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1. INLEDNING 
 

BO NILSSON, ANNA SOFIA LUNDGREN 
& SUSANNE HOLST 

 
 
 

en här boken har tillkommit med anledning av att Alf  
Arvidsson går i pension efter att ha verkat som professor i 
etnologi vid Umeå universitet sedan 2002. Hans betydelse 

för etnologiämnet i stort liksom för Umeåinstitutionen är väsentlig. 
I Umeå har han bland annat haft viktiga funktioner som institution-
ens prefekt, etnologiämnets studierektor, ämnesföreträdare i etno-
logi, initiativtagare till och ledare av det narrativa seminariet, samt, 
inte minst, ledare av det etnologiska seminariet. Vetenskapligt och 
pedagogiskt har han verkat inom många olika fält med intresse för 
musiketnologi, kulturarv, folkloristik och muntligt berättande.  
Arvidsson har därtill lett och deltagit i ett flertal forskningsprojekt, 
handlett åtskilliga doktorander till disputation, initierat och under-
hållit kontakter med institutioner utanför universitetet såsom  
Västerbottens museum och Svenskt visarkiv. Han har agerat gäst-
redaktör för tidskrifter som Puls – musik- och dansetnologisk  
tidskrift, skapat symposier och kurser och skrivit en mycket stor 
mängd texter – kurslitteratur, forskningspublikationer, recensio-
ner, reflektioner och populärvetenskap. Har han också nått en bre-
dare läsekrets genom sin blogg, ”alfarvidssonblogg”, där han pre-
senterar såväl kulturvetenskaplig litteratur som enskilda artister – 
alltid med intressanta synpunkter och kommentarer.  

D 
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Centrala spår 

Denna korta introduktion syftar dock på intet sätt till att be- 
skriva Alf Arvidssons produktion. Det som nämns utgör enbart en 
bråkdel av allt som skulle ha kunnat nämnas. I stället pekar den mot 
de insatser som skiner igenom som viktiga vid läsandet av de korta 
kapitel som ingår i boken. Den som läser noga kan ana sammanlän-
kande spår såsom betydelser av tid (t.ex. Arvidsson 2011), regional 
kontext (t.ex. Arvidsson 2009a, 2017, 2019a) och kulturarv (t.ex. Ar-
vidsson 2019b). Men det är två spår som framträder framför andra: 
berättande och musik. 

I princip valde samtliga författare att skriva texter influerade av 
perspektiv på berättande: former för berättande, hur berättelser 
skapar och utmanar positioner, hur de bearbetar centrala värden 
och säger något om världen. Några texter behandlar berättelser i 
ganska vid bemärkelse – som ett slags diskurser eller narrativa  
system – som människor möter i sin vardag och som de förhåller  
sig till i sitt eget berättande. Andra utgår från mer bestämda genrer 
eller språkliga uttryck. Vissa fördjupar sig i specifika texter och ut-
tryck som analyseras med hjälp av narrativa begrepp: vad kan  
sådana texter och uttryck säga om föreställningar om världen eller 
delar av den? Hur skapas mening i själva den upprepade eller utma-
nade formen? Hur manövrerar människor sitt berättande för  
att skapa trovärdighet, och måste för övrigt verkligen en berättare  
vara mänsklig?  

Alla texter visar ett engagemang som lyfter och presenterar per-
spektiv på berättandets och det berättades relation till form och for-
mens betydelse för skapande av mening. Här har samtliga haft stöd 
av publikationer som Folklorens former (1999) och Livet som be-
rättelse (1998). Dessa utgör viktiga genomgångar av centrala per-
spektiv, och visar vad begrepp hämtade från folkloristik och narrativ 
teori kan synliggöra – även i tal som i förstone kanske inte uppfattas 
som berättelser i teoretisk mening (se även Arvidsson 2014a). Flera 
av författarna är också med säkerhet influerade av det engagemang 
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i frågor om folkloristik och narrativitet som vårdats vid det tvär- 
vetenskapliga ”narrativseminarium” som Arvidsson initierat och 
drivit under många år, samt av de perspektiv på berättande som 
kraft inom kultursektorn som återfinns i antologin Spaningar i 
kultursektorn (2019b) och boken Det berättas! (2022, tillsam-
mans med Katarzyna Wolanik Boström). 

Ungefär hälften av bidragen behandlar också musik i någon me-
ning: sångtexter, musikscener, erfarenheter, meningsskapande. De 
visar alla hur etnologiska perspektiv har mycket att tillföra förståel-
sen av musikaliska uttryck och de kulturella världar som skapar och 
skapas kring sådana. Flera texter betonar också betydelser av såväl 
humor som av politik. Relationen mellan musik och politik har 
ibland ifrågasatts, men kapitlens författare visar hur ingen kommer 
undan politiken och hur politiskt engagemang kan se mycket olika 
ut. Här bygger bidragen framför allt vidare på Musik och politik hör 
ihop: Diskussioner, ställningstaganden och musikskapande 1965–
1980 (Arvidsson 2008), som fick fina recensioner även utanför aka-
demiska kretsar, till exempel i tidningen Hifi & Musik. I boken  
beskrivs relationen mellan musik, samhälle och politik, och med  
utgångspunkt i ett stort antal texter och skivinspelningar behandlas 
inte minst den progressiva musikrörelsens betydelse. Boken utgör 
ett viktigt bidrag för att förstå den politisering av musiklivet som 
kännetecknade 1970-talet.  

Den som är intresserad av relationen mellan musik och politik 
bör dock också söka i de många arbeten som på olika sätt behandlar 
musik och grupper vars betydelser förändrats och som ingått i olika 
sammanhang. Det gäller exempelvis texter som ”From avant-garde 
to pop culture to alternative scenes: The case of two Swedish bands, 
Blå Tåget and Träd, Gräs & Stenar” (Arvidsson 2016), men också ett 
stort antal texter om jazzens förändrade status från underhållning 
till finkultur, liksom betydelser av genus inom genren (se t.ex. Ar-
vidsson 2009b, 2010, 2014b).  
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Fråga Affe! 

Hur var det egentligen med det där projektet? Vad finns det för  
texter om det där specifika fenomenet? Vem var det som en gång 
skrev…? Fråga Affe! Alf Arvidssons allmänkunskaper och hans goda 
minne är väl kända. Många vid Institutionen för kultur- och medie-
vetenskaper i Umeå kommer ihåg en fikarast där dansbandens  
speciella klädstil kom på tal och flera närvarande undrade varför 
scenkläderna såg ut som de gjorde. Blixtsnabbt kom svaret från Alf 
som kunde förklara de skattetekniska skälen bakom utstyrslarna. 
Det var endast om kläderna var oanvändbara i andra sammanhang, 
utanför dansbandsscenen, som dansbanden kunde göra avdrag för 
kläder vid deklarationen. Sådan kunskap är inte bara rolig att ta del 
av, den kan också spela roll för ett ämnes skapande av identitet och 
känsla av kontinuitet. Finns det något centralt verk han inte bara 
minns och ofta aktualiserar, utan på rak arm också kan säga  
utgivningsåret på? Även om vi andra inte är utrustade med samma 
minnesförmåga kommer vi utan tvekan att minnas Alf Arvidssons 
insats för etnologiämnet i Umeå.  

Bidragen i denna antologi behandlar teman som på olika sätt 
kan relateras till de vetenskapliga fält som Arvidsson varit verk-
sam inom, och de är författade av ett urval av personer som på ett 
eller annat sätt har arbetat tillsammans med honom. Det är kol-
legor som är eller nyligen varit knutna till ämnet etnologi vid  
Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå uni- 
versitet. Boken har fått namnet Formbundet, formbart! Det  
syftar till det intresse för formens betydelse som flera av bidragen 
uppehåller sig vid, oavsett om det gäller musik eller berättande, 
eller någon annan tematik. I själva verket går temana ibland inte 
att helt skilja från varandra, vilket flera av bidragen också visar. 
Namnet ska förstås som en vilja att betona både det begränsande 
och produktiva i former; hur former i sig är resultat av olika  
kulturellt reglerade praktiker och processer, men hur de också ut-
gör både föremål och redskap för viktigt motstånd. Även bokens 
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omslag kan kanske ses i ljuset av detta: de ganska vildsinta formerna 
tar spjärn mot men överskrider också det rutmönstrade broderi- 
papper de målats på. Mot bakgrund av detta: ett fokus på form har 
mycket att säga om kultur – former begränsar, delar in och uteslu-
ter, men utgör samtidigt viktiga utgångspunkter för meningsskap-
ande, kritik, självförståelse, lek, njutning och förändring.  
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2. ANIMALS’ STORIES 
Mer än woff, muu och mjau!? 

 
ANNCRISTIN WINROTH 

 
 
 

Ami: Rizzan, hur vill du bli presenterad, vem är du? 
Rizzan: Jag är en fri själ, jag gör vad jag själv har lust till i mitt 
inre. Sedan har jag en kropp att ta hänsyn till också. Den lever 
sitt eget liv och själen har sitt. Jag är liksom tudelad, jag har 
själ och jag är kropp. Jag är väldigt noga med att ingen av de 
två ska förminskas. Det är viktigt att får vara båda delarna, 
men jag kan också pendla mellan själen och kroppen. Själen 
kan åka iväg precis vart som helst, men den har alltid kontakt 
med alltet. Det där förstår inte ni människor har jag insett. Ni 
är väldigt självcentrerade på ett tråkigt sätt. Jag är mer fri i 
hur jag fungerar, det är alla djur (Ur intervju med katten 
Rizzan 16 år, Sundeman 2021: 82). 

 

tt intervjua människor och analysera berättelser är en  
etablerad metod inom etnologi som kontinuerligt använts 
för att få kunskap om livserfarande, värderingar och före-

ställningsvärldar (Arvidsson 1998; Kaijser & Öhlander 2011). Syftet 
med detta kapitel är att pröva vilka narrativa begrepp och analyser 
som är fruktbara på ett material av nedskrivna intervjuer med djur. 
Vilka berättarpositioner framträder? Hur framställer djur sin  

A 
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person och vilka roller görs anspråk på? Hur beskrivs relationer till 
människor, andra djur och livet? Min text tar empiriskt avstamp i 
boken Livet enligt djuren. En helt ny förståelse av vår existens 
(2021) av Ami Sundeman som arbetat med djurkommunikation och 
medial vägledning i över ett decennium. Boken utgår i huvudsak 
från hennes samtal med hästen Trolle, katten Rizzan, hunden 
Peggy, kon Alma, med flera. I ett inledande kapitel beskrivs hur 
kommunikation med djur som praktik och performans fungerar,  
vilket liknar de reflektioner om villkor för skapandet av empiri som 
ofta förekommer i etnologiska studier (Sundeman 2021: 25ff;  
Arvidsson 1998: 16). 

Att kunna förstå vad djur ”säger” och kunna lyssna på deras egna 
berättelser är en dröm för många människor. Inom populärkultur 
iscensätts berättelser där djur kan vara talande subjekt eller objekt. 
I dessa finns så att säga en position av djurisk agens ur ett semio-
tiskt perspektiv och ett skapande av en mellanartslig värld som de 
flesta barn i världen insocialiseras i. Dessa representationer utgår 
från ett antropocentriskt perspektiv, där humor eller kontrasteffek-
ter uppnås när djur iscensätter mänskliga karaktärer och hand-
lingar. Ett klassiskt exempel är barn- och ungdomsromanen Die 
Konferenz der Tiere av Erich Kästner. Efter andra världskriget sam-
lades företrädare från alla jordens djur för att diskutera framtiden 
efter människans krig och terror (Kästner 1949, 2010). Här fick 
människors bekymmer och problem ett tragikomiskt drag när de 
projicerades på och hanterades av djur (jfr Arvidsson 1999: 65). I 
representationer med antropomorfa stilgrepp som blivit ikoniska 
glöms det djuriska ursprunget bort som hos karaktärerna Kalle, 
Musse och andra i Kalle Ankas värld. En annan genre är fabler där 
djur med definierade egenskaper framträder i sedelärande  
berättelser (ibid 1999:65).  

Många människor och djurägare upplever att de i tyst samför-
stånd utan ord kan tolka djurs uttryck och beteenden som tecken på 
dagsform, önskemål och behov (Kulick 2017). I dessa interaktioner 
använder människan ibland ord och röstlägen för sin och djurets 
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tänkta röst som en positiv förstärkning (Winroth 2020: 137f).  
Kommunikation med (sina) djur upplevs och beskrivs som sinnlig, 
ordlös och performativ i det fysiska. Kontakt skapas till exempel  
genom blickar, kroppsrörelser och ljud. I genren animal stories – 
berättelser om djur – beskrivs både vardagliga upplevelser eller ex-
traordinära möten med djur. Vanligt är att dessa betecknas med ord 
som förundran, kärlek, lycka, rädslor och ibland personlig trans-
formation (Lock 2020; Ekström & Kaijser 2018). 
 I genren animals’ stories – berättelser av djur – är djurets blick 
på sig själv och omvärlden en ontologisk utgångspunkt. I det  
inledande citatet intar katten Rizzan denna subjektsposition i  
beskrivningen av sig själv, sitt varande och relationen mellan kropp 
och själ. Under intervjun uttrycktes värderingar om det begrän-
sande varat inom det mänskliga som inte ansågs ha samma kontakt 
med ”alltet”, i meningen den position och plats allting utgår från. 
Rizzan beskriver sin konstitution ur ett existentiellt perspektiv. Hon 
säger sig kunna pendla mellan kropp och själ, mellan en individuell 
och generell nivå (Arvidsson 1999: 33). Hon anför en, ur ett  
antropocentriskt perspektiv, något normbrytande värdering om att 
hon anser att alla djur är mer fria än människor. Rizzan intar en 
auktoritär berättarposition som läromästare där det finns inslag av 
symbolisk inversion – att styrka ett vi (djur) och tillskriva dom 
andra (människor) problematiska eller felaktiga drag (Arvidsson 
1999: 33). En föreställd mellanartslig kulturell gemenskap bland 
djur skapar här ett ”vi och dom”-förhållande med en kritisk men 
välvillig udd riktad mot det mänskliga.  

Självbild och livsmål 

Under intervjun med hästen Trolle presenterar han sig som en 
kraftfull fredsmäklare. Han har tuffa metoder ibland för att det inte 
går att ”mesa på” med folk, ”det kan behövas sägas ifrån på skarpen 
ibland”. Han säger sig växla mellan olika känslolägen som rädsla, 
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kärlek, irritation och frustration (Sundeman 2021:59). Trolle söker 
”komma nära” och väcka känslor hos människor: 

 
Precis det, att vara fredsmäklare. Att låta människor förstå 
vilka de är. Jag vill undervisa människor. Förut var jag väldigt 
trött på folk, jag ville inte ha med dem att göra. Det har gått 
över lite grand och nu känner jag mig mer redo att undervisa 
på mitt sätt. Matte och jag kan göra det – om du vill matte. 
Jag vill hjälpa människor att förstå sig själva. Det är därför jag 
är på jorden (Sundeman 2021: 43). 

 
I samtalet framgår att Trolle tidigare varit verksam inom travet och 
flyttat många gånger. Han var snabb på träningar men uppskattade 
inte tävlingar. Livshistoriken är känd för hans nuvarande matte 
Therese. Anpassningar till olika miljöer ses av båda som en förkla-
ring till att han varit trött på människor, men även till hans  
”problem med magen”. I den livsberättelse som skissas genom frag-
ment görs jämförelser mellan då och nu, där relationer och vissa 
händelser skapat assymetrier i historiken (Arvidsson 1998: 30ff). I 
intervjun beskrivs en förändringsprocess där han återhämtat sig 
från en period med trötthet och på nytt blivit intresserad av inter-
aktion med människor utifrån eget definierat livsmål.  

 
Det är sådant jag vill hålla på med. Jag vill hjälpa dem som är 
ledsna och arga, även om jag har ett motstånd i mig för jag 
tycker inte om arga energier. Men jag vill ända hjälpa dem för 
att jag förstår att de behöver det (Sundeman 2021: 58). 

 
Trolles matte frågar hur det kan gå till rent praktiskt och får svaret: 

 
Det där var en väldigt svår fråga eftersom mycket sker på 
energiplanet och det är svårt att få kontakt med er människor, 
men jag svarar såhär: Om du kan få människorna att stå stilla 
framför eller vid sidan av mig, kommer jag föra över min kun-
skap till dem utan att de märker något, och då kommer de att 
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känna sig gladare fast de inte fattar varför. Det kanske inte 
sitter i så länge, men ett tag i alla fall (Sundeman 2021: 58). 

 
Citatet pekar på en berättarposition som folkloristen Kay Stone  
benämnt terapeutisk och spirituell (jfr Arvidsson 2022: 17). Den ut-
märks av en växelverkan mellan realism och fantasi, där händelser 
som vanligtvis betraktas som fantasi får status av realism  
(Arvidsson 1999: 41). Om människors verbala uttryck inte ansågs 
ärligt, i enlighet med djurens avkodning av deras känslomässiga 
energi, upplevdes frustration. Verbalt uttryckta ord kunde begränsa 
en mer sinnlig kommunikation som ansågs ärligare och mer  
betydelsefull. Sundeman frågar Trolle om vilka råd han har till män-
niskor som vill utöka sin kommunikation med djur.  

 
För det första måste ni älska oss. Och med älska menar jag 
respektera. Ni måste tro på oss som enskilda individer. Ni kan 
inte både se ner på oss och försöka kommunicera med oss, det 
går inte. Man måste tänka att det är en egen individ med en 
egen vilja och en egen agenda. Det är det viktigaste (Sunde-
man 2021: 45). 

 
Både Sundeman och Trolles ägare Therese svarar att de tycker ”det 
låter för enkelt” och undrar över hur det görs praktiskt? Svaret de 
får är att det handlar om ”att bestämma sig”, till exempel ”bara sitta 
ned och vara” som de båda kvinnorna gör under intervjun. 

 
Bara sitta ner och blunda. Inte titta, ni får så mycket konstiga 
idéer när ni tittar. Blunda istället, så får ni ta del av en annan 
verklighet. Ta in den verkligheten. Känn efter, känn hur det 
känns i kroppen, se vad som händer i energin mellan mig och 
er. Är det värme som sprids då blir det enkelt. Och sedan 
måste ni tro på det, ni måste tro på er själva, annars är det 
ingen idé. Så allt handlar om att veta att vi hör ihop och att vi 
respekterar varandra. Då blir det bra (Sundeman 2021: 46). 
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Precis som katten Rizzan intar Trolle positionen av den allseende 
berättaren. Den har inslag av både hjälten och hjälparen, i det att 
han betraktar människor som behövande eller begränsade i sitt sätt 
att vara och i relationer till djur. I citatet uppmuntras människan att 
utöka tron på sig själv och använda sinnliga erfarenheter istället för 
att utgå från det hon uppfattar med ögonen.  

Under flera intervjuer beskrivs uppkommen tystnad mellan in-
tervjuare och respondent. Den kunde höra samman med behov av 
paus, eller med att frågor eller svar var svårtolkade. Frågan om hur 
kommunikation mellan individer fungerar var ett exempel. Trolle 
säger sig kommunicera ärligt, direkt och snabbt genom att förmedla 
energi och bilder till andra individer. Han vill övertyga Therese att 
de redan kommunicerar utan ord. Önskvärt vore dock att fler  
människor utvecklade en tyst, ”naturlig” kommunikation och själv-
tillit för en utökad mellanartslig samvaro och respekt enligt Trolle  
(Sundeman 2021: 46). 

Folklore som överskrider gränser 

En slutsats i detta korta kapitel är att det empiriska materialet  
lämpar sig väl för folkloristiska begrepp och analyser. Metodolo-
giskt finns både likheter och skillnader. Genomförandet och presen-
tationen av intervjuerna liknar det etnologer ofta gör. Först frågades 
djuret om tillstånd. Därefter uttalades frågor i ett hörbart läge och 
svaren i form av ord eller bild beskrev sig Sundeman höra i sitt eget 
inre. Intervjuerna har samskapats genom en sinnlig överföring av 
ord och bild i dialog mellan djuret, Sundeman och dess ägare.  
Samtalen med fem respondenter återges i egna kapitel med form av 
transkriberade intervjuer med frågor och svar i dialogform och en 
till synes kronologisk ordning. 

Tematiskt utmärks berättandet av perspektiv som kan betecknas 
icke-antropocentriska och eko-centristiska. En intertextuell rela-
tion till djursagor och fabler är märkbar. Djurens kompetenta svar 
kan tolkas humoristiskt med drag av tragikomik. En skillnad mot 
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djursagor är att dessa berättarpositioner utgår från altruism och ett 
talutrymme som utmanar normer i det mänskliga. Blicken, the ani-
mal gaze, kan liknas vid en konstant, allseende observatör och  
berättare. Delvis liknar berättarpositionen den hjältetyp som inom 
folklore benämns primus inter pares, den främste bland likar  
(Arvidsson 1999: 37). Dessa befinner sig i mitten på en skala från 
det vardagliga till ett fullfjädrat sceniskt performativt uttryck inom 
ett perfomans-kontinuum (Arvidsson 2022: 17). Förutom att vara 
”food för thoughts”, kan intervjuerna tolkas som en form av  
kulturkritik där identitetskategorin art utmanar hegemoniska  
föreställningar om människors frihet, betydelser av kommunikation 
och relationer mellan människor och djur. Här finns en teoretisk  
relation till feminism, postkolonial kritik och kritiska djurstudier 
fast med ett tydligare inslag av spirituella perspektiv. 
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3. MUSIKALISKA ”FATEFUL 
MOMENTS” 
Musikupplevelser som narrativ och  
ackumulerat kapital 

 
BO NILSSON 

 
 
 

ånga har vittnat om musikupplevelser som har haft en 
genomgripande betydelse. I Populärmusik från Vittula 
(2000) skriver Mikael Niemi om en händelse då han till-

sammans med en kamrat lyssnade på ”Rock n’ Roll Music” för första 
gången, och hur det fick världen att snurra. Från min egen ungdom 
minns jag ett möte med skivan Paranoid av Black Sabbath – inköpt 
på Dolcks i Kiruna – som lika fullständigt omvälvande. Grammo-
fonens högtalare, som också utgjorde lock till den gråfärgade 
Philips-spelaren, skallrade oroväckande när gruppen drog igång 
”War pigs”, skivans första spår. Mina föräldrar stod oförstående  
inför den ljudmatta som fyllde rummet samtidigt som jag för-
sökte övertyga dem om betydelsen av denna musikaliska sensat-
ion. Fler musikaliska höjdpunkter har följt därefter, såsom mötet 
med Mahavishnu Orchestra och Miles Davis, inte minst skivan 
Bitches Brew. 

I det här kapitlet ser jag närmare på hur människor har berättat 
om liknande erfarenheter. Det handlar inte om någon regelrätt 

M 
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kartläggning, utan jag utgår från några nedslag i olika nätbaserade 
forum och digitala utgåvor av tidningar. Resultatet ska således bara 
ses som exempel på hur den här typen av upplevelser har beskrivits, 
samtidigt som jag menar att de kan tillskrivas ett gemensamt drag 
som försök att formulera ett slags ”fateful moments”, det vill säga 
för lyssnarna genomgripande musikaliska livshändelser. Anthony 
Giddens har beskrivit fateful moments som “times when events 
come together in such a way that an individual stand, as it were, at 
a crossroads in his [sic] existence; or where a person learns of in-
formation with fateful consequences” (1991: 113). Sådana tillfällen 
exemplifieras ibland med giftermål, att säga upp sig från jobbet, 
bli gravid eller att få resultatet av en medicinsk undersökning.  
Medan många aktiviteter i livet är rutinartade, representerar fate-
ful moments tillfällen som bryter med rutiner och får individen att 
fundera över mer grundläggande livsfrågor. Även om Giddens 
nämner att fateful moments kan ha kollektiv betydelse har han kri-
tiserats för att inte behandla hur vidare maktstrukturer inverkar 
på den här typen av händelser och erfarenheter (Holland & 
Thompson 2009).  

Jag kommer i det följande att betrakta fateful moments som 
djupgående livshändelser, men också livshändelser som via repre-
sentationer kan ha vidare (social) betydelse. Att musikupplevelser 
så ofta, och på återkommande specifika sätt, tillskrivs denna om-
välvande betydelse medför också att de kan förstås som uttryck för 
ett gemensamt narrativ, ett sätt att förmedla musikalisk livshisto-
ria (jfr Arvidsson 1998). 

Genomgripande musikupplevelser 
– ”The love theme” från ”Titanic” med Céline Dion. Jag hade 
hört en liten snutt av en klasskompis som hade fått cd-singeln 
i födelsedagspresent. Jag minns att jag fick starka rysningar 
över hela kroppen. Jag ville uppleva det igen, jag ville förstå 
vad hon gjorde och hur. Eftersom jag inte hade råd att köpa 
singeln själv, och inte heller hjärta att be min hårt arbetande 
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mamma om det, så jag lät radion stå på i timmar hemma och 
lämnade knappt mitt rum, i hopp om att låten skulle spelas. 
Inget kom på flera dagar. En sen kväll höll jag på att ge upp 
då den plötsligt spelades. Jag rusade upp ur sängen, tog 
radion och försökte hitta en plats i rummet där det var bra 
mottagning. Jag hamnade under sängen, med radion hårt 
upptryckt i örat och världens bästa känsla i kroppen (DN 
210207). 

 
En sökning på nätet visar att det finns gott om exempel där männi-
skor vittnar om hur musik har påverkat dem på olika sätt och vis. 
Det tycks vara en genomgripande aspekt av narrativet att berätta om 
hur musik har berört på djupet. I ovanstående exempel är det artis-
ten Loreen som berättar om sina musikminnen från då hon var 14 
år. Loreen talar om ”världens bästa känsla”, och det finns många ex-
empel just på den ”revolutionerande” effekt som musik har haft. Det 
är vanligt med påståenden som: ”Jag blev så galet uppfylld och be-
rörd, den gick rakt in i kroppen” (DN 210207). Ett annat exempel: 
”Den första låten som verkligen fick min värld att explodera var 
”Foxy lady” med Jimi Hendrix” (DN 210207). En person ansåg sig 
bli förflyttad till en annan dimension när Animals i mitten av 1960-
talet spelade ”The house of the rising sun”: ”Det var som något som 
grep tag i mig och förde mig till en ny dimension” (euphonia-audio-
forum.se, 101127). Andra vittnar om hur de nästan tvångsmässigt 
känt sig tvungna att spela den omvälvande musiken gång på gång, 
att det helt enkelt inte gick att sluta: ”Första gången jag lade märke 
till Beatles var på ungdomsgården i Vällingby 1963 då jag spelade 
’Please please me’ 50 gånger på jukeboxen”, berättar Benny  
Andersson (SVD 081207). 

Vad som kan konstateras av dessa exempel är att musikupple-
velsen tillskrivs en tydlig känslomässig dimension. Skribenterna 
nämner att de blev ”känslomässigt dränerade”, att det handlade om 
”världens bästa känsla” och om att bli ”galet uppfylld och berörd”. 
Musikerfarenheten beskrivs således som en genomgripande indivi-
duell känsloupplevelse. Men jämför man de olika berättelserna är 
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det inte bara individualitet som framträder, utan också att berättel-
serna är uppbyggda enligt samma grundläggande narrativ. Narrativ 
kan skiljas från berättelser genom att de utgör mer djupgående 
strukturella konstruktioner med en viss uppbyggnad. Berättelser 
kan däremot definieras som empiriska variationer på dessa kon-
struktioner (Smith & Sparkes 2009). 

Musikupplevelser som narrativ framhåller just en stark indivi-
duell känslomässig inverkan, oftast i form av upprymdhet, men kan 
också innefatta andra aspekter som musikens sociala funktion och 
dess kollektiva karaktär. I berättelserna påpekas att musik binder 
människor samman, överbryggar kulturklyftor och utraderar soci-
ala och nationella gränser samt generationsgränser. ”Att se dessa 
fullblodsrocksmusiker live efter så många år och se att den övriga 
publiken knappast kunde var födda när Stones började sin karriär, 
var enastående. Musik kan verkligen förena över alla gränser” (eup-
honia-audioforum.se, 101128). Musik sägs också fungera som en 
universell kraft, vilket framgår av en intervju med Per Gessle:  

 
Musik har en sådan exceptionell kraft som nästan ingen an-
nan konstart har. Jag har själv haft förmånen att se det på 
nära håll med Roxette. Vi spelade över hela planeten, för män-
niskor med helt olika språk, religioner, politiska uppfatt-
ningar, hudfärg och bakgrund. Alla reagerade exakt likadant 
på ”It must have been love”, ”Listen to your heart” och ”The 
look”. En universell kraft. Jag vet inte hur det går till (DN 
210207). 

 
Vidare framhålls att musikupplevelser kan forma vardagspraktiker. 
Exempelvis har musiklyssnare ändrat frisyr eller bytt klädstil efter 
att ha lyssnat på en viss artist eller låt. I följande exempel är det svårt 
att avgöra om personen verkligen justerade sin krage eller om det 
mer handlade om en attitydförändring. Klart är dock att Elvis Pres-
leys ”Hound Dog” betydde mycket: 
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Första gången jag hörde Hound Dog med Elvis, då fällde jag 
upp kragen på jeansjackan och har aldrig fällt ner den sedan 
dess. […] …tyvärr är det inte så ofta numera som man tappar 
andan för en viss låt, men det händer då och då (euphonia-
audioforum.se, 101127). 

 
I citatet antyds också att musik som genomgripande händelse är 
knuten till ungdomen. Det finns flera exempel på detta, att musiken 
har som störst betydelse under ungdomsåren. ”… ungdomens första 
konserter är nog de som satt sig hårdast och som gav mig mitt stora 
musikintresse som sedan också växte att omfatta även hifi” (eupho-
nia-audioforum.se, 101128). 

I TV-programmet Jazzsommar: Jag mötte Janne Schaffer 
(2019) berättar programvärden om Schaffers LP-skiva Earmeal 
som han och hans kamrater spelade otaliga gånger i ungdomsåren. 
Han poängterar att LP:n betydde nåt helt speciellt för honom och 
att den sedan har följt med honom genom hela livet. Den är också 
anledningen till att han nu långt senare försöker få till ett möte med 
sin hjälte (www.svtplay.se, 210819). Det finns fler exempel på 
samma tema, där musikupplevelser har utvecklats till en bestående 
favoritmusik: 

 
… jag tror aldrig att någon av mina gamla favoritlåtar någon-
sin kommer att lämna mig. Jag är fortfarande på ett sätt den 
jag var för tio år sedan […] och musiken jag lyssnade på då är 
för alltid en del av mig (popmani.se, 191208). 

 
Favoritmusiken blir till ett kontinuerligt inslag i individens liv och 
troligen betydelsefull för känslor av tillhörighet och sammanhang. 
Poängen här är att betoningen av ungdom och att musiken har blivit 
en livslång följeslagare bidrar till förstärka eller förviktiga den ur-
sprungliga musikuppleven och dess radikala betydelse. Att känslan 
för musiken stannat kvar över tid berättas som ett mått på dess 
djupgående betydelse. 
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Musikens genomgripande effekt handlar dessutom om en rent 
fysisk påverkan, att musiken går rakt in i kroppen, inte minst vid 
livespelningar: Ett möte med Rolling Stones 1995 beskrivs enligt föl-
jande: ”Maken till upplevelse att känna musiken ända in i kroppen 
har jag nog inte känt på många, många år” (euphonia-audiofo-
rum.se, 101128). Det berättas också om direkta fysiska reaktioner, 
såsom att det är omöjligt att stå stilla; det går inte att värja sig och 
musiken tvingar fram någon form av rörelse:  

 
Jag är den stillsamma typen när jag går på konsert. Men på 
läktaren i Scandinavium var det omöjligt att stå still när U2 
och Bono fyrade av nummer som Sunday Bloody Sunday, New 
Year´s Day och Pride (In The Name Of Love). När Pride dun-
kade ur högtalarna, samtidigt som porträttet på Martin  
Luther King Jr visades som gigantisk bakgrundsbild, ja, då 
var man nästan i himmelriket (Barometern 180210). 

 
Även andra fysiologiska rektioner beskrivs: 

 
Den mest extrema upplevelse jag varit med om var när jag 
lyssnade på Våroffer av Stravinsky en av de första gång-
erna: jag var fullständigt plaskvåt och känslomässigt dräne-
rad av den upplevelsen (euphonia-audioforum.se, 101127). 

 
Här beskriver personen att denne ”var fullständigt plaskvåt”, vilket 
vittnar om musikens fysiologiska effekt. Genomgripande musik-
upplevelser (musik som ett slags fateful moment) kan således be-
skrivas som ett narrativ med olika dimensioner: individuella, 
emotionella, sociala, fysiologiska (jfr Gabrielsson 2008). Möjligt-
vis skulle detta narrativ också kunna liknas vid en hyperberättelse. 
Sådana utgör enligt Arvidsson (2014: 37) ”en struktur som inbe-
griper flera berättelser och berättelsefragment”, men som inte har 
samma ”samhällsordnande status som ’grand narrative’ associeras 
med.” Här refererade exempel kan ses som uttryck för en sådan 
hyperberättelse. De definierar ingen helt uniform erfarenhet, men 
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heller inte enbart subjektiva upplevelser. Och likheterna i de sätt 
som de berättas på gör dem möjliga att förstå som kommentarer 
till, men också skapande av, musikens generella betydelse och 
status i samhällslivet. 

Avslutning 

Vad kan dessa berättelser om genomgripande musikerfaren-
heter som ett slags fateful moments sägas betyda, utöver att de 
å ena sidan ger uttryck för ”genuina” individuella musikaliska 
upplevelser och å den andra att de reproducerar ett etablerat 
narrativ – en hyperberättelse? Om berättelserna betraktas som 
performativa (jfr Butler 1990; 1993), det vill säga som utsagor 
med vissa kulturella effekter, är det åtminstone en aspekt som 
kan diskuteras och som knyter an till det senmoderna samhället 
som erfarenhetsekonomi (Pine & Gilmore 2011 [1999]) och som 
karaktäriserat av en upplevelseindustri (Gustafsson 2008). 
Kännetecknande för denna ekonomi är att upplevelser blir  
konsumtionsvaror som kan nyttjas kommersiellt men också i 
identitetsskapande processer. Den som berättar en genuin  
musikupplevelse positioneras av detta och blir till på specifika 
sätt. Men för att detta ska ske krävs vanligtvis att berättelsen 
faktiskt uppfattas som genuin genom upprepning av redan er-
kända narrativ.  

Genom att konsumera musikupplevelser och också göra 
denna konsumtion synlig för andra, inte minst via sociala me-
dier, kan individer konstruera vad de uppfattar som ”tilltalande” 
identiteter. Musik och musiksmak är generellt tacksamma iden-
titetsmarkörer som ofta ligger till grund för såväl skapande av 
samhörighet som för att särskilja individen från andra.  
Förmågan att paketera betydelsefulla musikupplevelser, helst 
live med kända artister, som att de var både genomgripande och 
omdanande av livet självt utgör således ett kulturellt kapital  
eller en resurs i relation till andra människor. Om inte annat så 
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är mängden förmedlade musikupplevelser och musikminnen, 
och likheterna i hur de berättas fram som viktiga, ett tecken på 
det. Musikupplevelser som individuella erfarenheter görs med 
andra ord socialt och kulturellt betydelsefulla, samtidigt som so-
ciala och kulturella värden legitimeras av subjektiva och känslo-
mässigt starka upplevelser.  
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4. POSTPARTUMBERÄTTELSER 
Kroppens betydelse i digitala berättelser  
om förlossningsskador och  
livet efter förlossning 

 
ELIN WALLNER 

 
 
 

örlossningsberättelser är en relativt etablerad narrativ 
genre, utforskad inom etnologin och folkloristiken (t.ex. 
Fjell, Hagström, Marander-Eklund & Nylund Skog 1998; 

Marander-Eklund 2000). I denna text uppmärksammas berättelser 
om tiden efter förlossningen, det jag kallar postpartumberättelser. 
Jag granskar digitala berättelser om förlossningsskador, vilka inne-
håller redogörelser av och meningsskapande kring skador som ska 
läkas, kroppar som återhämtar sig, mentala utmaningar i att an-
passa sig till den nya situationen liksom möten med vården. Texten 
kan därför ses som del av en etnologisk tradition av att utforska  
boteberättelser (t.ex. Alver, Klintberg, Rørbye & Siikala 1980; 
Winroth 2004). 

Postpartumberättelserna analyseras med hjälp av narrativ ana-
lys inspirerad av Arvidsson (1998). Texten är inte en uttömmande 
narrativ analys, utan en prövande undersökning av postpartum- 
berättelser som narrativ genre med särskilt fokus på framställningar 
av kroppens betydelse. 

F 
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#alltserfintut 

Narrativ analys kan ta sig uttryck och användas på många olika sätt. 
I grunden handlar det om att undersöka hur något berättas för att 
skapa mening kring det berättade. Idag sker berättande till stor del 
digitalt vilket formar konsumtion, produktion och utformning av 
berättelser (Alleyne 2014). De specifika förutsättningar för att ana-
lysera digitala narrativ bör därför beaktas (Poletti 2011), där olika 
sociala nätverksplattformar uppmuntrar och möjliggör eller under-
trycker vissa sorters berättande och berättelser (Alleyne 2014:108). 
Tyvärr finns inte utrymme att utforska det digitala formatets inver-
kan på postpartumberättelserna i just denna text.  

Postpartumberättelserna är insamlade genom digital etnografi 
(se t.ex. Hine 2015), via observationer på den sociala medieplattfor-
men Instagram – vilken tillhandahåller en mångfald av självnarra-
tiv och ett brett utforskande av digitalt berättande (McGannon, 
Graper & McMahon 2022: 2). Jag undersöker berättelser delade 
med en särskild hashtagg (se McGannon, Graper & McMahon 2022: 
4); #alltserfintut. Frasen ”allt ser fint ut” representerar en mening 
individer med förlossningsskador återkommande får höra när deras 
skador avfärdas av sjukvårdspersonal. Med hjälp av hashtaggen 
sprider de sina erfarenheter av kontakt med vården och livet efter 
förlossningen. Urvalet i mina exempel baseras på hur väl de illustre-
rar analysens tema. För att säkra berättelseförfattarnas anonymitet 
utifrån möjligheten till textsökning på internet har jag ändrat  
textens citat efter metoden ”fabricering som etisk praktik” (se 
Markham 2012). Detta har gjorts genom små förändringar och med 
försök att bevara både ton och essens i berättelserna (jfr Liliequist 
2020). 
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Postpartumkroppar 
Något smällde till. Något är fel. Redan när jag föder mitt 
andra barn känner jag att något har gått på tok. Jag säger till, 
men ingen lyssnar. 
Hela mitt liv har jag trivts med att vara aktiv; jag har sprungit 
tjejmilen, spelat fotboll och golf. Det livet finns inte längre, 
när en vanlig dag innebar att ta en springtur på lunchen, 
kanske shoppa efter jobbet, laga mat och umgås över middag 
med vänner. 

Jag får hjälp hemma under det första halvåret efter för-
lossningen. Problem och smärta. Jag skickas till en fysiotera-
peut som frågar varför jag står på utsidan av fötterna. ”Jag har 
ont.” Det är ju därför jag är där. Fler fysioterapeuter. Inget 
hjälper. Jag börjar jobba igen. Kroppen säger ifrån. Det går 
inte att vara stilla. Jag har otroliga smärtor i hela bäckenbot-
ten. Där och då börjar en kamp, både för att få hjälp och för 
att få ekonomiskt stöd från samhället. 

Det går 11 år. Läkare och vårdpersonal säger ”kör på, 
fastän du har ont”, ”det sitter i huvudet”, ”bara prestations-
prinsessor får ont”, ”det här är naturens sätt att sålla ut 
svaga”. Bemötandet är det värsta. Jag träffar till slut en fysio-
terapeut specialiserad på kvinnohälsa som misstänker för-
lossningsskador. På bäckenbottencentret konstateras levator-
skada på båda sidor. Efter 11 år ändras #alltserfintut till att 
allt inte ser fint ut. 

Jag kan inte beskriva hur mycket jag saknar mitt gamla liv. 
Bara jag känner gräslukten från en fotbollsplan på våren kan 
jag börja gråta. Jag kan inte köra bil utan att ha någon med 
mig som kan ta över om jag får för ont. Det är otänkbart att 
stå upp och laga mat och sitta med på middag utan att  
behöva lägga mig för att vila. 

Det har gått några år sedan jag fick beskedet. Jag blev 
sämre av de felaktiga råden. Mitt förtroende för vården  
är så gott som noll. Jag kommer aldrig att bli helt bra,  
men det är en lättnad att veta vad mina stora problem kom- 
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mer sig av. Idag vet jag hur jag ska göra för att må så bra som 
jag kan. Jag har rehabiliterat så att jag äntligen kan gå nio hål 
på golfbanan – och sedan vilar jag (Berättare 1). 

 
Detta är en #alltserfintut-berättelse i sin helhet, där kroppens status 
spelar en central roll. Berättelsen inleds med en vändpunkt: förloss-
ningen då skadan uppstod och när kroppen förändrades. I berättel-
ser om livet lyfts särskilt händelser som gett upphov till föränd-
ringar och som ligger till grund för det nutida varandet (Arvidsson 
1998: 31, 61). Det kan handla om stora eller små händelser som på 
något sätt utgjort vändpunkter genom att förändra personens livs-
föring och/eller sociala status. Särskilt sjukdomar och skador kan 
representera vändpunkter där kroppens status får avgörande bety-
delse i berättelsen (Arvidsson 1998: 32). Kroppens betydelse  
illustreras i denna berättelse genom hur livet såg ut innan skadan, 
präglad av fysisk aktivitet. Den nuvarande situationen med smärta 
och förändrat vardagsliv framställs i relation till kroppens status  
innan förlossningen. I detta finns ett slags sorgearbete där käns-
lorna för den egna kroppen rubbas och därigenom synen på livet  
(jfr Winroth 2004: 14, 16).  

En ny vändpunkt presenteras när berättaren till slut får sina ska-
dor bekräftade. Berättelsen går från komplikation till lösning.  
Arvidsson (1998: 25) menar att berättelser som denna, narrativer, 
definieras av att vara tydligt avgränsade ”historier” utifrån struk-
turen komplikation-lösning. Lösningen i denna kontext betyder inte 
nödvändigtvis att personen blir botad. Här innebär det istället att 
förstå det kroppen går igenom; att gå från ovisshet till visshet (jfr 
Winroth 2004: 21). Berättaren beskriver lättnad när hen förstår sina 
kroppsliga upplevelser. Detta kommer ur ett behov till en förklaring 
av det som sker jämte viljan att bli botad (Winroth 2004: 16). För 
andra #alltserfintut-berättelser kan komplikationens lösning 
alltjämt presenteras i form av att kroppen ”botas”. Även detta sker 
oftast i relation till kroppens status innan förlossningen, till exempel 
så här: ”Idag är jag nästintill hel. Det som går att laga är lagat och 
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jag är nästan som innan jag fick barn. Nu ser inte allt fint ut bara; 
det är fint på riktigt, både på insidan och utsidan (Berättare 2)”. 

Föräldrakroppar 

Ett tema som träder fram i postpartumberättelserna utifrån kropp-
ens förändrade status är ”den tillintetgjorda planen” (jfr Arvidsson 
1998: 33). Genom att berätta om händelser som medverkat till att 
forma det nutida livet uttrycks sorg eller bitterhet över det som inte 
blev (Arvidsson 1998: 33). Här är ett exempel på hur det kan ta sig i 
uttryck i en postpartumberättelse: 

 
Jag vill gråta där jag står på lekplatsen med mina barn. Andra 
mammor leker och springer efter sina barn, lyfter upp och 
tröstar när de är ledsna. Jag blir ledsen och avundsjuk. Jag 
kan inte göra det. […] Det har nu gått fem år. Tillbaka på lek-
platsen. Min son springer runt och leker. Jag hade så gärna 
lärt honom att cykla men jag kan inte springa efter, då känns 
det som att hela livmodern ska ramla ut. Jag får ont om jag 
dammsuger. Jag måste vila i flera timmar efteråt om jag busar 
med barnen. Vi har fått ett barn till. Hon är ett år och har ett 
funktionshinder, kan inte gå eller krypa. Jag sörjer att jag inte 
kan bära och lyfta henne när som helst. Min sambo måste vara 
hemma varje kväll för att bära upp henne för trappan till sov-
rummen. Jag är beroende av honom (Berättare 3). 

 
Berättelsen om den tillintetgjorda planen bygger på föreställningar 
om hur det ”borde” ha blivit efter förlossningen, vilka i sin tur kan 
kopplas till life-scripts: föreställningar om hur ett liv ska fortskrida 
och berättas (Frykman 1992: 261). Det handlar om kulturellt 
bundna strukturer som ligger till grund för sättet berättaren tänker 
om sitt liv (Arvidsson 1998: 20). Dessa postpartumberättelser kon-
trasteras mot en föreställd föräldratillvaro och hur livet skulle  
ha fortlöpt efter förlossningen – om kroppen inte förändrats på det 
sätt den gjort.  
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I berättelser förekommer olika aktörer, definierade av roller som 
berättaren tillskriver sig själv och andra (Arvidsson 1998: 17). I 
dessa postpartumberättelser framstår kroppen ibland som en egen 
aktör vilket kan utläsas i citat som ”…mina besvär blev värre. Min 
kropp blev ett monster” och ”…mitt underliv [hade] tagit över allt” 
(Berättare 4). Detta är kännetecknande för ett berättarmodus där 
livet framställs som styrt av krafter utom en själv (fastän kroppen 
samtidigt är del av en själv) (se Arvidsson 1998: 63). Kroppens för-
ändrade status kan också påverka rollen berättarna tillskriver sig 
själva som föräldrar. Ofta framställs de som ”dåliga” föräldrar på 
grund av kroppens förändring, vilket kan gestaltas på detta sätt: 

 
När jag går därifrån [vårdmötet] börjar jag planera mitt själv-
mord. Planen är att amma mitt barn i ett halvår, det är jag 
skyldig henne. Sedan behöver hon mig inte mer, för jag är ett 
mörker inifrån och ut: en dålig mamma (Berättare 5). 

 
På grund av skadan och kroppens förändrade status upplever berät-
taren en så stor förtvivlan att suicid övervägs. I sitt föräldraskap kan 
hon kroppsligt erbjuda barnet bröstmjölk, i övrigt ger hon sig själv 
rollen som dålig förälder på grund av kroppens upplevda oförmåga 
och hennes egen förtvivlan av att leva i den smärtsamma postpar-
tumkroppen. Förtvivlan förstärks av bemötandet hon får i vård- 
mötet, där hennes skada inte tas på allvar. Gestaltningar av vård-
möten och att inte få medicinsk hjälp är ett tema som präglar dessa 
berättelser i allra högsta grad, inte minst utifrån dess betydelse för 
kroppens status. 

Kroppens fortsatta betydelse 
efter förlossningen 

Betydelsen av kroppens status i förhållande till föreställningar om 
föräldraskap framträder som tydligt tema i postpartum-berättel-
serna. Kroppsfokuset är något som särskiljer #alltserfintut-berättel-
serna från andra typer av berättelser efter förlossning. Även om det 
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finns forskning som undersöker narrativ kring postpartumkroppar 
(t.ex. Raspovic, Prichard, Yager & Hart 2020), så tycks majoriteten 
fokusera på berättelser om andra aspekter av föräldraskapet eller på 
förlossningsdepression (t.ex. Mauthner 2010). I berättelser om 
själva förlossningen är däremot kroppsliga upplevelser och presta-
tioner ofta väldigt närvarande. I postpartumberättelserna från 
#alltserfintut fortsätter berättelsen om kroppen även efter förloss-
ningen. Föreställningar om föräldraskap eller om psykisk ohälsa  
berörs också, men då i förhållande till och utifrån kroppens status.  
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5. SHE’S GOT THE BEAT 
En musikautoetnografi om feministiska stra-
tegier och platstaganden  

 
EVELINA LILIEQUIST 

 
 
 

e står uppradade framför scenen. Killarna. Tjejerna som 
hänger vid deras sida. På scenen fyra fjortonåriga tjejer 
som försöker få ljud i instrumenten. Skratten ekar.  
 

– Ha ha, kolla tjejbandet, det här ska bli kul att se när dom gör  
 bort sig.  
– Fan vilka töntiga tjejer. När börjar de riktiga banden spela?  
– Guuuud så pinsamt. Vilka tror ni att ni är va?!  
– Tjejband, tjeeeeejband, töööööööntar!  
 

Scenljuset går på. Trummorna börjar, otajt men högt, basen brum-
mar i gång, elgitarren skriker. Disten på max. Avgrundsvrålet som 
kommer ur den lilla flickkroppen. Publiken trycker upp sig mot väg-
garna. Som Moses delar havet, delar hon havet av kroppar. Killarna 
och de nervösa tjejerna som hänger vid deras sida. Med mikrofonen 
i handen går hon ut på golvet, stegen är självsäkra, det här är hennes 
rum nu, hon tar sin plats. 

I det här kapitlet använder jag mig av autoetnografisk metod  
vilket i korthet innebär att ta avstamp i egna erfarenheter som 

D 
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empiriskt underlag (Chang 2008). I just denna text handlar det om 
att vara kvinna, musiker och musikledare, och verksam i en patriar-
kal värld. Syftet är att exemplifiera och diskutera feministiska  
strategier och platstaganden med musik som medel.  

Vi var riot grrrls 

Det började med ett telefonnummer på en liten papperslapp: sång-
erska sökes till rockband. Jag tog en lapp och ingick snart i bandet. 
Bandets gitarrist hade grundat musikföreningen She’s got the beat 
(SGTB) inom vilken jag själv inom kort blev aktiv.1 Varje termin  
arrangerade föreningen olika musikworkshops, spelningar och en 
årlig festival där våra medlemmar fick uppträda. Vårt syfte var att 
skapa en plats för musicerande kvinnor och ljudtekniker, vilka är i 
minoritet i den mansdominerande musikbranschen. Vi var öppna 
för alla musikgenrer och även män var välkomna som medlemmar. 
Huvudsaken var att kvinnor var i majoritet i banden. Etnologen  
Marika Nordström (2010) har skrivit om oss i avhandlingen Rocken 
spelar roll. I studien beskriver hon bland annat om intervjuperso-
nernas positiva syn på musicerandet och dess frigörande potential. 
Nordström lyfter också fram den gemenskap som föreningsengage-
manget beskrivs ge medlemmarna. Den feministiska gemenskapen 
inom föreningen var oerhört betydelsefull för min självkänsla och 
mitt identitetsskapande. Det gav mig utrymme att växa som musi-
ker och människa.2 

She’s got the beat var till stor del influerad av Riot grrrl-rörelsen 
som uppstod i början av 1990-talet i nordvästra USA (se bl.a.  
Kearney 1997; Bayton 1998). Band och musikprofiler som Kathleen 
Hannah, Bikini Kill och Sleater-Kinney utgjorde viktiga förebilder 
för många av våra medlemmar. Även svenska Candysuck var viktiga 

 
1 Föreningsnamnet var inspirerat av bandet The Go-Go’s låt We got the beat utgi-
ven 1981. 
2 Nordströms studie inleddes innan etnologin blev även mitt ämne. 



EVELINA LILIEQUIST 

 

43 
 

förebilder.3 Riot grrrl-rörelsen hade sina musikaliska rötter främst i 
punken och Do it your self-estetiken och attityden var tydligt närva-
rande både i det musikaliska uttrycket och i utövarnas scenshow. 
Feminismen utgjorde startpunkten för att börja spela musik (Bay-
ton 1998: 75; Nordström 2010: 254). Det viktiga var således inte all-
tid utövarnas musikaliska kompetens, utan musiken var snarare ett 
medel för att göra sin röst hörd – “If you have something to say, pick 
up a guitar, write a song and say it” (Kearney 1997: 207). En lik-
nande mentalitet fanns bland oss musiker i föreningen. Det var vik-
tigare att höras än att faktiskt kunna spela. Den inställningen bröt 
på ett befriande sätt mot de internaliserade genusnormer som 
många av oss bar med oss – att som tjej måsta vara perfekt för att 
det skulle duga och helst bara vara söt och sjunga. Vi var riot grrrls.  

Likafullt var det bland det svåraste att inte mäta sina kunskaper 
med andra medlemmar, och med män som alltjämt utgjorde mått-
stocken för riktiga musiker. Budskapet var det viktiga, men att jag 
även verkligen kunde sjunga vackert var paradoxalt nog också en av 
de saker jag kände mest stolthet över. 

Vilken musikgenre är “tjejband”? 

En återkommande fråga som ställdes till oss i föreningen var om vi 
hade ”nåt tjejband som kunde komma och spela”. Frågan är proble-
matisk på många sätt. Till att börja med reducerade den våra med-
lemmars musik till en gemensam genre som inte handlade om  
musik utan kön. Jag har återkommande fungerat som alibi i musi-
kaliska sammanhang där min roll som musiker har varit villkorad 
av mitt kön – vi struntar i musiken men du fyller en funktion i sta-
tistiken över representation. Många gånger har arrangörer också 
smått förvånat uttryckt efter en spelning ”Ni var ju riktigt bra” vilket 

 
3 Candysucks frontfigur Marit Bergman kom år 2003 att starta Popkollo – ett mu-
sikläger för tjejer och transpersoner i åldern 12–16 år i Hultsfred. Året därpå var 
jag med och startade Popkollo Umeå där jag också var verksam som ledare i flera 
år. 
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dels synliggör att arrangörerna inte valt bandet i fråga utifrån  
kännedom om deras musik och sound, dels inte förväntat sig att 
kvinnliga musiker ska kunna uppvisa musikalisk skicklighet. Pro-
blematiken att få plats endast som ett alibi var något föreningen ak-
tivt försökte jobba mot, samtidigt som dessa ”alibi-spelningar” 
ibland var de enda möjligheter som gavs oss. Möjligheten att spela 
– oavsett skäl – fick därför ofta stå över principen om att vägra 
vara ett alibi.  

Den problematiska förfrågan om, och skapandet av ”tjejband” 
som genre samexisterade dock även med det faktum att det bara 
tycktes finnas plats för ett tjejband – ett ”queen bee” på toppen. För 
att motverka denna problematik försökte vi inom föreningen jobba 
med solidaritet mellan medlemmarna, bland annat genom att bjuda 
in varandra till spelningar. Tjejer kan inte samarbeta sägs det, för 
tjejer är ständiga rivaler om männens gunst. Inom SGTB upprättade 
vi ett kvinnosolidariskt sammanhang med syftet att motverka kon-
kurrens. Lika fullt var det svårt att inte vilja vara ensam på toppen. 
Männen hade trots allt oftast nycklarna till de stora scenerna.  

En annan konsekvens av ”queen bee”-problematiken är att den 
osynliggör många möjliga förebilder. Band som Tant Strul och Pink 
Champagne upptäckte jag först som vuxen. De hade kunnat vara 
mina (välbehövda) förebilder redan under tonåren. Osynliggöran-
det av kvinnliga musiker traderas ofta också i musikhistorieskriv-
ningar, i bästa fall nämns några få (jfr Arvidsson 2008: 339).  

Medan jag skriver denna text hittar jag också tidiga initiativ som 
likt SGTB försökt göra plats för kvinnor att musicera.4 Jag är inte 
förvånad över mina egna kunskapsglapp vad gäller kvinnors musi-
cerande och organisering, men det är sorgligt att inse hur många 
vars kamp och musikutövande som har förminskats eller skrivits ut 
ur musikhistorien. Jag är glad att Nordström (2010) har skrivit in 
oss genom sin avhandling. 

 
4 Till exempel föreningen Kvinnokultur (Arvidsson 2008: 346). 
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Måste tjejer verkligen 
höja sina rösterför att höras? 

I diskursen om kvinnor och musikutövande talas det ofta om vikten 
av förebilder, där i synnerhet ”den starka kvinnan” lyfts fram som 
en betydelsefull förebild för unga tjejer (Werner & Nordström 
2013). En stor del av SGTB:s verksamhet och vad vi kommunicerade 
utåt var just att vi var starka, högljudda tjejer som skapade plats på 
musikscenerna för musicerande kvinnor. Även om vi var öppna för 
alla former av musikaliska uttryck gavs band som spelade tradition-
ellt maskulint kodade genrer såsom rock, hårdrock och punk  
inofficiellt ofta högst status. Kvinnliga medlemmar som spelade  
instrument lyftes också ofta fram som exempel på särskilt goda  
feministiska förebilder och sågs som ”starka kvinnor”. Den ”starka 
kvinnan” ska förmedla mod, självförtroende och platstagande. Ann 
Werner och Marika Nordström problematiserar dock den närmast 
överdrivna betoningen på kvinnors styrka och menar att det snarare 
blottlägger att kvinnor vanligen inte anses förknippade med styrka. 
Vidare menar de att strukturell makt oftast är frånvarande i före-
ställningar om styrka och att den starka kvinnan per automatik  
därför inte kan betraktas som ett uttryck för feminism (Werner & 
Nordström 2013: 114).  

I efterhand kan jag se hur vårt framhållande av vissa musiker 
(”starka kvinnor”) delvis bidrog till att skapa en norm för hur kvinn-
liga musiker behöver vara för att kunna få respekt och erkännande. 
Samtidigt formulerades, om än omedvetet och oavsiktligt, också ett 
visst avståndstagande från tjejer som spelade för ”mjuk” musik. Det 
var alltså fortfarande tal om en snäv mall för vad som räknades som 
statusfylld musik, där männen alltjämt utgjorde förlagan (jfr  
Arvidsson 2008: 342f). Kvinnors musicerande associeras ofta med 
”mjukare” genre och historiskt har kvinnors musikutövande  
begränsats till sång, piano eller fiol som lättsam underhållning i bor-
gerliga hem (Öhrström 1989: 8ff). Sångutövande, som oftast varit 
kvinnors enda möjliga roll inom populärmusik, har också historiskt 
nedvärderats. Omvänt har att vara instrumentalist ansetts status- 
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fyllt och förknippats med manliga utövare (Arvidsson 2008: 342), i 
synnerhet inom rock, punk och hårdrock (Bayton 1998). En svettig 
ung kvinna som hamrar på trummorna eller spelar sig blodig på el-
gitarrsträngarna intar därför en särskilt subversiv position. Det är 
således begripligt att just ”starka tjejer” utgjorde åtråvärda före- 
bilder och var effektfulla att lyfta fram som exempel för att visa att 
tjejer kan vara musiker. Hur högt något låter ser jag också som  
relevant i sammanhanget. Många gånger har jag blivit tillsagd att 
jag tagit för stor plats och pratat för mycket. Genom åren har jag 
anpassat mig till förväntade genusmönster och sänkt min röst. I den 
processen har jag krympt och för att växa behövs förstärkning. En 
förstärkare. Genom musiken hittade jag min röst – och bokstavligen 
förstärkte musikutövandet också ljudvolymen på min annars tysta 
lilla röst. Jag tog ton och jag tyckte om det. 

Popkollo – kids have got the beat 

Jag har ofta blivit tillskriven rollen som ”stark kvinna” av andra, och 
har själv också iklätt mig den i syfte att bli någon för yngre genera- 
tioner att se upp till. Emellanåt har det dock varit svårt att agera 
förebild då känslan av att inte kunna spela på riktigt är starkt för-
ankrad i mig. Tidigt i livet började jag med att ursäkta mig: ”Vi har 
inte repat så länge, den här låten är ny, jag är lite förkyld”. Utifrån 
dessa erfarenheter anser jag att det mest betydelsefulla SGBT har 
åstadkommit är att starta och driva Popkollo Umeå – ett musikläger 
för unga tjejer och transpersoner. Genom lägerverksamheten lycka-
des vi ta bort några sådana förminskande ursäkter – som inte sällan 
också uttrycktes bland våra deltagare. I stället försökte vi lära ut riot 
grrrl-mentaliteten – ta upp en gitarr och spela, bara säg det du vill 
ha sagt. Genom det var mycket vunnet både för deltagarna, och i viss 
mån även för oss musikledare eftersom vi aktivt började tänka på 
vad vi förmedlade genom ord och handling under lägret. Men hur 
mycket lyckades vi egentligen förändra? Att få lära sig att ta ett  
powerackord ger kanske empowerment i stunden, ibland med stor 
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betydelse för enskilda individer, men det ger inte tillräckligt mycket 
kraft för att riva ner en patriarkal struktur. Noterna i det stora  
musikstycket är så att säga off beat redan från början. Samtidigt vet 
jag att den där erfarenheten är viktig, att få verka i ett sammanhang 
där patriarkatet inte betraktar och bedömer. Ett sådant andrum kan 
visa möjligheter bortom normativa vägar. 

Jag har sett ungdomar på några få lägerdagar gå från att vara 
blyga små möss till att stolta ta plats på scenen. Det kändes som 
magi varje gång, men det var egentligen inget magiskt bakom dessa 
transformationer, det var kamp och kärlek. På Popkollo skapade vi 
ett tryggt och tillåtande rum där prestationen var sekundär och 
skaparglädjen det viktiga. Att få prova på och ges tillåtelse att vara 
dålig, eller vara bra, eller vara mitt emellan. Ges tillåtelse att få kalla 
sig trummis i sekunden trumpinnarna togs upp för första gången 
och att få kalla sig låtskrivare efter ett första ackord tagits. Jag vet 
att vi gjorde skillnad genom Popkollo, inte för att en hel armé av 
deltagarna blev musiker (men en del av dem), men för att de fick 
uppleva hur det känns att få ta plats. Det är svårt att krympa in en 
kropp på ett litet utrymme igen när den en gång växt ur det. En 
veckas läger raserar inte ett patriarkalt samhälle, men det krackele-
rar den patriarkala muren en liten aning. Varje försök att få den  
muren att rämna räknas.  
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6. KVINNLIG KÖRSVEN,  
MANLIG BRODÖS OCH  
KÖNADE RUM  
Att berätta cross-dressing i ballader 

 
INGRID ÅKESSON 

 
 
 

e traditionella skandinaviska balladerna utgör en rik 
sjungen kultur i ett gränsområde mellan muntligt 
(gehörstradition, individuell variation och kreativitet) och 

skriftligt (visböcker, skillingtryck m.m.). Balladintriger, narrativa 
motiv och melodier har under flera hundra år korsat geografiska, 
kulturella och ståndsmässiga gränser; många enskilda ballader 
förekommer bland annat på båda sidorna av Nordsjön. Framför allt 
de största balladkategorierna (så kallade riddarvisor och kämpavisor) 
utspelas i allmänhet i ett stiliserat, patriarkalt, feodalt och hierarkiskt 
universum med små gläntor av frihet. En hegemonisk, våldsam 
maskulinitet (jfr Connell & Messerschmidt 2005) präglar högre- 
ståndsmiljön; vanliga motiv är strider, straffande fäder, sexuellt våld 
och hedersrelaterad kontroll (Åkesson 2021, 2022). Kvinnors 
rörelsefrihet är kringskuren, och såväl maskulina som feminina 
regelbrott straffas.  

D 
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I ett antal balladnarrativ förekommer dock nyanserade och i 
någon mån normbrytande representanter för såväl maskulinitet 
som femininitet. Visor kan omfatta romantisk kärlek eller en lycklig 
utgång av icke-sanktionerade erotiska förbindelser, likaväl som 
omkastade köns- och klassrelaterade roller. I ett fåtal ballader stiger 
enstaka personer dessutom tillfälligt in i ett annat genus – därmed 
kan de antingen undkomma hot eller skaffa sig tillgång till ett 
könskodat rum som de annars inte kunde beträda. Sådana tillfälliga 
överskridanden synliggörs som cross-dressing.  

Forskning kring cross-dressing har ofta fokuserat på kvinnor 
som klär sig som män, både i europeisk tidigmodern historia 
(Dekker & van de Pol 1995) och i populära visor (Dugaw 1989; 
Greenhill 1997, 2014; Strand 2016). ”The female soldier” och ”The 
female sailor” är etablerade roller för kvinnor som i verklighet och 
fiktion har tjänstgjort i armén eller flottan, av ekonomiska eller 
patriotiska skäl, på grund av olik- eller samkönad kärlek, äventyrs-
lust eller andra skäl.  

Dianne Dugaw påpekar i sin studie av angloamerikanska vis-
tryck mellan 1650 och 1850 att ett lekfullt och ironiskt berättelse-
mönster under denna period blomstrade i engelskspråkig litteratur. 
Författaren betonar populariteten hos just cross-dressing-balladerna, 
hur den förklädda kvinnliga soldaten eller sjömannen nästan alltid 
triumferar och av visförfattarna framställs som ett romantiskt och 
heroiskt ideal, ”… an imaginative archetype in popular balladry” 
(1989: 5). Den historiska verkligheten tycks mindre triumfatorisk. 
Dekker och van de Pol framhåller visserligen att kvinnor har klätt 
sig som män vid resor för att kunna röra sig friare och undgå 
sexuella och andra överfall samt för att kunna överskrida sitt köns 
tillskrivna gränser, men de påvisar också hur flera förklädda 
kvinnor straffades som kriminella (1995: 49). 

Cross-dressingmotivet kan rymma möjliga läsningar av ambi- 
valent könsidentitet och sexualitet hos såväl den förklädda kvinnan 
som hennes moatjéer, något som folkloristen Pauline Greenhill 
behandlar i några studier av kanadensiska ballader på det temat 
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(1997, 2014). Hon lyfter också fram exempel på unga män som 
uppfattas som åtråvärda av andra män. Greenhill betonar att vi inte 
kan påstå att någon ”queer” tolkning bestämt hör ihop med en viss 
ballad, eller anta att sångare och lyssnare i allmänhet har gjort 
sådana tolkningar. Det som hon benämner ”transgender imagi-
nation” syftar på att vissa visor ”provide possibilities for individuals 
– performers and audiences – to think about themselves, or others, 
being translated into another sex (2014: 172). Hon använder också 
begreppet ”transgender” i en vid betydelse som omfattar hela hbtqi-
området. 

Cross-dressing 
i skandinaviska ballader 

Vilka motiv – med fiktiv och/eller historisk anknytning – hittar vi 
då i skandinaviska ballader? Här tar jag upp några exempel ur 
utgåvan Sveriges Medeltida Ballader (där majoriteten av visorna 
även finns i andra skandinaviska områden). Bland de få visorna med 
cross-dressingmotiv förekommer både kvinnor klädda till män, 
antingen för skydd och flykt eller för tillträde till ett maskulint kodat 
rum, och män förklädda till kvinnor, främst i syfte att få tillträde till 
ett feminint kodat rum. Denna korta text får ses som en skiss till en 
möjlig utvidgning av utforskandet av könskodning i berättande 
sångers innehåll.  

I den tämligen välkända balladen ”Kerstin Stalldräng”1 framstår 
huvudpersonens motiv för att klä sig till man som ambivalenta eller 
dubbla. Det uttalade skälet är att få sköta om kungens hästar, dvs. 
utföra maskulint kodade sysslor, eller mera allmänt att få komma 
till hovet. Åtskilliga varianter nämner inget särskilt skäl varför hon 
önskar det senare, men i vissa både norska, danska och svenska 

 
1 De svenska beteckningarna i Sveriges Medeltida Ballader för de ballader jag 
nämner är följande: ”Kerstin stalldräng” SMB 178; ”Jungfru Gunnela och riddar 
Perleman” SMB 101; ”Riddare på barnsängsgille” SMB 162; ”Skepparen och jung-
frun” SMB 191 samt ”Hagbard och Signe” SMB 193.  
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versioner berättas att kungasonen har sett den vackra Kerstin och 
lockar henne att komma förklädd till hovet. Det är han som säger: 

 
Jo du skall låta dig riddarekläder skära  

Och den lilla  
Och gifwa dig ut för en stalldräng att tjena 

I wår stall har hon tjent uti löndom. 
 

Kerstins skäl kan alltså vara antingen äventyrslystnad eller 
förälskelse, eller båda. I en svensk variant (V) vill den unga kvinnan 
framför allt fly från hemmet. Cross-dressing blir ett sätt att 
undkomma fadersmakt, kanske misshandel? 
 

Och jungfru Ungersven hon rider sig af fadrens gård 
Men det dagas 

För att han emot henne har varit så hård 
Mig lyster i löndom att tjena. 

 
Kerstin agerar alltså stalldräng om dagarna men är hertigens 
hemliga frilla om nätterna. Hon avslöjas när hon föder ett, ibland 
två, barn. Det ovanligt lyckliga resultatet är att Kerstin blir 
drottning; ett annat slags triumf än en krigisk förklädnad kan 
medföra. Om vi söker efter tecken på möjlig köns- eller sexuell 
ambivalens är en fråga huruvida kungasonen, i de versioner där 
hennes kön inte är känt för honom från början, vet att stallpojken är 
en ung kvinna innan de börjar dela säng om nätterna.   

I ”Jungfru Gunnela och riddar Perleman” förekommer ovanligt 
nog vad jag vill kalla dubbelkönad cross-dressing, vilket gör denna 
ballad till en innehållsmässigt mångfasetterad berättelse. Jungfru 
Gunnela byter kläder och funktion med sin körsven, alltså kusk, för 
att undgå en våldtäkt från Perleman. Det betyder att de båda 
tillfälligt byter både genus och socialt stånd. På så sätt lyckas de 
både med flykt- och skyddsmotivet för en hotad kvinna och att 
dessutom lura och förlöjliga en representant för den hegemoniska 
och våldsamma maskuliniteten. Förklädnaden innebär att kör-



INGRID ÅKESSON 

 

53 
 

svennen med lätthet uppfattas som kvinna och inte avslöjas förrän 
vid Perlemans sängkant. Den ambivalenta könstillhörighet som han 
signalerar tyder på att han är ung och slätkindad. Körsvennen flyr 
undan Perlemans vrede genom fönstret ut till Gunnela som väntar 
med häst och vagn och genast låter ekipaget galoppera iväg. Senare 
retar hon Perleman genom att skicka en vagga till det barn som inte 
blev resultatet av hans planer.  

Bland de skandinaviska balladnarrativen finns ett par intressanta 
exempel på män som skaffar sig tillträde till ett feminint kodat rum. 
Den unge mannen i ”Riddare på barnsängsgille” klär sig till kvinna 
för att kunna ta sig in i frustugan och tala med sin fästmö. Väl där 
hamnar han dock mitt uppe i drottningens förlossning, vilket för en 
man är tabu. I de danska varianterna straffas han efter avslöjandet 
med hängning, i de svenska blir han förlåten när hans fästmö ber 
för honom. Att som man klä sig till kvinna kan synbarligen vara ett 
riskabelt företag – förutom tabubrottet i just denna ballad handlar 
det om att (bokstavligt och bildligt) ikläda sig identiteten hos en 
person i en samhälleligt svagare position. En man i kvinnokläder i 
en engelskspråkig ballad blir till exempel hånad av kamraterna 
(Greenhill 2014:186-187). I historiskt perspektiv har det sällan 
ansetts som en merit för en man att utföra feminint kodat arbete 
eller på annat sätt gå in i en feminin roll. Å andra sidan finns den 
historiska könsförklädda och ambivalenta Lasse-Majagestalten, 
som enligt till exempel Holmqvist (2017) bemöttes med såväl 
respekt från vissa som hån från andra. 

En komplicerad och ambivalent cross-dressingintrig finner vi i 
några varianter av balladen ”Skepparen och jungfrun”. Huvud-
personen Valivan eller Vallevan kommer, förklädd i kvinnodräkt, till 
en jungfrus kammare under förevändning att få lära sig sy på silke 
– en utpräglat feminin sysselsättning. Han presenterar sig: ”Jag är 
en kungadotter af Engeland”. Förklädnaden accepteras och Valivan 
umgås i rollen som kvinna nära med sin unga värdinna, de sover 
bland annat i samma kammare. Inför hemresan ber Valivan 
jungfrun följa honom/henne ett stycke på väg till skeppet. Hon går 
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med på detta, och under deras vandring, alternativt ombord på 
skeppet, avslöjar han sin identitet. Den från början avsedda 
enleveringen fullbordas, och jungfrun erkänner att hon länge har 
varit förälskad i just Valivan, långt innan han kom.  

Narrativet öppnar för flera möjliga frågor och tolkningar hos en 
sångare eller lyssnare med fallenhet för ”transgender imagination”: 
Vem uppfattar jungfrun att hennes besökare är? Vet hon i hemlighet 
att han är den hon älskar och går in på låtsasleken? Med vilka 
identiteter delar de två sovrum eller säng?  

Valivan-narrativet är ganska ovanligt i balladens universum 
genom att en maskulin gestalt i kvinnokläder lyckas vinna det han 
önskar utan att straffas eller utsättas för hån – han kan till och med 
ägna sig åt feminint kodad sömnad. Troligt är att Valivan, liksom 
Gunnelas körsven, har en ganska finlemmad och mer eller mindre 
androgyn framtoning för att kunna lura omvärlden. Den feminina 
huvudpersonen tycks också ha ett visst spelrum inom denna 
berättelse om genusrelaterad ambivalens, och bådas agerande 
accepteras inom narrativets ram. Det harmoniska slutet skiljer sig 
starkt från balladen ”Hagbard och Signe”, där ett liknande narrativt 
motiv, en man som förklädd till kvinna tar sig in till sin käresta i 
kvinnornas del av huset, slutar med katastrof och död för paret.  

Cross-dressing som sidobelysning 

Cross-dressing förekommer som sagt bara i ett litet antal av de 
svenska/skandinaviska balladerna. Emellertid är dessa intressanta 
som sidobelysning på den patriarkala hierarki och det maskulina 
våld som präglar en majoritet av narrativen. I ”Kerstin stalldräng” 
kastas det sedvanliga straffet för utomäktenskaplig graviditet om till 
triumf – kanske ett skäl till att visan har varit så populär. Gunnela 
undgår att – som åtskilliga andra balladkvinnor – bli våldtagen (och 
kanske dödad) av en man som hon har avvisat och kan i stället lura 
honom. Det är dock den namnlösa körsvennen, av lägre socialt 
stånd, som är den avgörande aktören – två personer i samarbete 
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vinner över representanten för hegemonisk maskulinitet. Riddaren 
som hamnar på barnsängsgille riskerar däremot livet genom sitt 
överskridande av tabuerade roller, en situation som i ett nötskal 
pekar på det totala isärhållandet av könen i balladens universum. 
Valivan, till sist, lyckas använda feminin klädsel för att uppnå sitt 
syfte, ett ovanligt utfall i balladerna. En möjlig ambivalens kring kön 
och sexualitet skulle kunna studeras närmare även i de skandi- 
naviska balladerna. 
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7. NU SKA VI HA KUL!  
Humor som politik i svensk punkrock 

 
JONAS ROSENQVIST 

 
 
 

olitisk musik kan använda humor för att göra budskapen 
mer tillgängliga. Det innebär också ett visst risktagande  
eftersom det påverkar autenticiteten hos artisten. Än mer så 

när politiska musiker skriver texter helt utan politiskt innehåll. Pro-
testmusiken har en tydlig humoristisk tradition. Vissångaren och 
arbetarikonen Joe Hill från Gävle har en gång påstått att: 

 
Om en person kan lägga några kalla fakta eller sunt förnuft i 
en sång och klä upp dem i ett fodral av humor för att ta bort 
torrheten, kommer han att lyckas nå ett stort antal arbetare 
som är för intelligenta eller för likgiltiga att läsa en pamflett 
eller en ledare om ekonomisk vetenskap (Womack 2019: 373, 
min översättning).  

 
Humor är ett sätt att locka till sig lyssnare och att sprida ett politiskt 
budskap utanför den innersta kretsen. Ser man till de flesta politiska 
genrer blir humorn tydlig genom satir, ironi och ibland rent non-
sens. Mycket av den tidiga punken som Traste och Superstararna, 
Incest Brothers, Slobobans Undergång, Fiendens Musik med flera 
behandlar typiska tonårsproblem eller vardagsbetraktelser. Här blir 

P 
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humor och apati drivande teman som i sig kan betraktas som poli-
tiska i sitt motstånd till (vuxen)världen. Innehållet i den här typen 
av texter är inte politiskt men som uttryck för sin position i sam-
hället blir de till politik.  

Samtidigt finns en snäv uppfattning om vad humor ”är”, speci-
ellt inom politiska musikrörelser där spridning också blir att ”sälja” 
sina ideal för ökat antal lyssnare och ökad skivförsäljning. Bonni 
Pontén, sångare och låtskrivare i Asta Kask, minns hur det påver-
kade bandet när de blev populära. 

 
Det där är ju typiskt punkens skitnödighet. Asta Kask ”sålde 
sig” i folks ögon redan på 1980-talet och det var ju därför vi la 
av första gången. Vi blev en snackis som drog folk och direkt 
blev det en hatkultur mot Asta för att vi hade ”sålt oss” (inter-
vju med Bonni Pontén 24/1).  

 
Trots bandets ambitioner att aldrig leva på musiken och att även 
under sin största period ta emot mindre gage än vad det egentligen 
kostade att spela blev alltså popularitet lika med undergång. 

Den svenska punken har, trots sina tvister med densamma, 
starka rötter i den svenska proggrörelsen och brottet med den ”mos-
siga” proggen övergick snabbt i att anamma liknande retorik. Ebba 
Gröns singel Staten och kapitalet från 1980 är till exempel en egen 
version av Blå Tågets ”Den ena handen vet vad den andra gör” 
(1972) men de skrev också själva skarpa politiska texter i samma 
tradition. Ebba Grön gjorde däremot aldrig några direkt komiska lå-
tar, även om det kan finnas humor i anslaget. 

Den här texten handlar därför väldigt lite om de uttryck som i en 
direkt provokation blir till politik och ännu mindre om Ebba Grön. 
I stället tittar jag närmare på band som samtidigt med en tydlig po-
litisk agenda gör låtar som till synes enbart är humoristiska. Det är 
låtar som ”Fram och bak” av Asta Kask, ”En slemmig torsk” av 
KSMB och ”Ishockeyfrisyr” av De Lyckliga Kompisarna. Dessa tex-
ter är vid både en första och andra anblick ”blaj”, som Bonni i Asta 
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Kask kallar det, eller roliga historier. På så sätt skiljer de sig därför 
markant från bandens övriga repertoar, också gentemot sådana lå-
tar som ger uttryck för frustration och alltså blir till politik gentemot 
rådande diskurser. Även om humor i andra låtar kan användas som 
uttryck i politiska texter har de här texterna innehållsmässigt inget 
uttalat politiskt innehåll alls.  

Ingen politik lika med politik 

Punkens budskap om att man får vara som man vill förvandlades 
snabbt till ganska tydliga interna regler. Regler som dels drabbar 
punkare som individer för att de inte är autentiska nog eller hela 
musikrörelsen för att texter och musik ska vara på ett visst sätt. 

Inom punkrörelsen, på samma sätt som hur proggrörelsen 
vände sig mot ”amerikanisering” och ”kapitalism” i låtar som inte 
var seriösa, råder en ganska snäv bild av vad punk ”är”. Det självpå-
tagna ansvaret att skildra en skev värld är inget uppdrag som kan 
tas lätt, kanske bäst skildrat i låten ”Politix” av Mattias Alkberg BD 
på albumet Jag ska bli en bättre vän (2005) där en frustrerad Alk-
berg söker efter något mer lättsamt. 

 
Vi kan väl ha lite kul?/ Skämta lite grann och ha kul/ nix pix, 
inga såna tricks/ inte en möjlighet, inte en chans/ skratta med 
versaler får du göra nån annanstans/ Herregud/ nån enda li-
ten gång kan vi ha kul/ nix pix, bara politix (Alkberg 2005, 
spår 1). 

 
Däremot har Mattias Alkberg själv knappt skrivit någon låt på 
svenska som inte på något sätt är politiskt förankrad – främst i var-
dagsnära skildringar av orättvisor och skeva maktförhållanden. När 
jag frågar om själva ambitionen med ”Politix” svarar Mattias Alk-
berg: 
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Jag ville nog mest visa hur svårt det är att rabblandes hålla 
alla de här pk-bollarna i luften och samtidigt få folk att sjunga 
med/poga, liksom. Men att det inte är omöjligt heller… (inter-
vju med Mattias Alkberg 14/1 2022). 

 
Att vända sig mot det ganska hårt hållna ansvaret genom att inte 
vara politisk blir alltså till internpolitik. Nonsenslåtar blir politiska 
i samma stund som de provocerar ”läktarproffsen som sitter där och 
dömer” (Intervju med Bonni 24/1 2022). I ett sådant klimat blir det 
inom ”rörelsen” en motståndshandling i sig att skriva texter som är 
just bara på skoj. Det mest kända exemplet är kanske låten ”En 
slemmig torsk” av KSMB.  

 
Nu ska jag sjunga en visa om kärlek/ glass/ gröna ängar och 
King Kongs tass/ jag är dum/ jag är seg/ du simmar i en jät-
tedeg/ En slemmig torsk/ en slemmig torsk/ i en brödrost 
(Sylvan 1980, spår 13). 

 
KSMB har utöver just den låten få andra texter som kan betecknas 
just som ”trams” men sångaren Michael Alonzo säger i intervju- 
antologin Svensk punk 1977-81 att de aldrig var uttalat politiska 
(Carlsson, Johansson & Wickholm 2004: 75). Bandet Asta Kask har 
i sin låtlista också få tramslåtar, trots att de också i själva verket be-
traktar sig som ett opolitiskt band. Bandets sångare Bonni berättar 
att deras tramslåtar mest kom till som experiment. 

 
”Fram och bak” är rent blaj. Jag och Micke skulle skriva en 
varsin blajlåt för att testa den nya fyrakanalersbandaren. Det 
blev den och ”Psykopaten” /…/ Detsamma hände med 
”Johnny Boy” som skrevs för att testa min nya portastudio, så 
det är ju låtar som faktiskt inte är på riktigt (intervju med 
Bonni 24/1 2022). 

 
Att låtarna inte är ”på riktigt” handlar om att de inte fötts ur det  
behov Bonni beskriver som att ”det är något som river och klöser i 
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mig och till slut måste det ut” (intervju med Bonni Pontén 24/1 
2022). Samtidigt säger Bonni att det också finns något äkta i det 
oreflekterade. Det blir en mer opretentiös låt som också har  
potential att nå ut till en bredare publik. Något som Bonni säger kan 
förklara varför just den här typen av punk oftare blir till publikfram-
gångar.  

 
En bieffekt av det är ju att de här mest betydelselösa låtarna 
kan dra med sig de andra låtarna och når den bredare lyssna-
ren som bryr sig mindre om snygga synkoper och mer om 
schysst bakgrundsmusik till festen (intervju med Bonni Pon-
tén 24/1 2022). 
 

Den rena humorn inom övriga politiska ställningstaganden kan alltså 
bli ett ställningstagande i sig. Precis som att den punkare som väljer 
att ha långt hår råkar vara ”mer” autentisk för att hen är som hen vill 
blir också en icke-politisk text till det där autentiska fingret mot lik-
formighet som punken kanske föddes ur. Ur ett sådant perspektiv blir 
nonsens till avantgardistiska utsvävningar inom punken på samma 
sätt som kanske Philemon Arthur and the Dung och, om vi ska hålla 
oss till temat, Risken Finns blev inom proggen. De Lyckliga Kompi-
sarnas ”Ishockeyfrisyr”, en av de allra största framgångarna i blajgen-
ren, summerar på så sätt de här olika perspektiven. Främst genom att 
på bred front slå igenom och möjligen bana väg för de politiska bud-
skapen i den övriga repertoaren men också för att inte vara på riktigt 
och på så sätt ”sälja sig” på båda sätten. Låten i fråga handlar helt 
enkelt om att bandets sångare Martin Hällgren plötsligt upptäcker att 
hans senaste besök hos frisören Sören resulterade i en så kallad  
hockeyfrilla. Han hamnar sedan i Göteborg och det enda han ser i 
sina nya loafers är ännu mer hockeyfrillor. ”Ishockey-frisyr” är fort-
farande bandets och den svenska trallpunkens mest kända och har i 
skrivande stund (2022, 19 år efter låten släpptes på albumet Tomat) 
över två miljoner lyssningar på streamingtjänsten Spotify. 
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Punkrörelsen slår alltså en slags ”bachtinsk kullerbytta” och blir 
uppochnervänd inom en uppochnervänd diskurs. För punken är 
trots allt en slags inverterad normalitet genom att den ofta håller 
upp en spegel som vill avslöja maktens brister och på det sättet 
egentligen väldigt fri. Som Mattias Alkberg förklarar det: 

 
Det är väl lätt att glömma att det är roligt med punk I SIG: att 
spela snabbt eller snabbare, att panga rutor, att peka finger, 
att liksom terra och retas med folk som är lättretade. /…/ Det 
fina med punken är att man/vi klurat ut att det är ok om man 
pangar rätt rutor, pekar finger i rätt riktning, liksom (intervju 
med Mattias Alkberg 14/1 2022). 

 
Ambivalensen är tydlig. Det är kaos – men riktat åt ett håll. Befrielse 
under ordnade former skulle man kunna kalla det. 

Jag sjunger som jag vill 

I ”En slemmig torsk” av KSMB anas ett försvar av innehållet när 
Johnny Sylvan mot slutet trotsigt piper fram ”Jag sjunger som jag 
vill”. Det är ju det han gör. Samtidigt sammanfattar det vad punken 
föddes ur: Alla kan spela. ”Hellre än bra” är ett slags motto som 
också gjorde att ungdomar plötslig intog en scen som de trodde var 
vigd åt skolade musiker. 

Mattias Alkberg och Bonni Pontén är båda också inne på någon-
ting viktigt i punkens förhållande till blaj och att utmana. Eftersom 
punken på många sätt går ut på att provocera blir provokationen i 
sig politisk. Här blir det så kallade tramset med könsord och det po-
litiskt inkorrekta egentligen skarpt politiskt. Det icke-politiska i att 
som till exempel Traste och Superstararna sjunga om en traktor blir 
också självklart politiskt i och med att det kontrasterar storstads-
problemen genom att behandla utdömd, töntig landsbygdskultur. 
Humorn blir mångtydig och trots att låtarna ibland tillkommer som 
experiment hamnar de till slut på skivor och skapar betydelser. 
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Ambivalent är också den rena humorn, blajet, i den politiska 
kontexten. Samtidigt som det kan vara politik i sig – alltså som ett 
slags motstånd till för stunden rådande omständigheter att vara po-
litiskt korrekt – är det också en grogrund för att bli alltför populär. 
Att bli populär överhuvudtaget och framför allt genom blaj är helt 
enkelt inte ”äkta punk”, även om det faktiskt kan medföra att fler 
faktiskt lyssnar på låtarna med budskap.  

Joe Hills ord inledde denna text och det blir rätt tydligt att hu-
mor är en del av politiken oavsett om låten ifråga är blaj eller på 
riktigt. Det är tydligt i framgångarna med ”Ishockeyfrisyr”, ”En 
slemmig torsk” och i starkt satiriska låtar som blir populära för att 
de sprider ett budskap med hjälp av humorn. Med det sagt sätter 
Martin Hällgren, som är den drivande kraften i De Lyckliga Kompi-
sarna, fingret på punkens anarkistiska utgångspunkter när han får 
frågan varför de gör icke-politiska humorlåtar: ”Men svaret på frå-
gan är ju: Man kan sjunga om vad som helst. Det som faller en in” 
(intervju med Martin Hällgren 5/9 2021). Bara det är ju uppfris-
kande roligt, och politiskt samtidigt. 
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8. DET TALAS OM HORMONER 
 

LINDA BERG & ANNA SOFIA LUNDGREN 
 
 
 

ällan har vi väl givit oss in i ett forskningsfält där ämnet gett 
upphov till sådant intresse i vår omgivning. Hormoner väcker 
berättarlusten och det finns mycket att säga. I det här kapitlet 

resonerar vi kring berättelser om hormoner såsom de kommit till 
uttryck inom ramen för forskningsprojektet ”Det är hormonerna: 
Kvinnor i transition genom berättelser om hormoner”.1 Kapitlet  
utgår från intervjuer med kvinnor, men även från populärveten-
skaplig så kallad självhjälpslitteratur som syftar till att informera 
om hormoner och hormonella processer. Vi betraktar materialet 
övergripande som ”hormonberättelser”, det vill säga berättelser 
som inordnar hormoner i narrativ genom vilka det skapas förståel-
ser för kön, kropp och liv. Sådana berättelser är inte är fria från bar-
last. De förhåller sig till föreställningar som var i omlopp långt innan 
hormon blev ett ord på allas läppar (Koerber 2018). I analysen åter-
vänder vi till teman som Alf Arvidsson lyft i några av sina texter  
genom åren. Det innebär bland annat att vi undersöker hur berät-
telser om hormoner fokuseras kring vissa betydelsebärande narra-
tiva element (Bal 1988; Arvidsson 1993) och hur något blir eller 
känns möjligt att berätta (Shuman 2005; Arvidsson 2014).  

 
1 Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet (dnr 2020-01220). 

S 
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Vi har valt att fokusera två dominerande narrativ, eller narrativa 
system, i vårt material. Vi benämner dem efter deras centrala upp-
maningar: “Erkänn och bemästra hormonella processer!” samt “Se 
bortom kropparna!”. Båda förhåller sig till hormoner som något 
svårkontrollerat och potentiellt farligt men de gör det på olika sätt. 

Erkänn och bemästra hormonella processer! 

Det första narrativets ramberättelse utgår från att det funnits och 
finns begränsa(n)de kunskaper om kvinnors kroppar och hälsa och 
att detta drabbar kvinnor vars symptom inte erkänns av vare sig vår-
den eller samhället i övrigt. Det påtalar behov av, och erbjuder 
också, en medicinskt förankrad kunskap om vad hormoner är och 
hur de verkar i kvinnors kroppar. Narrativet fungerar som en grund 
för kravställande, men ibland också som ett legitimerande av vad 
som ofta refereras till som “kvinnliga” egenskaper – även sådana 
som beskrivs som obegärliga såsom lynnighet. Avslutningsvis ger 
det förslag på hur kvinnor själva kan påverka hormonella system så 
att balans och bättre mående kan uppnås. 

* 
Utsagor om att bli överrumplad av symptom och specifikt bristen på 
kunskap om hormoner återfinns genomgående i materialet. I dessa 
berättelser är tiden central. Camilla, 57 år, minns i en intervju till-
baka till sin första menstruation. 

 
Jag visste inte alls någonting om mens riktigt, och blev rädd 
när den kom. Ja och så var det faktiskt en moster som berät-
tade vad jag skulle göra – vad jag skulle köpa och sätta in i 
trosorna. Det talas ju om idag, men det var inte något som ta-
lades om då. Men mina barn har ju fått prata om det i skolan. 

 
Narrativet lyder: då rådde förtegenhet, idag öppenhet; då överför-
des kunskap mellan kvinnor inom familjen, idag sker den även inom 
skola eller vård. I samma intervju talar Camilla om klimakteriet, och 
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hon berättar om sina möten med vården i samband med att men-
struationen upphört. 

 
Jag upplever verkligen inte att jag har fått mycket kunskap el-
ler information. Mer ett konstaterande av läkare och en psy-
kolog som sa att “ja nu är du i klimakteriet”, men sedan fick 
jag inte veta mer. 

 
I enlighet med Mieke Bals (1988) betoning av hur narrativa element 
ofta engagerar tid och rum, kan vi se hur Camillas berättelse om då-
tidens tystnad kring pubertetens realiteter förs vidare in i ett nu; när 
hon nått klimakteriet möts hon åter av samma tystnader. Samtidens 
ökade öppenhet kring puberteten tycks inte gälla klimakteriet. Stöd 
för sin upplevelse hämtar Camilla i sin professionella expertis. Som 
sjuksköterska vet hon att kunskap om hormoners roll vid klimakte-
riet saknas i utbildningen: ”det har varit jag själv som har tagit reda 
på saker. Jag har försökt läsa mig till vad hormoner är och vad de 
gör”. Det går att tolka manövern i termer av vad folklorister omtalat 
som att skapa berättigande att tala (Schuman 2005). Framlyftandet 
av den egna medicinska kunskapen, och självstudierna i vad “hor-
moner är och vad de gör” skänker auktoritet åt berättelsen om att 
bristfällig kunskap om betydelsen av hormoner inte bara existerade 
förr utan även inom dagens hälso- och sjukvård. ”Det finns kun-
skap”, lyder narrativet, ”men de flesta saknar den”. 

Att det finns en okunskap om hormoners generella betydelse är 
central i narrativet, och det associerar emellanåt till en kritik mot 
kvinnokroppens position som outforskad ”mörk kontinent” (Johan-
nisson 2004).2 Men det är som störande obalans hormoner oftast 
omtalas och får förklara kvinnors symtom: oro, stress, vikt, smärta. 
Narrativet är dock lösningsinriktat och erbjuder kunskapsbaserade 
tips på hur kvinnor med träning, tillskott och kost själva kan hantera 
sina hormoner. På så vis erbjuder narrativet agentskap: tar bort 

 
2 Titeln på Johannissons bok Den mörka kontinenten anspelar på ett uttalande av Sigmund 
Freud. 
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skam, kräver vård, ger redskap till självhjälp. Det första narrativets 
hormonberättelser utgår från en feministisk identifikation av en 
manlig norm i kunskapsproduktionen kring kvinnors kroppar, och 
skapar möjligheter för en kvinnopolitisk positionering som kan fun-
gera som plattform både för aktörskap och kravställande. Narrati-
vets lösningsförslag erbjuder dock mycket lite av strukturell analys. 

Den kunskap narrativet omhuldar är förankrad i medicinsk och 
förment neutral diskurs. Ändå tycks det ofta sedimentera kulturella 
föreställningar om kön. Metaforer och exempel har ofta cis-norma-
tiva drag, där kroppar och biologi omtalas utifrån en heterosexuell 
matris som grundförståelse av människors identiteter och liv. De  
intervjuade samförståndsskojar om hur ”hormonella” kvinnor är. I 
Katarina Wilks (2018: 32–51) självhjälpsbok Perimenopower 
(2018) beskrivs hormoner som ”förvirrade höns” som ”vägrar sam-
arbeta”, är ”oförutsägbara” och går “bananas”, och kvinnor i klimak-
teriet beskrivs som precis lika förvirrade som sina hormoner. När 
Mia Lundin benämner sin bok Kaos i kvinnohjärnan (2011) flirtas 
på samma sätt med genusstereotyper. Narrativet positionerar alltså 
kvinnor i ett riskabelt läge: å ena sidan antyds att omgivningen bör 
acceptera kvinnors hormonstyrda beteenden, å andra sidan förvän-
tas kvinnor kontrollera sina hormonella kaoskroppar för att bemö-
tas som tillräkneliga. 

Men detta är inte det enda sättet på vilket narrativet kan tyckas 
konserverande. Det betonar inte sällan hormonkontrollerandets 
förmodat önskvärda sidoeffekter. Att bli sitt ”bästa jag” – som un-
dertiteln på boken Hormonstark (Johansson 2020) lockar med – 
innebär också att bli smal, mer lättsam för sin omgivning och orka 
arbeta mer. Således bekräftas inte bara en nyliberal fantasi om 
möjligheten till optimering av jaget, utan manas kvinnor att ägna 
sig åt att putsa sina kroppar och bejaka normativa föreställningar 
om kön.  
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Se bortom kropparna! 

I det andra narrativet görs hormoner hotfulla, inte för sina effekter, 
utan för vad fokus på hormoner kan ställa till med för kvinnor. Vi 
kallar narrativet Se bortom kropparna! Dess ramberättelse menar 
att hormonfokus reducerar kvinnor till kropp och är en del av en 
konservativ biologistisk diskurs. 

* 
I litteratur, feministiska debatter och framförallt intervjuer med 
personer som identifierar sig som feminister återkommer en ambi-
valens och en avvaktande hållning inför hormoner som fenomen 
och som förklaring av sig själva och processer i livet. Inte minst blir 
fokus på hormoner något som är komplicerat i relation till tolk-
ningar av vad feminism varit och är. Här gör egen erfarenhet av  
feministiskt arbete narrativet trovärdigt och möjligt: 

 
Att ha den här inställningen att lyfta fram mens, PMS, hor-
moner – alltså det var ju underordnat […] Nu var det ju ingen-
ting vi pratade om överhuvudtaget. Om man sedan var poli-
tiskt aktiv mer eller mindre… [---] Då var det ju politik som 
var viktigt, inte… 

 
I narrativet framhålls exempelvis historiska protester för barnom-
sorg, lika lön för lika arbete och att stoppa mäns våld mot kvinnor 
och barn. Tystnader kring hormoner görs till ett bevis på att hormo-
ner var mindre viktiga i en kamp mot strukturella orättvisor. Några 
av de intervjuade refererar tillbaka till mitten av 1990-talet och en 
het medial debatt om män och våldsamt beteende relaterat till 
testosteron. Filmerna Gott om pojkar ont om män (1995) samt 
Flickor, kvinnor och en och annan drake (1997) av filmaren Mari-
anne Ahrne i samarbete med den jungianska analytikern Rigmor 
Robert väckte diskussioner om biologiska förklaringsmodeller av 
identitet, kön och beteendemönster. Debatterna och filmerna refe-
reras till som exempel på när politiska frågor reduceras till idéer om 
människors naturliga beteenden. 
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Hormoner väcker här även associationer till uttryck som “har du 
mens eller?”, det vill säga välkända försök att göra kvinnors känslo-
uttryck till en fråga om kropp och hormonell obalans – något som 
inte har sakliga skäl utan utgör för saken irrationella reaktions-
mönster. Denna association blir hotfull utifrån hur sådana uttryck 
har reducerat kvinnor till kroppar och traderat degraderande idéer 
om kön, sexualitet och subjektskap (Koerber 2018). Narrativet 
byggs upp av minnen av att inte ha blivit tagen på allvar. Minnena 
utgörs av konkreta erfarenheter, men också av mer allmän kunskap 
om “hur det är”. Gemensamt för dem är att de som står för avfär-
dandet ofta, men inte alltid, positioneras som män: 

 
När tjejer har varit förbannade och någon sagt ”ska du ha 
mens eller?!” […] Eller tjejer och kvinnor som själva går in i 
det här och låter de här förklaringsmodellerna växa. Ja och 
det blir svaret på frågan varför man mår dåligt. Det kan ju ha 
en massa olika orsaker… Man kanske är skitförbannad egent-
ligen och lägger det i kroppen. 

 
Inom detta narrativ får fokus på hormoner också symbolisera en 
vändning in mot individen och hennes inre biologi. Det är en vänd-
ning som uppfattas som vansklig för enskilda kvinnor men också för 
feministisk kamp generellt. I denna andra tolkning görs samtidens 
tal om hormoner till en patriarkal strategi, där kvinnor fås upptagna 
av att med de nya förklaringsmodeller och verktyg som biologisk 
kunskap om hormoner ger ägna sig åt att förbättra de egna krop-
parna istället för att ena sig samhällspolitiskt.  

Det bemyndigande som det första narrativet identifierar ses i det 
andra narrativet som en tillbakagång. Båda narrativen kan sägas  
erbjuda feministiska positioner med ambition att förbättra kvinnors 
liv. Om det första narrativet talar om vikten av kunskap om hormo-
ner, varnar det andra för ett fokus på denna kunskap. Företrädare 
för det senare vädjar till unga kvinnor: 
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Jag skulle många gånger vilja säga att “men snälla du gå inte 
in i det där för mycket”, alltså, för ja det är trender och det 
finns så många intressen av att vidmakthålla den här synen 
på kvinnor och tjejer. Och det är verkligen ett redskap för att 
underordna kvinnor och tjejer. Men på det här diffusa sättet 
som, ja låt oss säga, patriarkatet funkar.  

Narrativens makt 

I detta kapitel har vi kort stannat upp och reflekterat över narrativa 
dimensioner i berättelser om hormoner, från intervjusamtal med 
kvinnor och från självhjälpsböcker i ämnet. Två dominerande nar-
rativ genomsyrar allt från berättarposition och själv- och samtids-
förståelse (jfr Arvidsson 1993, 1999). Ett centralt element är tid.  
Berättelser om barndom och pubertet, och det vuxna livets utma-
ningar med menstruation, graviditeter och klimakterium ordnar  
berättelser där teman om kön, kropp, hälsa och orättvisor gör utsa-
gorna möjliga och angelägna att berätta (Arvidsson 2014). Tids- 
åtgång spelar roll, hur en berättelse ges mening genom tidslig  
utsträckning (Arvidsson 2011). Tid som narrativt element struktu-
rerar också berättelserna genom att ständigt skapa mening genom 
jämförelser mellan hormoners betydelse för kvinnor förr och nu och 
genom tolkningar av vad skillnader betyder. 

I det första narrativet är hormoner en lösning för kvinnors  
mående; den som bemästrar sina hormoner får kontroll över sig 
själv. Kunskap om hormoner beskrivs som frigörande och bemyndi-
gande, också i relation till vården. Kvinnor positioneras som förför-
delade av okunskapen om deras kroppar, men de peppas att ta  
saken i egna händer. I det andra narrativet är intresset för hormoner 
något hotfullt som vänder blicken bort från kamp mot strukturella 
problem; där den som fokuserar på hormoner riskerar att följa en 
uppfattat biologistisk, individualiserande och apolitiserande  
rörelse. Ständigt närvarande och bekanta narrativa element som tid 
kopplas på olika sätt samman med förståelser av kvinnor, politik, 
handlingsutrymme och auktoritet. Artikulationerna är avgörande 
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för hur vi känner igen oss och bedömer hormonberättelsernas rim-
lighet för oss. De igenkännbara formerna i berättelserna gör något 
med hur vi kan förhålla oss till det för de flesta rätt abstrakta feno-
menet “hormoner”; de uppmuntrar positioneringar som avoga eller 
öppna inför olika budskap om vad hormoner är och gör. Talet om 
hormoner faller alltså in i dominerande narrativ som gör kroppens 
hormoner begripliga på ibland motstridiga sätt. De strukturerar 
dock inte bara normativa föreställningar om kroppar, utan kan 
också ses som vidare och politiserande inlagor i diskussioner om 
hälsa, identitet och feminism. 
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9. VÅRD OCH VÄNDPUNKTER 
Tvångsvårdade ungdomars berättelser 

 
KIM SILOW KALLENBERG 

 
 
 

arför hamnar människor snett i livet och hur kan de hamna 
på rätt köl igen? Förenklat är detta frågan socialvården  
söker besvara. Jag skrev min avhandling om tvångsvård av 

unga med ett särskilt fokus på behandlingspersonal (Silow Kallen-
berg 2016). I avhandlingen analyserade jag hur spänningar mellan 
vård och straff tog sig uttryck i personalens förståelse av ungdo-
marna de var satta att behandla, i själva behandlingsarbetet och i 
den egna yrkesidentiteten. Personalen var i fokus men jag skrev  
avhandlingen främst för ungdomarnas skull. Det var deras situation 
jag önskade påverka till det bättre med min studie då även jag var 
upptagen av frågan om hur sociala problem kunde förstås och av-
hjälpas. Från mitt tidigare yrkesliv som behandlingsassistent bar jag 
med mig många levnadsöden och livsberättelser som jag inte kunde 
glömma. I min avhandling saknades dock det som kommer att stå i 
centrum i den här texten: ungdomarnas egna ord. Detta kapitel syf-
tar till att synliggöra den narrativa strukturen i berättelser skrivna 
av tvångsvårdsplacerade ungdomar. Vad säger ungdomarna själva 
om sin situation? Vilka orsaker identifierar de som bakomliggande 
till institutionsvistelsen? Vad ser de som vägen framåt?  

V 
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Statens institutionsstyrelse (SiS) är den myndighet som driver 
tvångsvårdsinstitutioner för unga. Särskilda ungdomshem är den 
formella beteckningen för institutioner där tvångsvård bedrivs. 
Tvångsvård sker med stöd i lag med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU) och beslutas om av förvaltningsrätten efter  
ansökan från socialtjänst. Det är en åtgärd som ofta används först 
när frivilliga behandlingsalternativ har prövats och misslyckats. SiS 
publicerar årligen böcker inom skriftserien ”SiS unga berättar” där 
innehållet är texter som ungdomar själva har skrivit under sin insti-
tutionsvistelse och det är ett urval av dessa som analyseras i det här 
kapitlet. 

Vård, institutioner och berättande 

Berättande är en del av vardagen och ett kommunikativt medel som 
människor använder för att fånga tillvarons processuella karaktär 
(Arvidsson 1999: 48; Palmenfelt 2017: 204). Det här gäller även när 
vardagen inte är så vardaglig, som i vård- eller institutionssamman-
hang. I antropologen Cheryl Mattinglys (1998) bok om arbets- 
terapeuter konstaterar hon att ett fokus på mänskligt lidande också 
innebär ett fokus på berättelser. Allvarlig sjukdom eller skada för-
flyttar människor från det ordinära till det extraordinära. Att med 
tvång förflyttas från ett sammanhang till ett annat, där livet ter sig 
mycket annorlunda jämfört med hur det har levts tidigare, kan ses 
som jämförbart med den typen av livsomvälvande erfarenheter som  
Mattingly fokuserar. Berättande är ett sätt för människor att han-
tera sådana svårigheter.  

På institutioner förekommer många olika slags berättande även 
om en del av de olika formerna som förekommer inte skulle klassas 
som berättande eller berättelser i en strikt folkloristisk mening. 
Journaler kan till exempel läsas som en institutions berättelse om 
en människas liv, samtidigt som dess huvudsyfte inte är att berätta. 
Journalen syftar främst till att forma behandlingen och rikta pati-
enten mot ett bättre mående eller beteende (jfr Mattingly 1998).  
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Etnologen Birgitta Svensson (1997) har i sin studie om livstids-
dömda fångar noterat hur själva fängelseinstitutionens berät-
tande i form av biografiska fakta som samlas om de intagna  
bidrar till att forma de intagnas tillvaro på olika sätt. Svensson 
menar att samhällets straffrättsliga policy konstruerar specifika 
former av kriminell identitet och biografier: alltså specifika sätt 
att berätta om sitt liv. 

De olika former för berättande på särskilda ungdomshem som 
jag har identifierat tar sig olika former och rör sig i olika riktningar. 
Personal berättar för varandra (daganteckningar och muntliga sam-
tal), för andra myndigheter (journaler), och för ungdomarna (be-
handlingssamtal, tillrättavisningar). Ungdomarna berättar om sina 
liv och erfarenheter både för varandra och för personalen. Samtal 
och att på olika sätt (skriftligt och muntligt) föra vidare information 
är en stor del av arbetet på institutioner. En del av det handlar om 
mer regelrätta berättelser som traderas vidare i något slags sedelä-
rande syfte – en slags institutions-lore. Det kan handla om ungdo-
mar som varit särskilt utmärkande, om personal man minns, eller 
om arbetssätt som inte längre används.  

En aspekt som jag fokuserade på i min avhandling var persona-
lens berättande om ungdomarna. Där var element som diagnoser, 
problem hemma, bristen på meningsfulla fritidsaktiviteter och då-
ligt umgänge sådant som bidrog till att konstruera narrativ om vilka 
ungdomarna i tvångsvården var och varför de var där. Ungdomar-
nas sätt att berätta om sina problem följer liknande mönster som 
personalens berättelser om ungdomarnas problem. Återkommande 
i ungdomarna berättelser hänvisas i synnerhet till problem i hem-
met under uppväxten som ett sätt att skapa begriplighet för deras 
nuvarande situation.  
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Betydelsen av barndomen 
– negativa vändpunkter 

Utifrån flera årgångar av skriftserien ”SiS unga berättar” har jag valt 
att fokusera på den som gavs ut 2014. Bokens titel– Det började med 
lite småskit hemma – kan i sig ses som en markör för en början på 
en berättelse. 

Texterna ger i de flesta fall intryck av att vara självbiografiska 
och handla om egna erfarenheter. Nästan alla texter är till exempel 
skrivna i jag-form och hänvisar till faktiska platser och årtal. Svens-
son betraktar det biografiska, eller livshistoriska, berättandet som 
en slags social kontroll som individer utövar då det är ett sätt att 
skapa ett sammanhängande förflutet som passar ihop med, eller är 
meningsfullt för, nutiden i individens liv (Svensson 1997: 71ff). De 
sätt på vilka livet presenteras blir därmed ett sätt för människor att 
skapa agens eller handlingsutrymme och även begriplighet. Tex-
terna kan läsas som uttryck för ett sådant identitetsarbete.  

Inledningarna på berättelserna i boken sätter ofta det ögonblick 
då problemen började i fokus samt anger orsakerna till problemen. 
Många börjar med att berätta om sin ålder, antingen den nuvarande 
eller åldern då problemen började. I berättelsen som fått namnet 
”Knas!” finns till exempel en åldersangivelse med när signaturen 
”Skogen” inleder texten: ”Allt knas började när jag va 10 år” (2014: 
20). Ett annat exempel är i texten ”Jag och låsta dörrar” där ”Natti” 
börjar sin berättelse: ”Allt började med familjeproblem redan när 
jag var 4 år gammal och det har bara fortsatt tills nu och det slutade 
inte bra” (2014: 48). I Nattis text kan den första meningen läsas som 
en kort, men sammanhängande, berättelse där de narrativa be-
ståndsdelarna början, händelseförlopp och slut alla finns med.  

Utöver det självbiografiska temat som är gemensamt för många 
berättelser i boken är en annan gemensam nämnare att texterna kan 
läsas som vändpunktsberättelser (Arvidsson 2005: 61ff). Sådana 
berättelser har formen av att berätta om förändring från ett förr till 
ett nu, med betoning på en avgörande händelse som ges särskild 
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förklaringskraft. De startpunkter på problemen som början på 
många berättelser i boken identifierar kan läsas just som vändpunk-
ter – i dessa fall vändpunkter som förändrar livet i negativ riktning 
och som kan härledas till händelser i barndomen.  

Viljans makt 
– positiva vändpunkter 

Den av berättelserna som jag har analyserat mer ingående heter 
”Mitt liv!” och är undertecknad med signaturen ”D”. Berättelsen in-
leds med följande rader: 

 
Jag var 12 år första gången jag blev placerad i fosterfamilj. Sen 
dess har det bara blivit värre, fosterfamilj, hvb-hem, behand-
lingshem, institutioner. Det började med SOL sen LVU och nu 
LSU. Dom senaste tre åren har jag varit inlåst på olika in-
stitutioner. Jag går in på mitt sjunde år efter årsskiftet. Jag 
har slängt bort sju år (2014: 31). 
 

Början som den är formulerad i berättelsen utgörs av en historisk 
redogörelse eller en slags scen för berättelsens handling. Skribenten 
gör själv en problemformulering där de olika placeringarna på olika 
institutioner beskrivs som något dåligt, något att förändra. Ut-
trycket att skribenten har ”slängt bort” flera år av sitt liv förstärker 
detta. ”D” fortsätter sin berättelse: 

 
Det började med lite småskit hemma. Jag såg upp till dom 
äldre. Jag började med värre saker. Jag började sälja droger 
som 13-åring. Började ta mopeder och bilar, inbrott i hus, ga-
rage, skolor och företag. Jag bildade ett gäng för att känna mig 
trygg (2014: 31). 

 
Här ser vi ytterligare en början, den som boken lånat sin titel ifrån. 
Här förstärks det som är problemet – kriminaliteten, det dåliga um-
gänget. I detta talar skribenten till etablerade föreställningar om 
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varför ungdomar hamnar snett. Det bidrar till att skapa trovärdighet 
i berättelsen och gör därför att den blir förstådd av sina läsare. Sam-
tidigt kan den också läsas som en berättelse som skapar trovärdig-
het bland andra normbrytare. Skribenten började ung, har sysslat 
med mycket olika saker inom det kriminella fältet och vistats på 
många olika institutioner. Svensson använder begreppet ”kriminell 
karriär” när hon beskriver livsberättelserna hos fångarna i hennes 
studie som bär gemensamma drag även med den berättelse som 
analyseras här (Svensson 1997: 80). Den kriminella karriären för-
håller sig till andra normsystem än de som är gällande i det vanliga 
samhället och det är andra meriter som räknas där. Skribenten  
uttrycker ånger och menar sig ha slängt bort stora delar av sitt liv, 
samtidigt som berättelsen också kan läsas som ett sätt att skapa  
kredibilitet i kriminella kretsar. I nästa del av berättelsen målas in-
stitutionsvistelsen upp som anledningen till att ”D” är vid liv: 

 
Jag körde fullt ut. Det är tur att man lever. Många av mina 
vänner har gått bort av överdoser, blivit skjutna eller tagit li-
vet av sig. Så om jag inte hade bott på hem eller institution 
hade jag nog inte levt nu (2014: 31).  

 
Här etableras igen en trovärdig kriminell identitet samtidigt som 
skribenten tar avstånd från den delen av livet och menar sig ha för-
ändrats. Institutionsvistelsen är vändpunkten i den här delen av be-
rättelsen. De gamla vännernas öden utgör kontrastpunkt för att 
stärka den egna tolkningen av hur det kunde ha gått om vändpunk-
ten inte kommit.  

Berättelsen är överlag mörk och dramatisk. Mot slutet anas dock 
ett mer positivt och hoppfullt stråk. 

 
Så nu sitter jag här, fyra väggar och en säng. Tänker om det 
var värt? Fan heller inte en enda dag var det värt! Jag har be-
stämt mig att jag ska ändra mig! Jag vill bli accepterad av 
samhället och inte bli stämplad som kriminell. Jag vill inte dö 
ung. Jag vill bilda familj och fixa ett jobb. Jag vill inte ha ett 
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kriminellt liv. Jag vill kunna känna mig trygg. Inte gå runt 
med väst och beväpnad för man vet aldrig när det kan smälla. 
Jag vill inte leva så längre. Så nu ska jag ändra mig, sluta med 
allt för alltid. Det ska bli riktigt skönt (2014: 32). 

 
I den sista delen av berättelsen sker ett slags tillbakablickande och 
skribenten frågar sig om det var värt det. Svaret är nej och berättel-
sen avslutas med tal om förändring. Notera upprepningen av ”jag 
vill” som inleder flera av de sista meningarna. Att repetera något kan 
vara ett sätt att i berättelser betona vikten av något. Här är det ett 
framtidshopp som artikuleras genom upprepningen och den egna 
viljan hos ”D” som ska utgöra en vändpunkt i en positiv riktning. 
Kanske vågar ”D” tro och hoppas på ett lyckligt slut trots alla mot-
gångar. 

Texterna i skriftserien ”SiS unga berättar” innehåller alltså ofta 
så kallade vändpunktsberättelser som talar om och förklarar för-
ändring till det sämre eller till det bättre där en avgörande händelse 
ges kraften av att förändra allt (Berglund 1998; Arvidsson 2005: 61). 
Deras berättelser visar att ungdomarna har lärt sig på vilka sätt de 
kan berätta om sina problem för att framstå som trovärdiga genom 
att till exempel betona problem i hemmet under uppväxten. Det livs-
historiska berättandet är ett sätt att skapa ett sammanhängande för-
flutet som passar ihop med nutiden i individens liv. 
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10. KULTURELL FÖRSTÅELSE 
AV NYFIKENHET 
Folklore, fantasi, makt och fara 

 
HELENA PETTERSSON 

 
 
 

över ett decennium har jag studerat internationell yrkesrörlig-
het bland forskare. I intervjuerna nämner en stor andel av  
informanterna ordet nyfikenhet när de motiverar varför de 

valde att flytta utomlands. Användningen av ordet nyfikenhet i fors-
karnas narrativ ledde till att jag började fundera på vilken roll  
nyfikenhet tillskrivs i forskarvärlden, både som en del av ett yrkes-
narrativ och identitetsarbete. Och hur förstår andra vetenskapliga 
discipliner nyfikenhet? 

I olika forskningskontexter definieras nyfikenhet som ett 
centralt beteende som kännetecknar människor och som utgör en 
väsentlig orsak till framväxten av mänskliga samhällen och kulturer. 
Människor lägger till exempel ner mycket tid på att undersöka och 
hitta på nya saker som är svåra att förklara ur ett snävt överlevnads- 
eller nyttoperspektiv (jfr Marvin & Shohamy 2016; Oudeyer 2016; 
Speth 2015). Nyfikenhet kan också förstås genom reglerande makt-
praktiker, och därigenom reglering av idéer och kroppar (Foucault 
1984). Vem vinner på att reglera nyfikenhet? Vad är syftet och  
eventuella effekter?  

I  
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Med nyfikenhet avses här viljan att lära sig nya saker för sin egen 
skull. Nyfikenhet kan driva individen att söka information, främjas 
som en kulturell norm och kanske till och med förklara migrations-
mönster i samhället. Nyfikenhet kan stå i konflikt med stabilitet – 
på individ- såväl som på samhällsnivå. Nya idéer kan vara farliga, 
och att agera efter dem kan komma med sociala och kulturella  
kostnader, där individen kan framstå som instiftare till social oro. 

Denna text skall betraktas som ett etnologiskt bidrag i en multi-
disciplinär kontext där nyfikenhet diskuteras. Det övergripande må-
let är att ge några etnologiska exempel på hur nyfikenhet kan  
förstås, med folkloristik som specifik ingång.1 Just den kreativa  
användningen av folklore har bland annat diskuterats av Alf  
Arvidsson i boken Folklorens former (1999). Texten inleds kort med 
en översikt om nyfikenhet som idé och praktik, inklusive tidigare 
nyfikenhetsrelaterad forskning. Huvudtexten följer därefter med ett 
par empiriska exempel på nyfikenhet just för att synliggöra hur ny-
fikenhet kan analyseras som kultur. Materialet består av arkivdata 
från Nordiska museets arkivämnessamling för folklore & folkliv och 
Institutet för språk & folkminne samt samlingar av folksagor i  
Klintberg (1986). 

Nyfikenhet utifrån kultur och individ: 
Idé och praktik 

Nyfikenhet framställs ofta som en känsla av positiv förväntan eller 
som en anledning till att begå handling som framstår som central 
drivkraft för inlärning och uppfinningar. Men nyfikenhet är också 
kantad av konflikter. Vi kanske skäms över vår nyfikenhet och att 

 
1 Perspektiv i detta kapitel diskuteras också i artikeln ”Nyfikenhet som motivation 
och distinktion”, samförfattad med Katarzyna Wolanik Boström. Vi behandlar i 
huvudsak nyfikenhet bland samtida yrkesutövare inom medicin. Den folklorist-
iska aspekten är utvecklad av mig. Jag vill också uppmärksamma mina samtals-
partners docent Linus Holm, professor Paul Shraeter, och seniora professorn  
Einar Holm, där vi problematiserar nyfikenhet som etnologiskt, kognitionsveten-
skapligt, datavetenskapligt, matematiskt, kulturgeografiskt och neurovetenskap-
ligt forskningsområde. 
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tillfredsställa nyfikenhet är vanligtvis kostsamt i form av pengar, tid 
eller energi; när, varför och hur mycket satsar vi på att tillfredsställa 
nyfikenheten? 

Vad avgör om vi övervinner det inneboende behovet av säkerhet 
och stabilitet till förmån för att förbättra vår kunskap för dess egen 
skull? I motsats till dagens ganska positiva syn på nyfikenhet har 
kristna samhällen historiskt definierat nyfikenhet som något kon-
troversiellt. Social kontroll av nyfikenhet har används som ett verk-
tyg för att upprätthålla stabilitet och villkor för nyfikenhet och på-
verkar individers agerande i relation till kulturella normer. 

Sedan skapelseberättelsen i Bibelns första Mosebok och genom 
Augustinus, har kristna samhällen upprätthållit tämligen negativa 
attityder till nyfikenhet: Nyfikenhet betraktades som något som stör 
och som leder människor bort från gud och religiösa plikter (se t.ex. 
Broberg 2012 och Loewenstein 1994). På liknande sätt framställs 
nyfikenhet i svensk folklore vanligtvis som negativt och riskabelt. 
Det är farligt att tillfredsställa nyfikenhet och att uppmuntra grän-
söverskridande beteende. Studier av samtida samhället tyder på att 
attityd till nyfikenhet kan vara starkt köns-kodad (Cottegnies m.fl. 
2016). Nyfikenhet som dygd eller syndigt kan delvis bestämmas av 
vem och vilket kön som uttrycker nyfikenhet. 

Ur ett brett vetenskapligt perspektiv beskrivs nyfikenhet som en 
drivkraft att utforska och söka oväntad kunskap (Ball 2012;  
Hargittai 2011). Neurovetenskaplig forskning stödjer tesen att nyfi-
kenhet utgör en drivkraft för informationssökning. Till exempel 
triggar inlärning interna belöningssignaler i hjärnan, vilket tyder på 
att informationssökning stimuleras av förväntan om inneboende  
inlärningsbelöningar. Som drivkraft bör nyfikenhet rimligtvis  
konkurrera med andra drivkrafter. Genomgående utforskar djur 
som saknar mat och vatten ofta nya miljöer istället för att äta eller 
dricka, trots uppenbar tillgång till mat och dryck. Människor reser 
också och söker efter nya destinationer för nöjets skull (Cao m.fl. 
2009; Ory m.fl. 2005). En möjlighet är att incitamentet för  
sådana resor härrör från den förväntade informationsvinsten från 
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resorna (Arentze & Timmermans 2005). Att förstå hur kulturella 
normer reglerar nyfikenhet genom att dekonstruera vilka domäner 
som är tillgängliga för informationssökning och vilka domäner som 
är stängda är således etnologins och folkloristikens stora bidrag. 
Här följer några empiriska exempel. 

Nyfikenhet i folklore och sagor: 
Ett par exempel 

Våren 2016 genomförde jag arkivstudier av Nordiska museets arkiv-
samling som rörde folktro, folklore och sägner, samt djur och lekar. 
I museets samlingar fanns exempel på nyfikenhet bland barn, yrkes-
verksamma, men framför allt om personer som något vis råkade illa 
ut för att de agerade nyfiket. Bland annat fanns flertalet varianter av 
sägnen av pigan eller drängen som läser ur prästens svartkonstbok 
(jfr af Klintberg 1986: 295VFF 464c:307; Wigström 1881: 220). 

I korthet beskrivs hur prästen en dag far hemifrån. Pigan/ 
drängen har noterat att prästen ibland läser ur en hemlig skrift, och 
undrar över innehållet. Vid läsningen frammanar pigan/drängen 
oavsiktligt små-djävlar som ställer till med oreda och förtret. När 
prästen kommer hem upptäcker han till sin förskräckelse att små-
djävlarna gör ofog, läser snabbt upp en motramsa. Små-djävlarna 
försvinner och pigan/drängen måste lova att aldrig öppna svart-
konstboken igen (ibid.). 

Reglering av nyfikenhet och (begränsad) tillgång till en tolk-
ningsapparat om hur världen är beskaffad, t.ex. utifrån skapelse- 
berättelser känner vi väl till. Bibelberättelsen om hur Eva äter av 
kunskapens äpple med den påföljande avvisningen av Adam och 
Eva från Edens Lustgård (1:a Moseboken: 3ff) och myten om Pando-
ras ask (Buxton 2004) är exempel på där nyfikenhet framställs som 
en mycket negativ egenskap, där en ung kvinnas nyfikenhet och vet-
girighet blir förödande för hela mänskligheten. Bibelns Eva och den 
grekiska mytologins Pandora utpekas som utlösare av synd och 
olycka på grund av sin nyfikenhet. 2000 års svenska översättning av 
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Bibeln innehåller meningen ”Den dag du äter av trädet skall du dö” 
(1 Moseboken: 2 15-17; se också Broberg 2012). Nyfikenhet kan 
alltså vara rent av dödlig. 

Eva och Pandora skall inte förhäva sig utan vara nöjda med sin 
tillvaro. Eva borde vara nöjd med sin tillvaro i Edens lustgård och 
inte kräva något mer av tillvaron. Pandora borde varit nöjd över att 
hon fick en så fin present, en vacker ask. Varför öppna den? Istället 
borde Eva och Pandora funnit sig i den gudomliga ordningen. Så var 
det också med drängen eller pigan som läste ur svartkonstboken. 

Den som har makten att reglera nyfikenhet har alltså makt att 
reglera kunskap. Det finns härvid starkt reglerande praktiker och 
normer. I fallet med prästens svartkonstbok är det alltså en helt van-
lig piga eller dräng som är förmäten nog att läsa i en skrift som  
endast en person, invigd i det heliga predikoämbetet anses ha  
tillgång till. I folksägner och ordspråk, är nyfikenhet skadlig och  
bestraffas av exempelvis folktroväsen eller gudsgestalter. Sägnen 
om svartkonstboken är en av många berättelser som fungerar som 
en reglerande maktapparat och berättar för oss vem som får ta del 
av kunskap. Dessa typer av sägner var väl etablerade i det förindust-
riella samhället och riktmärken för vardagligt beteende, enligt 
Bengt af Klintberg (1986: 9ff). 

Att vara nyfiken på människors privatliv eller skvaller anses  
således inte vara positivt. För ”vanliga” människor ur lägre sam-
hällsklasser betraktades dessutom alltför stor nyfikenhet om ett 
problem, inte minst för barn som behövde tillsyn, men även för 
vuxna som inte ansågs behöva bilda sig. Ta till exempel det svenska 
ordstävet ”Nyfiken i en strut” som fanns i tryck i svensk barn- 
litteratur redan 1886 (Broberg 2012). Uttrycket i Svenska barn- 
ramsor och barnrim är en varning: den som är nyfiken kan drabbas 
av negativa konsekvenser, oklart vilka. Oklart är dock inte att nyfi-
kenhetens negativa konsekvenser skall inläras under barndom. En-
ligt Svenska akademins ordbok kan emellertid uttrycket också för-
stås som något som är ”(använt att avspisa barn som visa sig ny-
fikna)” (www.saob.se/artikel/?unik=N_0641-0376.TDBw-0001). 
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Vad straffet består av är också oklart, men vi kan ana en social 
exkludering, eller i alla fall någon form av utfrysning eller be-
straffning. I min egen barndom hörde jag olika varianter, till  
exempel ”nyfiken i en strut råkar ofta illa ut” eller ”nyfikenhet i 
en strut, den som öppnar locket kan lätt trilla ut”, den sistnämna 
med tydlig Pandora-referens. För den som är nyfiken enligt ord-
språket, riskerar att få någon form av repressalie och information 
som inte bara är av godo. 

Med dagens digitala medier undanber vi oss kanske istället  
nyfikenhet, eller ha svårt att motstå dem. Det är så lätt att ta del av 
människors i och för sig iscensatta liv på till exempel Facebook  
eller genom Twitter, att nyfikenhet här kanske istället börjar  
betraktas som ”att vara uppdaterad”. Den så kallade skvallerpres-
sen har fått konkurrens av människor som själva vill berätta om 
sina liv, både så kallade kändisar och vanliga medborgare. Vi har 
en digital social samvaro som är uppbyggd på nyfikenhet. 

Med etnologi och folkloristik: 
Hur går vi vidare? 

För att förstå och delvis också förklara ett fenomen som nyfiken-
het måste vi anlägga breda vetenskapliga ansatser. Det har i sig 
varit en utmaning och den utmaningen pågår fortfarande. Att jag 
från mina redan etablerade vetenskapliga fält som vetenskaps-
studier och migrationsstudier kom in i folkloristik var minst sagt 
överraskande, men mycket fruktbart. Här ser vi tydliga exempel 
på regleringspraktiker och normer som har uttryckts under år-
hundraden. 

Nyfikenhet finns på alla nivåer av mänskligheten från det  
subjektiva till det samhälleliga och kulturella. Gemensamt för alla 
dessa fall är att nyfikenhet ofta står i konflikt med andra behov 
och önskningar – såväl inom den nyfikna individen som från  
förväntningar från gruppen eller samhället i stort. Med hjälp av 
en tvärvetenskaplig grupp forskare som arbetar med labb- 



HELENA PETTERSSON 

 

89 
 

baserade experiment och modellering, försöker vi också med per-
spektiv utifrån migrationsstudier, folkloristiska och kulturella 
perspektivet förstå nyfikenhet (Holm m.fl. 2019; Pettersson & 
Wolanik Boström 2017). 
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11. “BEHIND ALL GREAT  
MUSICIANS ARE SOME VERY  
TOLERANT NEIGHBORS” 
Humor och allvar i Facebook-gruppen  
Musicians Unite 

 
MARIKA NORDSTRÖM 

 
 
 

“Musicians Unite is the #1 home for musicians to network 
with, support and inspire each other!”  

 
å presenterar sig Facebook-gruppen Musicians Unite, vilket 
för mig förefaller vara en tämligen effektiv summering av 
dess innehåll. Den har i dagsläget över 500 000 medlemmar 

och bildar en form av internationell, digital gemenskap, även om 
merparten aktiva deltagare kommer från USA.1 

Med utgångspunkt i ett digitalt fältarbete där jag fokuserat  
på Musicians Unites funktion och betydelse presenterar jag i detta  
kapitel ett urval övergripande teman från Facebook-gruppen. Jag 
kommer även göra några nedslag i innehållet som på skilda sätt be-
rör livet som musiker och musik som kulturellt fenomen.  

 
1 Se https://www.musiciansunite.com/. Kärnan i verksamheten är att verka som 
arena för marknadsföring och kontakt- och informationsyta. 

S 
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I min analys utgår jag från kulturteoretiska perspektiv, bland annat 
angående normer och kulturellt kapital.2 

Från (själv)ironi till information 
och uppmuntran 

En av de saker som utmärker denna grupp är den livliga aktivitet 
som råder. Trådar startas upp i en uppsjö olika ämnen och mesta-
dels är svaren många och kommunikationen mellan trådsvararna 
påtaglig. Administratörerna är driftiga och skapar ofta flera nya in-
lägg per dag vilka vanligtvis får stort gehör hos medlemmarna.  
Roliga bilder med tillhörande texter varvas med seriös information 
och tips samt upplyftande visdomsord om musikens och musiker- 
livets positiva betydelser. Det aviseras kontinuerligt nya trådar av 
typen: ”Who is one musician who is gone but definitely will never be 
forgotten?”, eller en mer aktuell: ”What’s one music goal you hope 
to accomplish in 2022??” med över 850 kommentarer. I gruppen 
varvas högt och lågt – skämtsamma, stereotypa bilder av artister 
blandas med allvarsamma tankar om musiken som en räddare i nö-
den. De animerade diskussionerna tyder på att det här handlar om 
en (digital)gemenskap som har betydelse i många människors liv.  

Humorinlägg är vanligt förekommande och citatet i kapitelru-
briken är representativt för den typ av humor som återfinns i Fa-
cebook-gruppen. Många av kvickheterna, oftast i form av memes 
(bilder med tillhörande texter), har en klar (själv)ironisk vinkling. 
En variant är teckningen där jultomten ger en pojke ett trumset, 
varpå han förvånat frågar ”a drum set?”, varefter jultomten svarar: 
”Yes, because your parents were naughty this year…”. I likhet med 
Facebook-grupper som specifikt inriktar sig på musik och humor – 
exempelvis gruppen Music Humor – lyfter de fram olika aspekter 
där humorn utgår från en föreställd, delad erfarenhet och som 

 
2 I min text exkluderar jag viss information, bland annat rörande datum och lik-
nande. Jag gör detta av etiska skäl, för att bibehålla individers anonymisering och 
för att förhindra att människor går att spåra (jfr t.ex. Cocq & Liliequist 2021: 12).  
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symboliskt befäster en gemenskap. Det kan handla om en inför-
ståddhet eller igenkänning som lockar till skratt och förstärker ”vi-
känslan” (jfr Taecharungroj & Nueangjamnong 2015). Ett exempel 
är en variant av den långa raden av internetskämt där rockikonen 
Keith Richards står i centrum och som anspelar på en särskild typ 
av rockstjärnemyt: en bild på Rolling Stones-medlemmen som rö-
ker, inramad av texten ”That’s right, it’s 2022 and I’m still here”.  

En ansenlig mängd skämt utgår från premissen att musiker är 
fattiga men lyckliga. Många inlägg och svar i trådar berör det eko-
nomiskt riskabla med att befinna sig i denna bransch och bilden som 
ges är att majoriteten aktiva medlemmar är amatörer eller små  
entreprenörer. Ett exempel är en meme med en bild på en emoiji 
som gråter av skratt och texten ”Why I am a musician??! It’s simple. 
The money.” Ironin är uppenbar och inlägget får flera hundra skrat-
tande emoijis till svar. Det går att dra en parallell till det musikvet-
aren Johannes Brusila (2020) skriver om humor i musikaliska sam-
manhang och att ironin kan ha en gruppstärkande funktion. Utifrån 
det stora, positiva gensvar som humorinlägg i allmänhet får, kan 
slutsatsen dras att skämten har en sammanbindande effekt i grup-
pen. Brusila (2020: 77) citerar kulturforskaren Homi Bhabha (1998) 
som påtalar hur ironi kan tolkas som en självbevarelsedrift för mi-
noritetsgrupper i samhället. Detta kan sättas i samband med den 
uppsjö av memes och berättelser som produceras inom denna grupp 
och som direkt eller indirekt handlar om (frånvaron av) inkomster. 
Utifrån detta antagande kan det ses som befriande att skämta om 
att vara en fattig artist som får slita hårt – och att göra det i en (di-
gital) gemenskap med människor som bär på liknande erfarenheter 
förenar och förstärker upplevelsen ytterligare.  

En återkommande tematik i myriaden av inlägg är en vilja att 
hjälpa och få människor att må bättre i rollen som musiker, exem-
pelvis genom uppmaningar om att tro på sig själv – vilket också  
kan tolkas utifrån det starkt konkurrensutsatta konstnärliga  
fält som medlemmarna befinner sig inom. En sådan typisk post  
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är: ”No matter what people think of you, always keep singing your 
own song. Always.”  

Många trådar handlar om aspekter som rör vardagen och alle-
handa praktiska frågor. En tråd om scenskräck från 2021 har när-
mare tusen svar där människor delar med sig av sina erfarenheter 
och knep för att försöka förhindra detta. Tipsen inkluderar allt från 
tequila och djupa andetag till att försöka se nervositeten som något 
positivt som ger spelningen en extra nerv.  

Om musikens kraft 
och normerande visdomsord 

I gruppen kommuniceras en myriad av disparata känslor och det går 
att upptäcka stråk av allvar bakom skrattande emojis. Det finns ett 
stort antal inlägg som på olika sätt hyllar musiken och dess kraft, 
och som tillskriver den en rad positiva konnotationer och be- 
tydelser. ”It’s the music that keeps me alive” och ”I love when I  
can just get into music and forget the world around me for a little 
while” är två exempel, ”Without music, car rides would be really 
awkward” ett annat mer humoristiskt sådant. Korta uppmanande 
eller inspirerande ”visdomsord” av det här slaget flödar över på  
Facebook. Här går de att se som ett uttryck för den stora, kollektiva 
kärlek till musiken som förväntas finnas i denna miljö; något att  
luta sig mot och hämta kraft ur när livet känns motigt. Ett åter- 
kommande budskap är att musiken uppväger allt annat och att det 
inte går att leva utan den. ”Music is my…….. Therapy. Drug. Pain- 
killer. Motivation. Well being. Healing. Passion. LIFE.” Inläggen i 
trådarna visar på den signifikans som musiken kan ha i människors 
liv och hur den de facto av många upplevs som något oumbärligt och 
livsavgörande (jfr Lilliestam 2020; MacDonald, Kreutz & Mitchell 
2012). Någon förklarar att den räddade hens liv och en annan att 
den skulle ha varit död om den inte funnits. Ett otal berättelser 
skildrar musiken som en räddare i nöden. 
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En återkommande tankefigur är att det verkliga värdet går att 
finna någon annanstans än i pengarna och äran. Detta är ett ledmo-
tiv i både komiska memes och djupsinniga poster kring hur ton-
konsten berikar livet. En norm som går att skönja bakom vissa  
visdomsord är att kärleken till musiken bör utgöra den överordnade 
drivkraften bakom musicerandet, inte andra bevekelsegrunder som 
en längtan efter kändisskap eller pengar. Ett exempel är en meme 
med följande text som inramas av en senapsgul bakgrund: ”A musi-
cian’s job is always to serve the song, not their ego.” Texter där  
förkunnandet av musikens kraft förefaller ha till syfte att ingjuta 
mod, hopp och energi, varvas alltså med andra som mer tydligt och 
uppenbart uppmanar till särskilda sätt att vara eller tänka. Där går 
det att spåra en mer disciplinerande, uppfordrande eller uppfost-
rande underton, exempelvis: ”Four Steps to Music Success. Play 
with passion. Stay humble. Work hard. Be kind.” En annat inlägg 
lyder: ”A good musicians knows when to play. But a great musi-
cian knows when NOT to play.”  

Sidan svämmar över av vad som går att se som harmlösa vis-
domsord, vilka är möjliga att tolka som en form av insocialisering 
till livet som musiker och till en viss typ av önskvärd musikeriden-
titet. Med andra ord synliggörs, reproduceras och befästs här nor-
mer kring hur musiker bör tänka och vara. I en sammanslutning 
som denna går det alltid att diskutera den betydelse som administ-
ratörerna har. Med tanke på det stora flödet av poster framstår det 
som att de spelar en stor roll och besitter en betydande makt. Med 
sitt urval av texter sätter de tonen för gruppen och markerar vad de 
ser som önskvärt eller inte (jfr Malinen 2021).  

Ett par inarbetade teman är ett förordande av kollektivet framför 
individen och att motarbeta en övertro på sina förmågor. En meme 
från 2020 proklamerar följande med stora, svarta och fetmarkerade 
bokstäver mot en beigemönstrad bakgrund: ”Always stay humble. 
No matter how great of a musician you think you are, no one wants 
an egotistical asshole in the band.” Diskussionen i tråden är yvig och 
ingen koncensus nås. Åsiktsutbytet karaktäriseras av en blandning 



”BEHIND ALL GREAT MUSICIANS…” 

 98 

av allvar och humor. Vissa för djupsinniga diskussioner om det 
skadliga med egocentrerade bandmedlemmar medan andra ser det 
mer från den humoristiska sidan. En person konstaterar att om den 
här memen stämmer måste den absoluta majoriteten av alla förfat-
tare i tråden sluta med musik. Lustigheter av detta slag är vanligt 
förekommande även i trådar som ursprungligen inte har ett humor-
istiskt uppsåt. Detta sätt att använda kvickheter går att tolka som en 
form av ifrågasättande eller motstånd mot de normer som synlig-
görs, och där humorn fungerar som vapen (jfr Brusila 2020).  

Gemenskapen i detta kollektiv manifesteras bland annat genom 
att kunna skriva humoristiska svar i trådar och använda ”rätt” 
emojis som för att uttrycka och accentuera känslor samt ställnings-
taganden och samtidigt visa på en införståddhet. Detta fenomen kan  
utifrån en kulturteoretisk tolkningsram ses som ett uttryck för en 
gruppgemenskap som förstärks och vidmakthålls inåt och utåt  
genom markerandet av ett fältspecifikt kulturellt kapital (Bourdieu 
m.fl. 1999; jfr Varis & Blommaert 2015). Det är inte tänkt att alla ska 
förstå, som exempelvis memen med texten ”Every musician driving 
everywhere” och där Leonardo DiCaprio håller en öl och cigg i ena 
handen, pekar och säger: ”See that venue? I played at that venue!” 

Jag har i denna text belyst humor med en självironisk touch och 
några andra ämnen. Dessa och flera andra teman önskar jag  
fördjupa vid senare tillfälle, bland annat rockens kanon och  
genus. Detta alster får fungera som en aptitretare till en digital 
värld och gemenskap där musicerande utgör det förenande kittet, 
och där information, inspiration och humor paras med förma-
nande visdomsord.  
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12. ”JAG FUNDERAR PÅ OM VI 
KANSKE BORDE ÅKA  
HEM SNART” 
Tornedalsk platstillhörighet och  
livsstilsförflyttning 

 
SUSANNE HOLST 

 
 
 

nder efterkrigstiden fram till 1970-talets början uppstod 
ett stort behov av arbetskraft i industri- och storstads- 
områden, vilket gjorde att många unga människor läm-

nade sina hembyar för arbete – i Tornedalen och på andra ställen. 
Det blev norm att ”lämna sin hembygd för att delta i den svenska 
nationens välfärdsbygge” (Persson 2018: 23). Normen förstärktes  
under 1970-talet och flyttlassen gick i tre riktningar: ”Malmfälten, 
kustregionen med Luleå, samt de stora industristäderna i södra  
Sverige, inklusive de övriga två befolkningsområdena Stockholm 
och Malmö” (ibid). Idag bedrivs arbete med att locka människor att 
flytta till Tornedalen, bland annat genom kommunala projekt med 
syfte att öka antalet hus till försäljning och därmed stimulera inflytt-
ning. 

Det här kapitlet utgår från material från sådana projekt, ett fält-
arbete i Tornedalen samt 15 intervjuer genomförda 2019–2020 med 

U 
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personer som flyttat från Tornedalen, men som fortfarande äger hus 
där; en del har ärvt de släktgårdar som de vuxit upp i, medan andra 
har förvärvat hus i vuxen ålder men på platser med stor betydelse 
för dem.1 Trots att de sedan länge bor på andra platser talar de ändå 
om sina hus i hembyarna i Tornedalen som hemma. Genom att  
under längre ledigheter återkomma till husen går det att säga att de 
förvaltar ett lokalt och personligt kulturarv, om det definieras som 
något som ”blir till, förvaltas och omskapas via flera generationers 
aktiviteter, minnen och berättelser” (Gunnemark 2016: 15). För in-
formanterna är husen i hembyarna centrala i diasporalivet.2 Med 
hjälp av husen och platserna skapas mening och identitet. Syftet 
med det här kapitlet är att ge en inblick i projekten och informan-
ternas berättelser om sina hus i Tornedalen. 

Dystra narrativ  

Under fältarbeten i Tornedalen informeras jag om både benäm-
ningar och förklaringar. Hus som inte bebos året om kallas i vissa 
byar för ”timer-hus”; de är bebodda mestadels under sommar och 
påsk, under övrig tid går lamporna av och på med timer. De 
”tomma” husen förklaras med att ”tornedalingar älskar ihjäl sin 
hembygd”. Uttrycket rymmer sympati men också kritik; många i by-
arna är kritiska till att de ”tomma” husen inte säljs till åretrunt- 
boende eftersom det skulle bidra till skatteintäkter och därigenom 
bättre service i byarna.3 Kritiken får betydelse mot bakgrund av 
dystra narrativ om utflyttning och minskande befolkning (jfr Lund-
gren 2017). Intresse för rurala livsstilar är dock något som har ökat 

 
1 De intervjuade svarade alla på en förfrågan som jag fick tillåtelse att sprida via 
Tornedalingarnas riksförbunds sociala medier. Några kontakter skapades också 
genom snöbollsmetoden där informanter har tipsat om nya informanter. 
2 Med diaspora avser jag tornedalingar som inte bor kvar i Tornedalen, men som 
fortfarande känner stark anknytning. Positionen förstås som resultatet av sociala 
och kulturella processer som skapar engagemang för och identifikation med plat-
sen man kommer ifrån (Olsson 2016). 
3 På landsbygder kan dock fritidshus också vara viktiga bidragsgivare till regionala 
ekonomier (Hall & Müller 2018). 
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under det senaste decenniet, inte minst synligt i sociala medier där 
landsbygdsliv skildras som positiv motsats till urbant liv (jfr Gunne-
mark 2016; Lundgren & Liliequist 2020). Det är i den här processen 
mina informanter samt Pajala och Övertorneå kommuner befinner 
sig.  

”Hej hemby”  

Hösten 2018 deltog jag vid ett öppet möte på Folkets hus i Pajala 
som handlade om ungas möjligheter att leva kvar i kommunen. Där 
kom jag i kontakt med projektet ”Levande bostadsmarknad i gles-
bygden”. I projektet undersöktes anledningar till det som uppfattas 
som en inaktiv bostadsmarknad och förbättring av stöd vid försälj-
ningsprocesser av befintliga hus och fastigheter för att stimulera 
den ökade inflyttning som man hoppas och tror på. I ett pressmed-
delande sätter Pajala kommun fingret på problemet: 

 
Trots den stora utflyttningstrenden har vår kommun en näst 
intill osynlig bostadsmarknad vilket gör att det blir svårt att 
flytta in och komma igång med det liv som lockat. Samtidigt 
finns det i både centralort och byar en stor mängd tomma hus 
som endast används sporadiskt eller till och med inte alls 
(Pressmeddelande Pajala kommun 2018-09-05). 

 
Enligt en förstudie (Pajala kommun 2019) sänder husen ut en nega-
tiv bild av platsen (jfr Lundgren 2013, 2017). Kommunen genom-
förde en inventering av fastigheter, ”tomma” hus, där det sällan eller 
inte alls bor någon. Efter inventeringen togs kontakt med ägarna 
med frågan om de kunde tänka sig att sälja sina hus till någon som 
vill nyttja huset till året-runt-bostad. Ägarna gav flera skäl till att 
inte sälja: husen har ett stort personligt värde för dem, betingar ett 
lågt ekonomiskt värde samt att det kräver hantering av krångliga av-
styckningsregler eftersom det ofta ingår odlingsmark och skog i  
fastigheterna. Den vanligaste anledningen som framträder är dock 
”rötter och rekreation” (Pajala kommun 2019: 10).  
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”Tomma” hus ses alltså som ett hinder för en möjlig inflytt-
ningstrend i Pajala kommun. I skrivande stund samarbetar Pajala 
och Övertorneå kommuner i projektet ”Hej hemby” där de har ut-
vecklat olika typer av stöd för dem som vill sälja eller hyra ut sina 
hus och för dem som vill flytta in i kommunerna. På hemsidan står: 

 
Känner du att du vill leva life? Vi fattar. /…/ Kombinera ett 
utvecklande, spännande eller viktigt jobb med trygghet och 
stillhet där det finns rum att skapa, njuta och bara vara. Dan-
sande norrsken när du går ut med hunden, oändlig energi un-
der midnattssolen – här blir det aldrig långtråkigt. Säg hej till 
din nya hemby! (Hej hemby) 

 
Hej hemby-projektet skickade ut brev till ägare av ”tomma” hus som 
är registrerade som fritidshus. Nedan följer ett utdrag ur brevet: 

 
Hej hembygdshjälte, 
Vi på Pajala och Övertorneå kommun gör nu en gemensam 
satsning för att utveckla bostadsmarknaden och du som får 
det här brevet är registrerad som fritidshusägare i någon av 
kommunerna. 
Du är jätteviktig. 
I glesbygden finns inte samma möjlighet till nybyggnationer 
som i storstadsregionerna och därför blir du som fastighetsä-
gare otroligt viktig möjliggörare för fortsatt utveckling. Att 
sälja eller hyra ut sitt hus bidrar till att fler kan flytta in eller 
stanna kvar i sin hembygd. Det betyder fler barn i skolorna, 
att arbetsgivare har lättare att attrahera kompetens till sina 
företag och att nya företag stannar på platsen. 
Tornedalen har ett stort bestånd av hus som inte används som 
permanentboende samtidigt som det finns en efterfrågan om 
att få bo och verka här. Skulle du kunna tänka dig att hyra ut 
eller sälja ditt hus? 

 
Flera av de intervjuade fick brevet från projektet ”Hej hemby” och 
reagerade mycket kritiskt: ”Hur tänker de nu? Ska det inte finnas 
utrymme för oss att leva här? Våra förfäder har varit med och byggt 
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den här platsen med svett och blod och nu vill de inte ens ha oss här” 
(Olof 69 år). Olof berättar att de handlar det mesta de behöver i  
lokala butiker. Han betonar att de bidrar, inte bara tär.  

Ett återkommande tema i intervjuerna är också en ständig läng-
tan. Livet i hembyn beskrivs som en viktig kontrast till den urbana  
vardagsmiljön: 

 
Efter några månader utan Tornedalen börjar det skapas ett 
tomrum i mig. Det blir extra tydligt när jag gräver i frysen och 
kanske hittar en liten bit kaffeost. […] Som genom en direkt-
kanal från Tornedalen in i mitt hjärta kryper de här små teck-
nen sig närmare och närmare tills jag en dag säger vid mid-
dagsbordet: ”Jag funderar på om vi kanske borde åka hem 
snart”. Mer som ett konstaterande än en fråga. Min identitet 
behöver näring av Tornedalen. /…/ Att sälja gården är en 
omöjlig tanke. Den är en del av mig själv” (Anna 67 år). 

 
Kaffeosten och andra ”tecken” upplevs, liksom informanterna 
själva, som delar av de hembyar och hus som i berättelserna görs till 
förankrade platser dit informanterna åker för att ”få lugn och ro i 
stillheten”.4 På så sätt går det att säga att det ständiga hemvändan-
det som sådant kan ses som en livskraftig kultur. Här vill jag koppla 
projektet ”Hej Hemby” till minoritetslagstiftningen, att torneda-
lingar, inkluderat de som lever i diasporan, har rätt att förvalta,  
utveckla och behålla identitet, språk och kultur (se vidare Elenius 
2001; Persson 2018). Lagstiftningen finns till för att stärka de  
nationella minoriteternas rättigheter i praktiken. Kanske är det  
konflikten mellan denna rätt och projektens uppmaningar som gör 
mottagarna av Hej hembys brev så upprörda? 
  

 
4 När informanterna talar om stillhet refererar de till älvarna och skogen. De berättar också 
om hårt arbete med husen och marken. Naturen tar dock mer plats i berättelserna. 
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Livsstilsförflyttningar 

Fritidshusboende är viktigt för många människor och flera har mer 
än en plats som de kallar hemma. Den administrativa praxis som 
kräver en folkbokföringsadress misslyckas med att erkänna kom-
plexitet och rörlighet genom att definiera människor som statiska 
och orörliga (jfr Müller & Hall 2018). Informanterna har sedan de 
flyttade från Tornedalen varit i ständig rörelse mellan två platser: 

 
Vi syskon brukar försöka vara en vecka [per år] tillsammans 
hemma på gården. Vi är utspridda i Sverige så alla har en bit 
att åka. /…/ När vi träffas numera försöker vi ta hand om hu-
set på gården och så pratar vi mest gamla minnen, om mor 
och far och mormor och morfar och andra släktingar som inte 
längre finns med oss (Karin 73 år). 

 
Resandet till Tornedalen ser jag som en form av övergångsritual 
(Arvidsson 1999). Man förflyttar sig över en gräns från ett ordnat 
vardagsliv på den folkbokförda adressen till ett friare liv i Torneda-
len där de visar upp andra sidor av sig själva än vad de gör där de 
är folkbokförda (jfr Lindqvist 2016). Informanternas berättelser 
om det ständiga återvändandet hem skulle kunna passa in i det som 
brukar benämnas som ”tornedalsrallyt” – ett uttryck som myntades 
under 1960-talet när tornedalingar sökte sig till Luleå och Malmfäl-
ten för arbete och under lediga perioder körde hem till Tornedalen. 
Det kunde uppstå karavaner av bilar mellan platserna (minori-
tet.se). Det uppstår inga karavaner på vägarna mellan till exempel 
Göteborg och Pajala, men likväl är det en jämn och ständig rörelse 
mellan orterna.  

Husen utgör den materiella förankringen för mina informanter 
som lätt kan uppfattas som statiska och orörliga, men de är platser 
som ägarna måste kunna ta sig till. Vistelserna i husen är således 
beroende av rörlighet. Mobilitet och stillhet går att se som ”två olika 
sidor av samma mynt” (Lagerqvist 2016: 171; se även Hannam m.fl. 
2006). 
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Avrundning 

I intervjuerna med diasporatornedalingar centreras berättelser om 
husägandet kring känslor, natur, ursprung, rörelse och materialitet. 
Husen förknippas med historia och tidigare generationer, något 
som rymmer stora värden. Det finns ett mått av förpliktelse i att inte 
göra sig av med dem. 

Informanternas berättelser kretsar kring den ständiga rörelsen 
mellan folkbokföringsadressen och husen i Tornedalen. Att ha kvar 
– vare sig man vårdar husen eller ej – berättas som en viktig  
beståndsdel i en tornedalsk identitet. Identiteten tillhör framtiden 
lika mycket som den tillhör det förflutna (jfr Gren m.fl. 2000: 9f). 
När projektet ”Hej hemby” kontaktar ägare till ”tomma” hus uppstår 
en konflikt rörande vad som bedöms som värdefullt. Är det infor-
manternas historiska förankring på platsen och deras önskan om att 
fortsätta utveckla sin kultur, i enlighet med minoritetslagstift-
ningen, eller är det platsens behov av ”att huset får en ny ägare/ 
hyresgäst som brinner för att bo på platsen” (Hej hemby)? Att om-
formulera de egna individuellt upplevda behoven i termer av att 
”älska ihjäl platsen” vittnar om denna konflikt, men är kanske också 
ett sätt att moraliskt försöka lösa den. 
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13. INFERNOT PÅ KOLLOT 
Berättandets transformativa verkan 

 
KATARZYNA WOLANIK BOSTRÖM 

 
 
 

Hur kommer det sig att någon blir en professionell scenberättare 
och berättarpedagog? I min intervju med Leif1, genomförd inom ra-
men för forskningsprojektet ”Muntligt berättande som kulturarv 
och samhällskraft”2, sade han att det hela började en sommar då han 
arbetade på ett kollo. Därefter följer en historia om vilken fasansfull 
prövning det där kollot visade sig vara, men att det hela mot alla 
odds fick ett lyckligt slut. I skildringen tycker jag mig ana en skicklig 
och humoristisk användning av element från genrer som myten om 
”hjälteresan”, folksagan och personlig anekdot, med tillhörande me-
taforer och allegorier. När livserfarenheter ska berättas behöver de 
fogas in i kollektivt igenkännbara former (Arvidsson 1998, 1999), 
och en scenberättare kan naturligtvis konsten att stilisera och att  
laborera med former som utgör en kulturs allmänna gods. 

Hjälteberättelser är en vida spridd, antik och varierad genre som 
förekommit världen över och som fortfarande har ett fast grepp om 
människors fantasi. Leifs berättelse är strukturerad på ett sätt som 

 
1 Namnet är en pseudonym. 
2 Forskningsprojektet ”Muntligt berättande som kulturarv och samhällskraft” be-
drevs med stöd av Vetenskapsrådet (Dnr 2016-02275). Projektet leddes av Alf Ar-
vidsson. 
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liknar myten om hjältens äventyrliga resa till främmande värld, en 
myt utforskad och populariserad av bland andra Joseph Campbell i 
A Hero with a Thousand Faces (1988). Campbells formidabelt lärda 
men generaliserande ”hopkok” av folksagor, epos, legender, myter 
och religiösa skrifter till ett standardmönster, ”A Hero’s Journey”, 
och hans psykoanalytiska tolkningar av denna ”monomyt” har fått 
mycket kritik från forskarvärlden, men hjälteschemat används fli-
tigt i olika sammanhang, inte minst i en mängd populärkulturella 
uttryck (Sandri 2020). I korta drag handlar Campbells (1988) ”hjäl-
teresa” om att hjälten får ett oväntat uppdrag och vågar sig ut från 
sin trygga vardagsvärld för att bege sig till en mytisk och främmande 
verklighet. Där möter han (för det är oftast en han) fasansfulla pröv-
ningar och trots stöd från en hjälpare lider han nederlag mot en 
motståndare. Så småningom finner hjälten en gudomlig kraft och 
övervinner alla hinder. I folksagorna vinner hjälten en småskalig, 
personlig seger över en motståndare och erhåller extraordinära 
krafter i sitt vanliga mikrokosmos, medan hjälten i de stora myterna 
firar en makrokosmisk triumf som vitaliserar hela samhället och går 
till historien. Återkomsten till vardagslivet och återintegrationen i 
samhället kan upplevas som den stora utmaningen efter äventyret, 
men hjälten kan bli en mästare av båda värdarna. Den farliga resan 
handlar mindre om upptäckt än om återupptäckt; de gudomliga 
krafterna som erövras visar sig ha varit i hjältens själ och hjärta hela 
tiden (Campbell 1988; se även Nagel 2012). 

Filmer som Star Wars, Harry Potter eller Lara Croft, datorspel 
och TV-serier använder sig av konceptet som appellerar till ständigt 
nya publiker (Sandri 2020, Arvidsson u.å). Motivet förekommer 
även i organisatoriskt berättande (Osland 2000; Kostera 2008; 
Ascough 2018), i berättelser om utbildningsgång (Sheehan & Riddle 
2021), karriärbyten (Tsuda-McCaie & Kotera 2021), sjömansliv (Na-
gel 2012) eller långfärdssegling (Jansson 2017). I Leifs historia 
handlar det om insikten i berättandets magiska kraft. 
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Kollots inferno 

När jag frågar om hur det kom sig att Leif arbetar med berättande 
säger han skrattande att han hamnade i den verksamheten av en ren 
slump, ”som det mesta i mitt liv”. Men det började på sjuttiotalet, 
när han som en nittonåring blev erbjuden att arbeta på ett barn-
kollo. En mycket heterogen skara barn och ungdomar från några 
storstadsförorter skulle tillhandahållas en meningsfull fritid under 
sommarmånaderna. Det var barn till fattiga ensamstående  
mammor som inte själva hade råd med semester och barn från  
familjer som hade flytt från krig eller från svåra villkor i olika  
länder. Flera av barnen i tolv-trettonårsåldern lockades av en  
kriminell identitet och markerade på alla sätt och de inte tänkte 
acceptera reglerna på kollot. 

 
Och det var en salig blandning och det var ett väldigt kaotiskt 
kollo. Det gick inte att göra speciellt mycket, för det var 
mycket slagsmål och det var mobbing. Och jag minns att jag 
tänkte att jag hade tagit mig vatten över huvudet. 

 
Varken Leif eller någon av hans kollegor hade några erfarenheter 
med att arbeta med såpass stora, brokiga och bråkiga barngrupper. 
Leif hade fått jobbet främst tack vare sina idrottsmeriter, sin starka 
fysik och skicklighet i att hålla stora lekar i skog och mark. Nu gick 
det inte alls att hålla några lekar, ”för det var sådant kaos”.  

 
Och jag tänkte, hur ska jag stå ut här i två månader i detta 
inferno. Ja jag var djupt deprimerad kan jag säga och efter en 
vecka så minns jag att jag tänkte att jag rymmer härifrån! 
(skrattar) Ungarna rymde hela tiden och försökte ta sig till-
baka till sina förorter. 

 
Benämningen ”inferno” signalerade för mig att berättaren befann 
sig i en existentiellt, och inte bara pedagogiskt, bedrövlig belägen-
het. Utgångspunkten, när jag tolkar den i linje med hjälte-
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berättelsen, är att berättaren fick ett uppdrag (blir ”utsänd” av myn-
digheterna på något som ska vara ett sommaräventyr) i egenskap av 
att vara en duktig idrottsman. Uppdraget visar sig vara omöjligt 
inom dessa ramar, då hjältens idrottsliga meriter och pedagogiska 
färdigheter inte räcker särskilt långt. Uppdraget leder honom till en 
främmande och farlig värld, ett ”inferno”, där inga kända regler 
gäller. Det är barn som bråkar och mobbar varandra, som vägrar 
leka snällt i skog och mark och där hans pedagogiska skicklighet inte 
har något större värde. De är få lärare och alla lika handfallna. Han 
tillstår skrattande att han egentligen hade lust att rymma från allti-
hop och indirekt lämna vuxen-kategorin. 

 
Jag minns att jag satt på en samling en kväll och försökte läsa 
ur en bok och det var ju ingen som lyssnade, och de här små 
ungarna de satt och höll i mina ben krampaktigt, livrädda för 
de stora, dumma pojkarna. Och det var då jag tänkte att om 
jag inte gör någonting nu då blir jag galen på riktigt. 

 
Situationen tycks desperat, men Leif berättar om den på ett under-
hållande sätt. Det är pandemitider och vi pratar via zoom, ändå lyser 
hans scennärvaro genom skärmen. ”De stora dumma pojkarna” lå-
ter som ”den stora, stygga vargen” i sagorna. Hans röst förmedlar 
sitt tidigare jags utsatthet med en ömsint och humoristisk distans, 
och jag anar att det forna, vilsna jaget får uppleva ett lyckligt slut på 
sitt predikament. Han kan ju konsten att berätta en bra historia, där 
konflikt, kondensering och kontrastering är effektiva grepp. Mycket 
riktigt kommer snart en ljusning i desperationen: 

 
Och då kommer jag ihåg hur jag la ifrån mig boken. Och så 
började jag berätta mina reseminnen, för då hade jag varit ute 
och rest, liftat runt i Europa, varit på en massa spännande 
platser. Jag hade sökt upp en massa farliga ställen som… Por-
tugal var på randen till inbördeskrig, så där var jag när det var 
undantagstillstånd i landet. Så att jag började berätta sådana 
historier om vad jag hade varit med om då, och så började jag 
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berätta, jag hade varit i Turkiet och Kurdistan och östra de-
larna, gränsen mot Irak, Syrien, vilket var väldigt oroliga plat-
ser på den tiden också. Och då hände något märkligt. Alla de 
här knäppskallarna som bara hade slagits och retats och mob-
bats började att lyssna. Och de ville bara ha mer och mer och 
mer berättelser om mig. 

 
Leif lägger ifrån sig boken. Jag tror att det är en viktig gest i den här 
historien. Han börjar berätta med sina egna ord, om sina egna min-
nen, vilket skänker både framförandet autenticitet och auktoritet 
och fångar den synnerligen svårflörtade publikens intresse. Varifrån 
kommer inspirationen? Muntligt berättande, detta uråldriga och 
oemotståndliga kulturgods, får här i mitt tycke funktionen av ett 
”magiskt” hjälpmedel liknande det från sagor och klassiska hjälte-
berättelser. Den något förundrade ”hjälten” lyckas mobilisera en  
tidigare oanad kompetens hos sig själv: att berätta och att anpassa 
sina historier efter publiken. Framgången överrumplar honom. Och 
leder till vidare kreativitet.  

 
Och till slut hade jag ju berättat allt jag hade varit med om. 
Det är ju så när man berättar minnen. Det finns ju liksom en 
punkt när det inte finns mycket mer att berätta. Och då kom-
mer jag ihåg hur jag började hitta på. Alltså jag påstod att jag 
hade varit med om både det ena och det andra, men jag gjorde 
sådana groteska överdrifter så att de skulle fatta att det här 
kanske egentligen inte var helt sant. Och det fattade de! De sa: 
(imiterar en släpig röst) ”Ah Leif, det där tror vi inte en se-
kund på! Men fortsätt att berätta i alla fall”. De ville bara ha 
nya historier. Och sådär var det nu, dag efter dag efter dag, jag 
berättade och hittade på, improviserade nya galna historier 
om mina resor. 

 
Flera av Leifs kollegor började också berätta historier med goda re-
sultat. Det kom även en ”hjälpare” med i hjältehistorien: en kvinna 
med en biblioteksbuss. Leif beskrev för henne att barnen gillade 
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hans påhittade historier, varefter han fick folkloristen Afanasievs 
samling av gamla ryska sagor.  

 
Och det var en otroligt speciell bok tyckte jag, för att sagorna 
var inte sådär gulliga och tillrättalagda som jag hade upplevt 
Bröderna Grimm till exempel, eller Perrault. Utan det fanns 
någonting burleskt mustigt i de här ryska sagorna som slog an 
i mig, så jag började lära mig de sagorna. Och så började jag 
berätta dem för barnen också. Så det blev en blandning av då 
livshistorier, skrönor och ryska sagor som jag startade min be-
rättarkarriär med. Och alla barnen blev snällare och snällare 
kan man säga (skrattar) när de lyssnade.  

 
Den och många efterföljande somrar berättade Leif och hans kolle-
gor historier på kollon. Med tiden blev han en professionell berät-
tare och minns många olika berättarprojekt, utbildningar för lärare, 
berättarverkstäder och berättarrazzior. Han har pratat på skolor, 
bibliotek, kyrkor, fackföreningar, berättarfestivaler, kulturhus, TV 
och radio. Han berättar sagor, sägner, legender, livshistorier, myter, 
gudasagor… och ibland om sina egna dråpliga felsteg, haverier och 
misslyckanden: ”och publiken får stöna, sucka och skratta åt mina 
korkade misstag”. 

 
Och de här berättelserna, de får oss att komma nära varandra. 
Det är min erfarenhet. Men också, här jag har berättat sådana 
här historier för unga femtonåringar. De är ju verkligen… de 
vill ju höra vuxna berätta hur det är att leva, vad är livet egent-
ligen. Och så… jag har fått ett väldigt starkt gensvar från unga 
vuxna när de hör mina livshistorier. För det är ju någonting 
som de verkligen… de undrar, hur fan ska det här gå till? Hur 
ska jag klara det här? Små steg in i vuxenvärlden. Och kan de 
få skratta åt mina misstag så tror jag att de tycker att ja det 
kanske funkar ändå.  
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En hjältehistoria? 

Joseph Cambell (1988) menade att det mytologiska hjälteäventyret 
vidareutvecklar passageriternas formel av separation-initiation-
återkomst. Resan är till synes till ett främmande land, men implice-
rar en inre, andlig eller mental resa. Historiens kärna handlar om 
en personlig omvandling, självinsikt och vishet. Leif gestaltar i den 
här historien en sorts passagerit in i berättarrollen. Är han en hjälte 
eller en humoristisk antihjälte, som i vissa av sina framträdanden? 
Men vad är väl en hjälte om den inte vågar sig ut på okända marker, 
misslyckas, lär av sina misstag – och får en belöning? Eller är berät-
tandet den alternativa hjälten i historien? Det är ju berättandet som 
gör att kollots ”inferno”, där idrottsmannen och pedagogen inte ser 
annan råd än att på ”ungarnas” vis rymma från alltihop, då ingen av 
hans kompetenser och färdigheter tycks kunna appliceras, förbyts i 
framgång och kreativitet. Ju mer av det ”magiska” elixiret av berät-
targlädje och sagoskatten han och ”ungarna” låter sig inspireras av, 
desto roligare och smidigare blir samvaron. Den ”gåvan” eller ”väl-
signelsen”, för att tala med Campbell (1988), återupptäcker Leif un-
der sin strapats i den främmande, mytiska världen och kan därefter 
utveckla sin yrkesverksamhet som professionell berättare. Lärdo-
men, självinsikten och den nyvunna kompetensen – så olik fåordiga 
sportlekar – kommer att prägla hans yrkesliv framöver. Hjälten som 
kan tillåta sig att leka antihjälte i sitt berättande – en ”mästare av 
båda världarna”. 
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14. REGGAE AT UNESCO 
Intergovernmental Praise of a Musical Genre 
as Heritage 

 
ANITA VAIVADE 

 
 
 

ntangible cultural heritage is a legal and policy concept recog-
nized throughout much of the world. Negotiated at UNESCO 
and defined within the 2003 Convention for the Safeguarding 

of the Intangible Cultural Heritage (hereafter – Convention; 
UNESCO 2020), it is continuously interpreted at various levels and 
applied to diverse cultural expressions. The use of this concept has 
significantly influenced and strengthened the perception of music 
as heritage. There are numerous inscriptions on the UNESCO in- 
tangible cultural heritage lists involving musical expressions,  
encompassing music, its instruments and their making, perfor-
mance practices, describing performers and their audiences, related  
rituals, beliefs, music industries, and much more. Some inscriptions 
are for a particular genre, such as Congolese rumba, inscribed  
in 2021 as a musical genre and dance practiced in both the  
Democratic Republic of Congo and Congo; and Maloya, a form of 
music, song and dance, incorporating rock, reggae or jazz, in-
scribed for France in 2009 as characteristic of Réunion Island. The 
international recognition of music genres and practices as in- 

I 
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tangible cultural heritage has gradually gained scholarly attention 
(Norton & Matsumoto 2019). 

There is one international inscription of a musical genre as in-
tangible cultural heritage that gained particularly noteworthy inter-
governmental attention – Reggae music of Jamaica, inscribed on 
the UNESCO Representative List of Intangible Cultural Heritage of 
Humanity (hereafter – Representative List) in 2018. The worldwide 
popularity of reggae music and its meaning and impact in diverse 
cultural settings, including in dialogue with local heritage 
(Bendrups, Laufiso & Iaheto 2018), may seem a self-evident and 
sufficient justification for its recognition as heritage. Nevertheless, 
international inscriptions are based on sets of criteria, and extensive 
discussion took place before the decision was made. The present  
essay provides a glimpse at some of the considerations expressed to 
endorse and praise this musical genre as heritage, to advocate for its 
inscription and to do so in an intergovernmental context.  

Decision-making processes within UNESCO with regard to in-
tangible cultural heritage has become a field for ethnographic study 
(Bortolotto 2021, Hafstein 2018, Kuutma & Vaivade 2021, among 
others), exploring terminologies and discourses, political agendas, 
governmental stances, narratives and negotiations, as well as their 
further impacts. Intergovernmental decision-making has a diplo-
matic context and a set of rules, procedures and customs – estab-
lished and later amended or transgressed – for advancing an agreed 
agenda, and this specificity influences the debates. This essay is 
grounded in participant observation in the session of the Intergov-
ernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cul-
tural Heritage (hereafter – Committee) in 2018, as a member of the 
Latvian governmental delegation observing the session; and is also 
drawn from a revisiting of the written summary records and video 
recordings of debates on reggae as musical heritage. 
  



ANITA VAIVADE 

 

121 

A Heritage Representation of Reggae 

Nominations to UNESCO international lists of intangible cultural 
heritage belong to a particular genre of heritage representations that 
combine textual, visual and audio-visual narratives in response to a 
set of inscription criteria employed for evaluation and heritage 
recognition. The nomination of “Reggae music of Jamaica” was one 
such representation, and it was the first nomination submitted by 
Jamaica based on the UNESCO listing system established on the 
grounds of the 2003 Convention.  

The nomination was signed by Ms Olivia Grange, Minister of 
Culture, Gender, Entertainment & Sport on behalf of Jamaica. After 
the nomination was inscribed, she stated that reggae music was “the 
heart and soul of my country” (all forthcoming citations are from 
this session, UNESCO 2018 and 2019). The national decision to sub-
mit this nomination was said to be grounded in community consent, 
since the role of respective communities, groups and individuals in 
recognising, safeguarding, and representing their heritage is a fun-
damental characteristic of the intangible cultural heritage concept. 
According to the nomination file, “the Jamaican communities in-
volved in the production of artistic and cultural acts related to  
Reggae music include: singers, composers, producers, engineers, 
dancers, poets, writers, researchers, academics, music journalists, 
recording studios, entertainment and copyright lawyers and man-
agers” (Jamaica 2017: 2).  

The nomination argues that “reggae is the sound of Jamaica” 
(ibid: 5) and draws a broader picture of musical genres it influenced, 
explaining that reggae’s “reach has spawned other musical genres 
such as Reggaeton (in Panama, Puerto Rico, the Dominican Repub-
lic, Cuba and Latin America) and Reggae Fusion with elements such 
as jazz or hip hop (in the United States and Europe)” (ibid: 2). As 
recognised in the nomination, “indeed the music’s influence and 
distribution is now worldwide. […] Its contribution to international 
discourse concerning issues of injustice, resistance, love, and 
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humanity, underscore the dynamics of the element as being at once 
cerebral, socio-political, sensual and spiritual” (ibid: 4). Worldwide 
distribution of reggae and its contribution to the discourse of hu-
manity were also fundamental to Jamaica’s case, emphasized as a 
global phenomenon and witnessed through personal testimonies  
within the intergovernmental debates on inscribing reggae music. 
However, none of these aspects should be seen as a criterion for in-
scription. There was more to the case made in the nomination to 
explaining reggae as heritage, all of which were deemed relevant 
within the respective evaluation process at UNESCO, with the ex-
ception of two considerations with regard to the inscription criteria. 

Confrontation with 
Heritage Recognition Criteria 

The criteria for the listing of intangible cultural heritage have been 
extensively discussed over the years and are currently undergoing at 
UNESCO a global reflection on the listing mechanisms of the 2003 
Convention, with the involvement of experts and governments.  
Nevertheless, the current criteria remain the same, until amended. 
Inscription criteria for the  Representative List,  include, among  
others, that the “inscription of the element will contribute to ensur-
ing visibility and awareness of the significance of the intangible cul-
tural heritage and to encouraging dialogue, thus reflecting cultural 
diversity worldwide and testifying to human creativity” (R.2) and 
“the element is included in an inventory of the intangible cultural 
heritage present in the territory(ies) of the submitting State(s) 
Party(ies), as defined in Articles 11 and 12 of the Convention” (R.5) 
(UNESCO 2020: 28). While the criterion R.2 may be considered as 
a matter of prospective imagination and therefore is less strictly 
considered in the decisions by the Committee, the criterion R.5 de-
mands that the inventorying practices entail concrete measures 
taken to ensure a participatory approach.  
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Both these criteria were deemed unsatisfied with regard to the 
nomination of the Reggae music of Jamaica. As the draft decision 
on the nomination suggested, “the nomination concentrates on rais-
ing awareness about the historical antecedents that have shaped the  
element, pointing out the ‘uniqueness’ of the tradition and high-
lighting Jamaica’s international recognition as the original birth-
place of Reggae instead of contributing to a better understanding 
and improving the visibility of intangible cultural heritage in gen-
eral”; and “the inventory seems more like a database of Reggae  
Music than an inventory of intangible cultural heritage, which 
should emphasize the viability of the element, its practitioners and 
social and cultural functions” (UNESCO 2018: 31). Altogether, with 
two out of five criteria deemed unsatisfied, the respective draft  
decision proposed to refer the nomination to the submitting State 
for additional information. It was not left without debate, and the 
Committee undertook a discussion on compliance with the evalua-
tion criteria. 

Intergovernmental Praise of Reggae Music 

The debate on reggae engaged almost all of the 24 Members of the 
Intergovernmental Committee.  Most of them joined their voices ad-
vocating for the recognition of the cultural and social meaning of 
reggae music on a global scale. The debate was altogether more  
devoted to the potential of the inscription to raise the visibility of 
intangible cultural heritage worldwide (criterion R.2), and less to 
the inventory making in Jamaica (criterion R.5). This certainly 
proved to be a convincing and consensus-building path, even if it 
was at the expense of the consistency of critical appraisal by the 
Committee of inventorying practices at the national level in various 
countries worldwide. 

Early in the debate, the representative of Palestine stated that “it 
was clear to everyone that reggae music contributed to raising 
awareness and the visibility of intangible cultural heritage in general 
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and of the Convention”, with an additional remark that the visibility 
of reggae far exceeds the visibility of UNESCO itself as organization. 
According to the delegation of Poland, “the inscription of reggae 
would obviously contribute to enhancing the visibility of intangible 
cultural heritage in general, as this music was already a global phe-
nomenon”. A similar consideration was expressed by Kazakh- 
stan, “reggae already represents a global music and political phe-
nomenon”. In addition to these voices, a more personal approach 
was taken by other delegations. As stated by Japan, “needless to say, 
reggae was well-accepted by the international community and loved 
by so many, including in Japan. The delegation [on a personal note] 
had loved reggae music for a very long time”. According to Togo, 
“already in our childhoods, reggae made everyone dance, crossing 
boundaries and acting as a force for unity”, and as to Lebanon, “reg-
gae as international music that touches hearts”. These personal tes-
timonies were not addressing the subject matter of the inscription 
criteria; however, they contributed to building a human, emotional 
and united call for an international recognition.  

The intergovernmental debate, as well as later on the visual im-
agery used, was strongly influenced not only by the personal experi-
ences of delegates and the knowledge of reggae as a musical genre, 
but also by the impact of an individual artist. As the delegation of 
Senegal, while advocating for inscription, put it in the words of Bob 
Marley, “do not live so that your presence is noticed, but so that your 
absence is felt”. The absence of Bob Marley was felt and palpably 
manifested in the session hall (as can be seen in this picture) and it 
could be observed clearly what a powerful role an individual can 
have in promoting a musical genre and (in terms of this intergov-
ernmental setting) in making an intangible cultural heritage. 
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The image of Bob Marley at UNESCO, screenshot from the video recording 
of the intervention of the delegation of Jamaica after the inscription of the 
“Reggae music of Jamaica” on the Representative List of Intangible Cul-
tural Heritage of Humanity (UNESCO 2018). 
 
 
Last but not least, according to the summary records of the Com-
mittee’s respective session, an invitation followed for “a 15-minute 
pause for the celebration of Reggae”. As was announced by Mr  
Prithvirajsing Roopun, Minister of Arts and Culture of the Republic 
of Mauritius, the Chair of the respective Committee session where 
the decision to inscribe was taken, this was “for the reason which I 
believe is apparent to everybody”. The inscription was celebrated at 
the session hall with the song “One Love” and the voice of Bob Mar-
ley accompanying singing and dancing of those present – govern-
mental delegates, members of the Committee, and others. 
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In conclusion 

The case for inscribing the “Reggae music of Jamaica” on the 
UNESCO list was neither the first, nor the last one within the work 
of the Intergovernmental Committee when draft decisions have 
been altered for various reasons, with an open record of the  
decision-making processes and their curves of argumentation. It  
provides clear that heritage recognition criteria may be elided to 
give space for a strong intergovernmental consensus and political 
will of heritage recognition and celebration. This was, however, a 
particular case of inscription where the global message of peace (de-
fended also by the Charter of the United Nations and the UNESCO 
Constitution) was so clearly and convincingly articulated interna-
tionally through music.  

Referring to Professor Alf Arvidsson, cited at the beginning of 
this essay, the division of musical genres makes music understand-
able, and it is an important factor when appraising it as heritage. 
And the case sketched here illustrates that there is interest in both 
safeguarding and creative renewal (förnyelse) once we talk about a 
musical genre as intangible cultural heritage.  
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