den är härlig”. 

S Myers: Cavatina Göran Söllscher, gitarr, 
2008 

Filmmusik, urspr 
till The Walking 
Stick, senare The 
Deer Hunter 

Vald av deltagare från en 
uppräkning av flera förslag 
från den gemensamma öns-
kelistan.  

B Petkere: Close 
your Eyes 

Slam Stewart & Major 
Holley, kontrabas och 
sång, Shut yo’ mouth!, 
1981 

Jazz blues, retro En deltagares önskan, ”gör 
mig på gott humör, tycker 
den är rolig och svängig”.  

Willie Nelson: Crazy Patsy Cline & The Jorda-
naires, Showcase, 1961 

American 
songbook 

En deltagares önskan, 
tycker om sångerskan. 
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H Eissler / J Becher: 
Auferstanden aus 
Ruinen, östtyska nat-
ionalsången 

Erich-Weinert-ensemble, 
Hymnes et marches de la 
République Démocratique 
Allemande, 1990 

Nationalsång Ingen direkt önskan, men 
en association från diskus-
sion om Östtyskland.  

G Fauré: Oändligt 
han ger, (Cantique 
de Jean Racine), 
svensk text: G Hjort 

Musikhögskolans kammar-
kör, Piteå, Framnäs troen-
degrupp, Stig Sandlund 
(från en sändning i SR P2) 

Sakral körmusik 
(romantik) 

En deltagares önskan, 
hörde stycket på radio 
samma morgon och tyckte 
det var vackert. 

T Skogman: Fröken 
Fräken  

Sven Ingvars, På begäran, 
1990 

Dansband/ schla-
ger 

En deltagares tidigare favo-
rit från tonåren. 

J Brahms: Ungersk 
dans no 5 

London Philharmonic Or-
chestra, David Parry, 2010 

Orkestermusik 
(romantik) 

En deltagares önskan, upp-
täckte stycket under en 
musiklektion i skolan.  

J Bahler & T Bahler: 
Suicide is painless, 
signaturmelodi till 
tv-serien M.A.S.H 

Prags Filharmoniska orkes-
ter, Paul Bateman, 2000 

Filmmusik, 
ballad 

En deltagares önskan, 
minns tv-serien och roas av 
det absurda i titeln.  

A Shaw: Begin the 
Beguine 

Artie Shaw & hans orkes-
ter, originalinspelning, 
1938 

Storbandsjazz En deltagares önskan, ”en 
av de främsta jazzlåtarna” 

T Ledin: I natt är jag 
din 

Tomas Ledin, 1977 Svensk 70-tals-
pop 

En deltagares önskan, vill 
påminna om att ”det finns 
bra svenska artister också” 

G D Weiss /B Thiele: 
What a wonderful 
world 

Eva Cassidy, från Wonder-
ful World, postum release 
inspelad 1996 

Singer/songwri-
ter, ballad 

En deltagares önskan, 
tycker om sångerskan. 

B Howard: Fly Me to 
the Moon 

Frank Sinatra, Count 
Basie, inspelad 1962,  
(1964?) remastered version 
från 2015  

Crooner jazz, 
storband 

Förslag från GL till delta-
gare som inte hade något 
eget förslag.  

W A Mozart: Ruhe 
Sanft, mein Holdes 
Leben, ur Zaide 

Lucia Popp, sopran, Wiens 
Haydn-orkester, Isztvàn 
Kertész, inspelad 1971 

Opera, (klassic-
ism) 

En deltagares önskan, 
tycker om rösten, ”bra att 
somna till” och lugna ner-
verna. 

P Ramel: Gräsänk-
ling blues  

Povel Ramel, inspelning 
från 1951 

Blues Valt av GL från önskelista, 
flera har önskat artisten.  

N Riddle: The 
Theme from Route 
66 

Nelson Riddle and his or-
chestra, 1966 

Big band En deltagares önskan, 
ingen speciell förklaring 
annat än koppling till USA.  

J Massenet: Médita-
tion ur Thaïs 

Joshua Bell, violin, Royal 
Philharmonic Orchestra, 
Andrew Litton, Poème, 
1991 

Orkestermusik 
med soloviolin 
(romantik) 

En deltagares önskan, 
tycker om stycket utan när-
mare förklaring. 

L Cohen: You Want 
it Darker 

Leonard Cohen, You Want 
it Darker, 2015 

Folkrock En deltagares önskan, 
hörde den i bilen och 
tycker den är fantastisk. 

P McCartney: When 
I’m 64 

The Beatles, Sgt Pepper’s 
Lonely Hearts Club Band, 
1967 

Retropop, 
Dixieland 

Gratulationsönskan från 
gruppen till den deltagare 
som fyllde 64 samma dag.  
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F Schubert: Serenade 
(orkesterversion av 
Ständchen) 

Philadelphia Orchestra, 
Eugene Ormandy, 1961 

Orkesterarrange-
mang, orig piano 
(romantik) 

En deltagares önskan, 
tycker om stycket, ingen 
närmare förklaring.  

J Wexler, B Berns & 
S Burke: Everybody 
needs somebody to 
love, lång version 

Rolling Stones, 1965 60-tals rock En deltagares önskan efter 
lång, beundrande diskuss-
ion om Rolling Stones och 
Jagger. 

F Ebb /J Kander: 
(Theme from) New 
York, New York  

Frank Sinatra, live från 
Meadowlands, New Jersey, 
1986  

Frank Sinatra, Trilogy, in-
spelad 1979 

Crooner jazz, 
storband 

Tidigare önskan från en 
deltagare som inte uppfyll-
des då, förslag från GL. I 
hastigheten blev det en 
mindre lyckad inspelning, 
varför vi tog en till.  

D Slick: Somebody 
to love  

Jefferson Airplane, Surre-
alistic Pillow, 1967 

Folkrock En deltagares önskan, min-
des gruppen som ”psykede-
lisk och nydanande under 
Woodstock”. 

S Gainsbourg: Je 
t’aime 

Serge Gainsbourg & Jane 
Birkin, originalinspelning, 
1969 

Fransk schlager Föreslagen av flera delta-
gare flera gånger tidigare, 
just nu föreslagen av GL. 

D Sjostakovitj: Vals 
ur Jazz-svit no 2 

Russian State Symphony 
Orchestra, Dmytri Ya-
blonsky, 2002 

Orkestermusik 
(senromantik) 

Hälsning från en deltagare 
som var frånvarande pga 
sjukdom, och önskade den. 

V Duke: April in 
Paris 

Count Basie and his Or-
chestra, 1957 

Jazzballad, stor-
band 

En deltagares önskan utan 
närmare förklaring. 

B Ericson: Utskär-
gård  

Rolf Lindblom, piano Neoromantik? 
skriven 1981 

Vald av GL från en delta-
gares önskelista  

S Jones: (Ghost) Rid-
ers in the Sky  

Johnny Cash, Silver, 1979 Country & wes-
tern 

Förslag från GL till delta-
gare som tycker om 
country. 

C A Bixio/H Man-
cini (arr): Mamma  

Luciano Pavarotti, tenor, 
Henry Mancini & orkester, 
1984 

Populär italiensk 
sång, filmmusik? 

Förslag från GL som svar 
på samtal om pappor. 

L v Beethoven: Trip-
pel-konsert, op 56, 
mellansatsen 

David Oistrach, violin, 
Mstislav Rostropovitj, 
cello, Svjatoslav Richter, 
piano, Berliner Philharmo-
niker, Herbert von Kara-
jan, 1970 

Orkestermusik 
(klassisk/roman-
tisk) 

En deltagare önskade 
egentligen mellansatsen i 
violinkonserten, men GL 
klickade på fel spår. 

D Parton: I will al-
ways love you 

Whitney Houston, Sound-
track från Bodyguard, 
1992 

Powerballad En deltagares önskan, 
”fantastisk röst”. Texten 
passande som avslutning. 
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