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Sammanfattning 
Denna uppsats undersöker normer kring kön, ledarskap och musik som de gestaltas i 

dirigentyrket. Bakgrunden är kvinnors låga representation på dirigentposter i Sverige och 

vikten av ett perspektivskifte där normen synas istället för det avvikande. Detta innebär att 

kopplingar mellan dirigering och maskulinitet studeras som förklaring till mäns 

överrepresentation. Syftet är därför att genom observation dekonstruera dirigenten utifrån 

teorier om maskulinitet och symbolisk interaktion.  Maskulinitetsteorier har delats upp i fyra 

teman; kropp, rationalitet, språkbruk och homosocialitet. Studien visade olika exempel på hur 

dessa faktorer spelade in i skapandet av maskulinitet och dominans hos dirigenterna. Studien 

visade också hur begrepp från symbolisk interaktionism kan användas för att förstå hur 

interaktionen mellan dirigent och ensemble är könsmärkt. Avslutningsvis diskuteras även 

vilka konstnärliga och musikpedagogiska konsekvenser som resultatet medför och hur det 

som utgångspunkt för ett normkritiskt perspektiv kan öppna för ett friare konstnärskap. Det 

kan potentiellt både utveckla dirigeringsundervisningen på högskola och folkhögskola men 

också hur dirigenten konstrueras till exempel i media eller i musikundervisningen på 

grundskola och gymnasium. 
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1 Inledning och bakgrund 

1.1 Bakgrund 
Kvinnor har historiskt inte haft tillträde till dirigentyrket och så sent som i början av 2000-

talet tillät en av världens mest erkända orkestrar, Wienerfilharmonikerna, inte anställning av 

kvinnor på någon position (Newman 2012). Även om det i Sverige idag inte finns formella 

(t.ex. juridiska) hinder för en kvinna att arbeta som dirigent är kvinnor kraftigt 

underrepresenterade. Statistik från organisationen Kvinnor Upp På Pulten (Kupp 2016) visar 

att detta gäller även för de ensembler och scener som är statligt finansierade och alltså har ett 

lagstadgat jämställdhetsmål (Statens kulturråd 2018). Samtidigt säger mig mina egna 

erfarenheter och iakttagelser att kvinnor inte saknar intresse för musikaliskt ledarskap. En 

utgångspunkt för uppsatsen är således att det finns informella normer och praktiker som 

premierar män men hindrar kvinnor att göra karriär som dirigenter och jag vill undersöka 

dessa ur ett normkritiskt perspektiv. Wahl (2003) beskriver i förhållande till kvinnors låga 

representation på högre positioner inom organisationer att det är vanligare att tala om 

egenskaper som kvinnor saknar istället för att hur man skall vara och varför eftersom normen 

sällan problematiseras. Istället är det den som avviker från normen som får gestalta problemet. 

Men föreställningar om kvinnor som bristfälliga återskapar i sig föreställningen om män som 

bättre lämpade vilket leder till att kvinnors faktiska egenskaper och erfarenheter oftast 

osynliggörs i lednings- och maktsammanhang. Statistiken från Kupp (2016) kan således inte 

bara betraktas ur ett perspektiv. Likväl som den pekar på kvinnors underrepresentation visar 

den framför allt på mäns överrepresentation. Detta perspektivskifte utgör en viktig 

förutsättning för arbetet. Hur problemställningen formuleras kan synliggöra diskurser och 

vara avgörande för vilka lösningar den leder till. Uppsatsen handlar således inte bara om 

bristen på kvinnliga dirigenter utan likaväl vilka män som utesluts från yrket. 

1.2 Musikpedagogiska och konstnärliga argument 
Det har alltid varit min uppfattning att musik liksom andra konstnärliga uttryck är mer än bara 

det klingande resultatet. En konstnärlig produkt är aldrig oberoende av den kontext i vilken 

den tillkom även om vi ofta av strategiska skäl kan välja att betrakta denna isolerat. Ett tecken 
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på svårigheten att dra en tydlig gräns mellan konstnären och konstverket är att konstens 

mottagare kan uppleva ett mervärde i att känna till vem som skapat verket, när det skapades 

och varför etc. På klassiska musikkonserter är det t.ex. vanligt att publiken förses med ett 

programblad fyllt av information som är tänkt att underlätta förståelsen och skapa mervärde 

till konsertupplevelsen. Skillnaden på ett musikverk och t.ex. en tavla är att musiken är 

tidsparametern. En musikupplevelse är tidsbunden och omedelbar och varje gång vi vill ta del 

av den måste musiken skapas igen. Inom den västerländska konstmusiktraditionen är det 

vanligtvis en eller flera upphovsmän som komponerar musikverket som sedan uppförs och då 

”produceras” av andra. Det finns därför flera kontexter i vilka musiken skapas.  

En av dessa är repetitionsarbetet med dirigent och ensemble. Dirigenten har i ett sådant 

sammanhang oftast rollen som konstnärlig ledare. Mina erfarenheter av 

dirigeringsundervisning är att man för att utvecklas som dirigent ständigt jobbar med sin 

konstnärliga utveckling och sitt ledarskap integrerat. Dessa två aspekter är nära 

sammanflätade och i dirigerandets praktiker är det mycket komplicerat att försöka skilja dem 

åt. Det är också min uppfattning att ledarskap i konstnärliga (och kanske även andra) 

sammanhang aldrig är enbart instrumentellt utan ledarskapet i sig präglas också av en estetik. 

Mina erfarenheter säger mig däremot i viljan att ha det konstnärliga resultatet i fokus skapat 

tendenser att ofta betrakta detta isolerat och ofta finns ett rikt utbud av begrepp och verktyg 

för att analysera detta, dvs. det finns en väl utvecklad tradition och kompetens i att analysera 

det musikaliska resultatet ur estetiska och musiktekniska perspektiv. Samtidigt som jag ser 

vikten av att utveckla konstmusiken med fokus på det klingande resultatet undrar jag om detta 

kan ske utan begränsningar om kontexten och processen i vilken den skapas styrs och 

begränsas av osynliggjorda normer och strukturer. Jag upplever således att det finns 

konstnärliga incitament för att studera den kontext i vilken musikaliska verk återskapas i 

opera- och konserthus och att det finns ett konstnärligt syfte i att inte fokusera på det 

konstnärliga resultatet samt att detta enligt mina erfarenheter är en lucka i dirigeringens 

diskurser. 

Ur ett musikpedagogiskt perspektiv finns denna funktion mer tydligt beskriven inom 

forskningsfältet. Folkestad (1997) menar att begreppet pedagogik kan beskrivas som 

”vetenskapen om lärande, påverkan och socialisation. Lärande i alla dess former, vare sig det 

äger rum i en skolsal, på vandring i naturen, på en konsert, eller som inflyttad till ett nytt land 

och dess kultur. Påverkan i form av uppfostran, politisk agitation, eller genom musiken i 
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varuhus och hotellfoajéer. Socialisation in i en yrkesroll, i en ny och främmande kultur, hur 

man lär sig reglerna vid olika former av anstalter och institutioner, t. ex. som fånge i ett 

fängelse eller att vara "en god elev" i skolan, hur man beter sig som medlem i en rockgrupp” 

(s. 4-5). I ljuset av detta menar jag att dirigenten alltid kan beskrivas som en pedagog, även 

om dennes syfte i den specifika situationen inte nödvändigtvis beskrivs i termer av in- och 

utlärning. Vidare menar Folkestad att musikpedagogik kan definieras som ”det forskningsfält 

vilket studerar alla former av musikaliskt lärande och erfarande av musik, inkluderande de 

ramar, förutsättningar, traditioner och villkor som styr dessa situationer där musik utgör de 

olika läroprocessernas innehåll, men där det musikaliska lärandet inte nödvändigtvis behöver 

vara vare sig situationens avsikt eller primära mål”. I detta projekt har jag valt att fokusera 

just på de ramar, förutsättningar, traditioner och villkor som styr den konstnärliga och 

pedagogiska situation som har studerats. Genom arbetet vill jag öka medvetenheten hos mig 

själv som konstnär och pedagog och förhoppningsvis i någon mån bidra till en normkritisk 

utveckling av dirigerandets praktiker. 

1.3 Förförståelse och tidigare forskning 

1.3.1 Socialkonstruktivism och genus 
Kön och könsidentitet kommer att studeras ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, dvs att 

detta inte är något av naturen givet och bestämt. Kön betraktas som sociala konstruktioner i 

den bemärkelsen att det skapas och återskapas i människors interaktioner med specifika 

sociala, mediala och kulturella kontexter. Begreppet socialkonstruktivism (Wenneberg 2000) 

ifrågasätter att det skulle finnas någon essens i det vi uppfattar som verklighet. Sociala 

handlingar och processer bör inte betraktas som ”naturliga” och även kunskap och vetande 

bör ur detta perspektiv ses som socialt konstruerade faktorer som struktureras återskapas 

genom språket. Språket är skapat genom mänsklig interaktion och en nyckel för hur vi 

uppfattar och tolkar vår omvärld. Således är vår uppfattning om verkligheten i grund och 

botten en social konstruktion. 

 

Hirdman (1987) har i flera artiklar beskrivit det s k genussystemet som modell för att beskriva 

de grundläggande förutsättningarna för könsmaktsordningen i samhället, historiskt och idag. 

Genussystemet bygger på två principer. Den första principen är den om könens isärhållande, 

dvs idén om att det finns två kön, ett manligt och ett kvinnligt, och att dessa utgör varandras 

motsatser. Denna princip är en del av den mer allmänna kulturella dualismen, tendensen att se 
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omvärlden i dikotomier/motsatspar som t.ex. offentligt-privat, närhet-distans, kultur-natur etc. 

Den andra principen handlar om den manliga normens primat. Detta innebär att det inbyggt i 

systemet finns en hierarki som alltid värderar den ena sidan i dikotomin högre, dvs sådant 

som är manligt kodat är högre värderat än det kvinnligt kodade. Genus kan också beskrivas 

som ett sätt att organisera social praktik (Connell 2008). Genus strukturerar sociala processer i 

relation till vad Connell beskriver som en reproduktiv arena. Connell använder detta uttryck 

för att understryka att det refererar till en historiskt kroppslig process snarare än en biologisk 

essens, dvs. det är en praktik som refererar till kroppar och det kroppar gör men som inte kan 

reduceras till något biologiskt bestämt. Genusordningen behöver inte ha någon biologisk 

koppling till reproduktionen utan denna länk menar Connell är socialt konstruerad. Inom 

genusforskning ligger fokus på den sociala och kulturellt konstruerade funktionen av kön 

(Wahl 2003). En del forskare vill skilja på begreppen kön, som det biologiska, och genus, det 

sociala, medan andra menar att det inte är möjligt att göra den uppdelningen. I denna uppsats 

gör jag ingen skillnad på dessa utan även begreppet kön refererar till den socialt konstruerade 

uppfattningen. 

1.3.2 Maskulinitetsforskning, en historisk översikt 
Maskulinitet (Connell 2008) började studeras som forskningsämne genom psykoanalysens 

genombrott vid förra sekelskiftet. Psykoanalysens ursprung i den medicinska praktiken och 

kopplingen mellan psyke, kropp och sexualitet skapade de första embryona till 

maskulinitetsteorier som även om de idag förlorat i relevans kan betraktas som startskottet för 

den moderna forskningen kring maskulinitet. När maskulinitet betraktas ur ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv har det främst varit i teorier om könsroller. Ordet ”könsroll” 

är idag ett vanligt förekommande begrepp men introducerades inte förrän i mitten av 1900-

talet. Den vanligaste användningen av begreppet innebär att det finns en viss uppsättning 

sociala normer och förväntningar, sociala roller, som allmänt definieras av och knyts till 

manligt respektive kvinnligt kön. I könsrollsteorin är den sociala rollen placerad i en struktur 

definierad av biologiska skillnader istället för sociala relationer. Således återskapas snarast 

idén om maskulint och feminint som två motpoler ofrånkomligt kopplade till ett fixerat 

biologiskt kön och genus reduceras således till två homogena kategorier. Rollteorin 

misslyckas med att synliggöra maktstrukturer, förståelse för hur genus är föränderligt och 

skapas i olika sociala, globala och historiska kontexter samt hur kön och genus samspelar med 

andra maktordningar såsom klass, ras, etnicitet och sexualitet. Tänkandet kring maskulinitet 
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som en mansroll tar till exempel inte hänsyn till homosexuella män eller transmän. (Connell 

2008) 

 

Idag refererar en majoritet av maskulinitetsforskare till Connells (2008) teorier om olika 

former av maskulinitet. Connell beskriver maskulinitet som något dynamiskt som skapas inte 

bara som motsats till femininitet utan även i en egen inre hierarki. På toppen av hierarkin 

finns det som kallas för hegemonisk maskulinitet, men enligt Connell är det dock mycket få 

män som faktiskt förkroppsligar denna position. Istället kan hegemonin förstås som en 

samling kulturella ideal som vid en given tidpunkt legitimerar den manliga dominansen. 

Hegemonin är snarare en fiktiv modell än en specifik mansroll men denna föreställda 

maskulinitet är den norm som den manliga hierarkin förhåller sig till. Män som inte aktivt 

praktiserar hegemonin men ändå tar del av fördelarna som kommer av att den upprätthålls gör 

s k delaktig maskulinitet. I botten av hierarkin finns underordnade och marginaliserade 

maskuliniteter. Dessa positioner praktiseras av dem som på grund av andra maktordningar 

inte har tillträde till hegemonins måttstock, baserat på t.ex. ras, funktionalitet eller sexuell 

läggning. Connells teoribildning har dock kritiserats bland annat för att betona makt och 

politik framför erfarenheter och känslor och för att inte synliggöra skillnaden mellan de 

problem som män erfar och de som män skapar (Andersson & Gunnarsson 2003).  

 

Mellström (2003) menar att det inom modern maskulinitetsforskning är givet att tala om 

maskuliniteter i pluralis och genusbegreppet betraktas i en svensk kontext som något 

relationellt. Både mäns och kvinnors könskonstruktioner problematiseras, till skillnad från 

den tidiga kvinnoforskningen där bilderna av män uppfattats som ensidiga och enkelriktade. 

Andersson & Gunnarson (2003) menar vidare att kön inte är något fast utan en kontinuerlig 

process. Det kan betraktas som en pågående aktivitet, alltså något som görs. Internationellt 

kallas detta perspektiv för ”doing gender”, ett synsätt som möjliggör en analys av dynamik 

och förändring. Dock kan ett sådant perspektiv också riskera att osynliggöra mer eller mindre 

stabila maktstrukturer. En framgångsrik maskulinitetsforskning bör således uppmärksamma 

variation, dynamik och förändring men också de mönster och maktrelationer som tenderar att 

återskapas. 

 

Johansson (2000) menar att dagens mansforskning framförallt bör ägna sig åt tre övergripande 

uppgifter; att identifiera och analysera makt- och dominansförhållanden, att dekonstruera 

olika former av maskulinitet som gestaltar dessa förhållanden samt behandla den sociala 
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konstruktionen av nya manligheter. Intentionen i denna uppsats är att i någon mån bemöta och 

behandla de första två av dessa uppgifter i det konstnärliga och pedagogiska sammanhang 

som dirigentyrket utgör. När man tar del av samtida maskulinitetsteorier utkristalliseras ett 

antal för forskningsfältet gemensamma centrala teman, vilka jag har utgått ifrån i min 

undersökning. I denna beskrivning har jag valt att benämna dessa som kropp, 

rationalitet/emotionalitet, språk, språkbruk och teknik, samt homosocialitet. 

1.3.3 Organisation, ledarskap och kön 
Det som problematiseras i uppsatsen är framförallt mansdominansen på dirigentposterna. 

Paralleller kan dock göras till den maskulina miljö som präglar ledarskapet i vidare 

bemärkelse, t.ex. i organisationer och företag. Att denna miljö i stort sett är enkönad leder till 

ett manligt tolkningsföreträde i hur ledarskap konstrueras (Wahl et al. 1998). 

Ledarskapsforskning har kritiserats för att vara könsblind, dvs att ingen hänsyn tas till 

betydelsen av kön, men under senare tid har ett genusperspektiv på området blivit vanligare. 

Detta har lett till nya empiriska beskrivningar och vidare till nya frågeställningar, t ex hur 

ledarskap kan förstås ur ett könsperspektiv. Detta har synliggjort hur konstruktionen av 

ledarskap har starka kopplingar till konstruktionen av maskulinitet. Ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv betraktas både kön och ledarskap inte som något givet utan 

något som skapas i en kontext av tid, rum och hierarki. Således kan ledarskap teoretiskt 

utformas av både män, kvinnor och andra könsidentiteter med blir i praktiken fast i den 

maskulina konstruktionen på grund av mäns dominans och tolkningsföreträde.  

 

Wahl (2003) beskriver kvinnors låga representation på högre befattningar i organisationer 

som det synliga problemet. Problemet i sig ger ingen förklaring till varför det ser ut som det 

gör men det finns många olika föreställningar om orsaker och dessa föreställningar 

återspeglas i sin tur tillbaka på det synliga resultatet. Det osynliga problemet kan således 

beskrivas som de processer som ligger bakom det synliga resultatet. Den könskodade 

arbetsdelningen kan därför betraktas som en av drivkrafterna i genussystemets återskapande, 

eftersom upprepade representationer av att kvinnor och män gör olika saker skapar 

uppfattningen om att de också bör göra olika saker. I likhet med hierarkins logik värderas 

också det manligt kodade i regel högre än det kvinnligt kodade.  

 

Wahl (1998) menar vidare att organisationer struktureras utifrån kön och att detta 

sammanfattningsvis sker på två olika nivåer, dels i mentala strukturer och vidare i handling 
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via strukturer och processer. Dessa tankar, strukturer och processer beskrivs som könsmärkta, 

dvs. det finns en könsdimension som är av betydelse för utformningen. Könsmärkta processer 

kan sammanfattas i fyra punkter; produktionen av könssegregeringar, skapandet av symboler 

och medvetenhet, interaktionen mellan individer och slutligen individers medvetna 

konstruerande av förståelsen av könsstrukturer. Det finns en konflikt mellan att organisationer 

är tydligt strukturerade efter kön samtidigt som de präglas av en könsneutral ideologi. Wahl 

beskriver detta som att det finns en könsblindhet både i begreppsvärlden och i den ”verkliga” 

världen. Mansdominansen och att kvinnor saknas på chefspositioner betraktas delvis som 

normalt vilket kan förstås genom kopplingen mellan kön och makt. Wahl (1998) ställer därför 

istället frågan; hur är ledarskapet könsmärkt? Detta är ett sätt att flytta fokus från de kvinnliga 

avvikarna i en oproblematiserad miljö och istället studera själva ledarskapets konstruktion och 

hur kön konstrueras och återskapas hos både kvinnor och män som ledare. Wahl konstaterar 

att en könsneutralitet i teoribildningen kring ledarskapet också återskapar den könsneutrala 

ideologin, medan kvinnor (och marginaliserade män) i själva verket tolkats utifrån ett 

patriarkalt, nedvärderande perspektiv. Det möjliggör också ett nytt perspektiv på 

maskulinitetsbegreppet. Vad betyder det att män tillsammans konstruerar ledarskap och hur 

kan det kopplas ihop med konstruktionen av hierarki som ledarskap i praktiken innebär? 

 

Vanligt förekommande bland kvinnor på chefsposition är så kallad könsneutral strategi (Wahl 

et. al. 1998). Det är nödvändigt för dessa att framhålla individens kompetens och meriter i den 

egna karriären för att undvika att förknippas med eller representera kvinnor och femininitet. 

För kvinnor i minoritetssituation kan det vara avgörande att visa lojalitet med den manliga 

majoriteten och där kan avståndstagande från andra kvinnor, t.ex. genom motstånd mot 

könskvotering, vara en viktig faktor. Wahl (1998) menar även att det på grund av ledarskapets 

starka koppling till föreställningar om manlighet blir nödvändigt för kvinnliga chefer att 

neutralisera sin könsidentitet för att bli tagna på allvar i ledarrollen. Kvinnligt ledarskap blir 

således villkorat att inte utmana eller äventyra det manliga tolkningsföreträdet. 

1.3.4 Dirigenten 
För att förstå dagens manliga överrepresentation bland dirigenter finns det anledning att 

blicka tillbaka till 1800-talet. Eva Öhrström (1989) beskriver hur normer för kvinnligt och 

manligt utvecklades i den borgerliga miljön där könspolariteten vid denna tid var större än 

någonsin. Tankeföreställningen om kvinnan som känslomänniska utan förmåga till reflektion 

gjorde att kvinnor blev helt eller delvis uteslutna från musikkonservatiorierna, de ansågs 
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oförmögna till skapande arbete och intellektuella processer. Istället var det vanligt att kvinnor 

ur borgarklassen undervisades privat i sång och spel för att kunna underhålla i hemmet. En 

kvinnlig brytare i det mansdominerade svenska dirigentskråt var Elfrida Andrée som under 30 

år i slutet av 1800-talet var nästan ensam i Sverige att som kvinna dirigera orkestrar. Under 

1900-talet har flera svenska kvinnor arbetat som dirigenter och idag finns många exempel 

men kvinnliga dirigenter är fortsatt undantag i mansdominansen. Öhrström beskriver också 

hur symfoniorkestrarna under större delen av 1900-talet varit i stort sett manligt enkönade, 

även om trenden långsamt vänt sedan 50-talet och fram till idag. Symfoniorkestern är även i 

modern tid att betrakta som en av de mest manliga institutionerna i dagens samhälle men om 

utvecklingen fortsätter som den gör skulle kvinnor i framtiden teoretiskt sett dominera. Även 

om det inte verkar sannolikt finns anledning att fundera kring om detta skulle förändra 

värderingar, arbetssätt och estetik.  

Mycket tyder på att orkestrarna även idag har mannen som norm. Aram (2005) konstaterar i 

sin intervjustudie En man att se upp till att ”Det finns en föreställning om att orkestern är en 

könsneutral arbetsplats och denna föreställning förvränger verkligheten även för musikerna. 

Orkestern är en manlig institution med mannen som norm, där män är i majoritet främst som 

konsertmästare och stämledare, men även som tutti, fast denna könsmaktsordning går 

musikerna förbi” (s. 28). Aram finner att ju högre upp i organisationen, desto större är andelen 

män. Även i orkesterutredningen, Den professionella orkestermusiken i Sverige (SOU 

2006:34), beskrivs att ” orkestervärlden uppfattar ofta sina verksamheter som jämställda, 

samtidigt som såväl repertoar, dirigenter, solister som programråd och ledningar domineras 

kraftigt av män” (s. 81). Enligt Köping (2003) påstår forskning att endast den militära 

organisationen, som ju om någon är maskulint kodad, är lika hierarkisk som en 

symfoniorkester. Aram (2005) finner att även om t.ex. tonsättare formellt sett står överst är 

det dirigenten som är symbolen för hierarkin. 

Men vem är egentligen dirigenten? Först under 1800-talet utvecklades dirigeringen som 

enskild syssla, ett yrke (Köping 2003). Den språkliga innebörden av att dirigera har flera 

tolkningar; anföra, leda, föra, ledsaga, förvalta, förrätta, uträtta, uppföra sig, vilket enligt 

Köping (2003) ger en god bild av yrkets innebörd idag. Idag är dirigering ett eget 

specialistyrke med egna utbildningar vid konservatorier och högskolor och dirigenterna är i 

likhet med solister ofta turnerande, virtuosa, världsstjärnor, och ofta mer så än tonsättarna 

som är de egentliga upphovspersonerna bakom musiken. Köping ställer intressant nog frågan 
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om det hyllande av ledarskapet kan vara ett uttryck för en dröm om den store ledaren som en 

hjälte som ska ställa allt till rätta. I ledarskapslitteratur är bilden av dirigenten, som bringar 

ordning och välljud av en hel orkester, ofta en metafor för den framgångsrika ledaren. Köping 

menar dock att dirigering i grund och botten är ett musikerskap där ensemblen är 

instrumentet, men eftersom instrumentet består av ett stort antal människor kräver 

trakterandet ledarkunskaper och kompetens att möta individen och kollektivet. Det är 

beskrivning av dirigentskapet som väl sammanfattar vad denna uppsats utgår ifrån när det 

kommer till att definiera vad dirigering egentligen innebär. 

Bland musiker verkar det inte gå att finna specifik kod för vad som är en bra respektive dålig 

dirigent, däremot anser många att redan under den första halvtimmen med en ny dirigent 

avslöjas dennes kompetens (Köping 2003; Schönning 2002). Schönning (2002) undersöker i 

sin studie Drömdirigenten sedd ur orkestermusikers perspektiv vad som enligt musiker 

karaktäriserar den gode dirigenten och finner att mycket kretsar kring en slags personlig, 

naturlig auktoritet som är svår att sätta fingret på. Musikernas respekt för en dirigent sägs 

grundas på dennes musikaliska kunskap och inspirationsförmåga. Däremot anses inte brist på 

detta vara det som förklarar kvinnors underrepresentation utan då hamnar diskussionen istället 

kring kvinnors annorlunda förhållande till auktoritet, individualism och konkurrens. Aram 

(2005) beskriver hur frågan om varför många män söker sig till dirigentyrket istället tenderar 

att besvaras i form av kvinnors brister, t.ex. att kvinnor saknar självförtroende och förmåga att 

ta för sig och att kvinnors kroppsspråk är annorlunda. Det verkar vara betydande att dirigenten 

har ett kroppsspråk som inger respekt. Ett kvinnligt kroppsspråk skapar problem, antingen 

genom att vara för feminint, mjukt och osäkert eller för att vara för manligt och ”kantigt”, 

samtidigt som det verkar finnas en stor variation när det gäller kroppsspråket hos manliga 

dirigenter. När svaren istället fokuserades kring män ansågs dirigering vara något som kräver 

mod, självsäkerhet och en vilja att bestämma och att detta är mer naturligt för män. Det verkar 

underförstått att maskulina egenskaper är kompatibla med att vara ledare och dirigent. Aram 

konstaterar vidare att demondirigenten, som vinner sin auktoritet genom att missbruka sin 

makt och sätta skräck i orkestern, inte längre är gångbar i Sverige och att denna auktoritarism 

överges till förmån för paternalism vilket beskrivs som ”att utöva makt genom att framhålla 

det moraliska i samarbetet och tala om ömsesidigt beroende” (s. 40). Aram tolkar detta som 

en parallell till hur maskulinitetsdiskurser är föränderliga men fortfarande har den manliga 

dominansen som utgångspunkt.  
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1.3.5 Närliggande forskning inom musik och pedagogik 
Normkritisk forskning på dirigenten är än så länge nästintill obefintlig. I föregående avsnitt 

har ett par föregångare refererats som helt eller delvis applicerat ett genusperspektiv på 

dirigenten men dessa lägger inte någon större vikt vid att dekonstruera maskulinitetsnormen. 

Däremot finns studier som på andra sätt dekonstruerar själva dirigerandet. Blixt (2018) 

studerar i Där takteringen slutar börjar dirigeringen – kroppen som musikaliskt uttrycksmedel 

dirigeringens icke-verbala kommunikation vilket författaren delar upp i hållning, kroppsspråk 

och rörelse, ansiktsuttryck och ögonkontakt och händernas gestik. Arbetet visar vilken stor 

funktion denna kommunikation har men också hur den är svårfångad och mycket komplex att 

analysera. Någon som gett sig på att beskriva dirigentens kommunikation är Sandberg 

Jurström (2009) som i sin studie av körledares multimodala kommunikation definierar det hon 

kallar för körledares handlingsrepertoarer. Sandberg Jurström beskriver det som att ”dessa 

handlingsrepertoarer ska ses som en slags diskurser av betydelsebildande handlingar, vilka 

var och en uttrycker särskiljande förhållningssätt till hur olika aspekter av ett musikstycke kan 

representeras och gestaltas med hjälp av kroppsliga och materiella teckensystem” (s. 108). De 

olika repertoarerna benämns som pantomimisk, performativ, prototypisk, associerande, 

konceptuell och evaluerande.  

Letar man istället inom hela forskningsämnet musikpedagogik finns mer att hämta både vad 

gäller genus och maskulinitet, även om dessa perspektiv mest verkar figurera på 

studerandenivå. Ett exempel är Petterson och Sundåker (2012) som beskriver hur manliga 

sångare med olika strategier skapar maskulinitet i en kvinnligt associerad praktik. 

1.4 Syfte och mål 
Syftet med detta arbete är att dekonstruera dirigenten utifrån maskulinitetsteorier för att 

undersöka hur dirigentens praktiker sammanfaller med konstruktionen av maskulinitet. En 

betydande del i detta är att dekonstruera och diskutera idén om en naturlig auktoritet. I detta 

syfte ställs följande frågeställningar: 

• Hur gestaltas könsmärkta normer och praktiker hos dirigenten? 

• Hur kan dirigentens ”naturliga auktoritet” kopplas samman med maskulinitetsnormen? 
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Studien kan bidra till det musikpedagogiska fältet genom att fungera som en utgångspunkt 

för ett normkritiskt perspektiv på dirigenten som konstnärlig ledare och på dirigeringens 

praktiker. Detta innebär potentiellt ett friare konstnärligt landskap men också en möjlighet att 

utveckla dirigeringsundervisningen samt hur dirigenten konstrueras i allmän 

musikundervisning och i media. 

2 Metod 
Detta är en kvalitativ studie med observation som huvudsaklig metod. Detta kapitel inleds 

därför med att beskriva observationens upplägg utifrån parametrarna öppenhet, deltagande 

och struktur samt en bakgrund till valet av metod. Därefter följer en introduktion till 

begreppet dekonstruktion och efter det en redogörelse för de fokus och perspektiv som 

observationen utgått från. Kapitlet avslutas sedan med en beskrivning av hur urvalet gått till 

och hur studien begränsats för att möta uppsatsens omfattning. 

2.1 Observation 
För att besvara mina ovan beskrivna frågeställningar har jag valt att genomföra en kvalitativ 

studie där insamling av empiriskt material skett genom observation. Kvalitativ metod 

(Bjørndal 2002) syftar inte till att ge mätbara resultat utan att finna specifika fenomen och 

gestaltningar och användningen möjliggör ett dynamiskt resultat som i denna studie är 

nödvändigt för att kunna synliggöra hur dirigenten, kön och ledarskap konstrueras i processer 

och interaktioner. Observationen (Ibid.) har genomförts öppet, dvs. detta har inte varit dold 

för deltagarna, och icke-deltagande, dvs. jag som observatör har inte själv interagerat i de 

situationer som observerats. Jag har observerat med en relativt hög grad av struktur då jag 

använt mig av på förhand utvalda fokus, men samtidigt har jag lämnat öppet för att också 

notera sådant som kan ligga utanför dessa men ändå vara av betydelse för frågeställningen.  

 

Jag ser ytterligare två fördelar med observation som metod för studien. Metoden ger en unik 

närhet till det som studeras och observatören kan följa studieobjektens handlingar och 

processer i realtid (Bjørndal 2002). Observation är också lämpligt att kombinera med andra 

metoder och i denna studie består detta i läsning av teorier om dirigering, ledarskap och kön. 

Observation som forskningsmetod är dock känsligt för vem observatören är och observationer 

kan därför aldrig vara objektiva (Ibid.). I detta arbete är observationen beroende av mina 
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förkunskaper inom dirigering och genusvetenskap. Dessa förkunskaper är i sig en 

förutsättning för att kunna uppnå syftet men samtidigt utgör tidigare kunskap och erfarenheter 

det ”filter” genom vilket jag betraktar verkligheten. Detta filter är unikt för bara mig och det 

finns således ett högt mått av subjektivitet i mina observationer. I denna uppsats betraktar jag 

framförallt mina förkunskaper som en styrka då det möjliggör en djupare analys. Utan t.ex. 

kunskap om och erfarenheter av dirigering och dirigeringsundervisning hade studien inte 

kunnat genomföras på samma sätt. Samtidigt kräver det att jag i viss mån förhåller mig kritisk 

till resultatets allmängiltighet. Som observatör skapar jag empiri genom att tolka mina intryck 

utifrån mina kulturella, teoretiska och språkliga referensramar. Jag är därför lika aktiv i att 

skapa mening av informationen som det sammanhang som observeras. Detta ligger också i 

arbetets natur eftersom det genomförs med utpräglad ”top-down” princip, dvs. existerande 

teorier är utgångspunkten och observationen undersöker möjligheten att kvalitativt synliggöra 

dessa i praktiken. 

2.2 Dekonstruktion 
I syfte att nå förbi de normer kring ledarskap, musikalitet och kön som präglar 

dirigeringsdiskursen används dekonstruktion. Dekonstruktion (Wahl et. al. 1998) kan vara en 

metod att frångå dikotomins tankemönster och synliggöra outtalade antaganden som annars 

riskerar att återskapas. På senare tid förknippas dekonstruktion främst med postmodernistisk 

forskning men användes som metod redan i den tidiga feministiska forskningen. 

Dekonstruktion är framgångsrikt både inom maskulinitets- och genusforskning och inom 

organisations- och ledarskapsstudier och är ett sätt att lyfta fram maktstrukturer men genom 

att problematisera tänkta konstruktioner kan det också synliggöra det motstånd och de 

spektrum som dirigering, maskulinitet och ledarskap kan erbjuda. I denna uppsats betraktas 

kön, ledarskap och dirigenten som sociala konstruktioner och begreppet dekonstruktion syftar 

således på att montera ner dessa konstruktioner genom att synliggöra dess olika små 

byggdelar. För att närma mig en sådan dekonstruktion har jag använt mig av olika specifika 

fokus för observation. 

2.3 Fokus för observation 
För att underlätta observationen valde jag att utgå från ett antal fokus. I några utav dessa utgår 

jag ifrån olika teoretiska begrepp. Dessa begrepp har jag hämtat från tidigare forskning och 

jag ser dessa som verktyg i syfte att kunna dekonstruera det jag observerar. Utöver dessa har 
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jag också valt maskulinitetsforskningens centrala teman, beskrivna i bakgrunden, som fokus 

vid observation. Temat homosocialitet har jag dock valt att utelämna i denna uppsats eftersom 

det homosociala kollektivet inte är i fokus i undersökningen och även fenomen på detta tema 

har kunnat synliggöras i observationerna har de undersökta sammanhangen inte varit 

uttryckligen homosociala. 

2.3.1 Maskulinitetens teman 
1) Kropp och kroppsuttryck; under denna rubrik har jag antecknat sådant som jag 

upplever hänger ihop med dirigentens fysiska uttryck så som utseende, klädsel, 

hållning, gestik, ansiktsuttryck mm. 

2) Rationalitet/emotionalitet; om och hur gestaltas rationalitet och/eller emotioner 

(känslor) hos dirigenten i förhållande till musik, till sig själv eller till ensemblen.  

3) Språkbruk och tilltal; dirigentens verbala kommunikation. 

2.3.2 Ett interaktionistiskt perspektiv 

Holmberg (1993) använder sig i sin studie av könshierarkier bland unga heterosexuella par av 

teorier om symbolisk interaktionism. Studien visar hur människor på interaktionsnivå 

återskapar genussystemet på strukturnivå genom att använda begreppen identifiering, 

differentiering och rollövertagande. I denna studie används begreppen för att analysera 

dirigentens interaktion med ensemble och musiker. 

2.4 Urval 
Mitt urval skedde inledningsvis utifrån vissa givna begränsningar. På grund av uppsatsens 

begränsade omfattning valde jag att koncentrera mina studier till dirigentens praktiker under 

dennes aktiva podietid samt att denna tid innehöll repetitionsarbete. Detta innebär att studien 

inte innefattar konserttillfällen och inte heller vad som sker mellan och omkring repetitioner, 

t.ex. på pauser, under förberedelser eller i kommunikation t.ex. via mail. Medveten om att 

interaktionen mellan dirigent och ensemble samt dirigentyrkets praktiker i övrigt sträcker sig 

vida utanför själva podietiden var denna avgränsning nödvändig att göra för att på ett rimligt 

sätt möta uppsatsens givna omfattning. 
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För att göra studien logistiskt genomförbar var det också nödvändigt att förlägga 

repetitionerna till Stockholmsområdet. Min ambition var utöver detta att studien skulle 

genomföras i professionella sammanhang, dvs. sammanhang där både ensemble och dirigent 

är anställda och avlönade. I synnerhet intressant är arbetet på de institutioner som helt eller 

delvis finansieras med skattemedel eftersom dessa förväntas jobba utifrån politiska antagna 

jämställdhetsmål (t.ex. Regeringskansliet 2017). Utifrån dessa tidsmässiga, geografiska och 

innehållsliga begränsningar formulerade jag en förfrågan (se bilaga 1) som via mail skickades 

ut till tre stora institutioner. Av dessa svarade två stycken på min förfrågan. Jag lät dessa 

föreslå tillfällen då det passade att komma på besök och valde sedan ut ett antal projekt och 

tillfällen utifrån vad som passade in i mitt schema. En av de två institutionerna hade ett 

samarbete med den tredje (som aldrig svarade) så sammanfattningsvis genomfördes ändå 

observation under taket på tre olika institutioner, med totalt fyra olika ensembler och fem 

dirigenter, tre män och två kvinnor. Bland ensemblerna återfanns körer, orkestrar och olika 

solister. Totalt omfattade studien fyra olika projekt och 27 timmar av observation. 

Observationerna har genomförts med hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet 2002). Informanterna i studien har blivit informerade om arbetet och givit 

sitt godkännande, även då detta skett genom en producent eller administratör i organisationen. 

Att alla ska få förbli anonyma är viktigt och det ska inte gå att känna igen dirigenter eller 

ensembler i resultatet, och eftersom den sociala och professionella sfär jag befunnit mig i är 

relativt liten har jag därför undvikit att i uppsatsen beskriva dessa mer än nödvändigt. 

2.5 Dokumentation och bearbetning av resultat 
Observationerna har dokumenterats kontinuerligt genom anteckningar för hand, ibland i på 

förhand utformade scheman och ibland fritt. Vissa pass koncentrerade jag observationen på en 

eller ett par specifika fokus och andra antecknade jag fritt under alla rubriker. Eftersom jag 

hade flera observationstillfällen med samma konstellation av dirigent och ensemble valde jag 

att de första tillfällena utgå från schemat men sedan låta något tillfälle ge möjlighet till fria 

observationer och reflektioner. Efter genomförd observation har jag skrivit rent 

anteckningarna i ett digitalt dokument och efterhand sammanställdes dessa anteckningar till 

ett dokument, sorterade under respektive ”fokus” som olika rubriker. Det är utifrån denna 

sammanställning som jag vill presentera mitt resultat. 
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3 Teoretiska analysverktyg 
I detta avsnitt presenteras de teoretiska analysverktyg jag har använt i observation och 

dekonstruktion. Först presenteras de teman jag vill lyfta fram ur maskulinitetsforskningen, 

därefter följer en presentation av de begrepp jag hämtat från symbolisk interaktionism. 

3.1 Centrala teman inom maskulinitetforskning 

3.1.1 Kropp 
Kroppen är central i könskonstruerande processer och maskulinitet förväntas således bo i eller 

uttrycka något om manliga kroppar (Connell 1995). Kroppen antas vara det som antingen 

driver på, som t.ex. vid aggressivitet eller sexuellt våld, eller begränsar maskulina praktiker, 

t.ex. från barnomsorg eller homosexualitet. Dock ska maskulinitet inte enbart ses som kopplat 

till manliga kroppar (ibid). Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan även kroppen 

ses som något som formas i specifika sociala och kulturella kontexter och i dessa får specifika 

betydelser (Johansson 2017). Att undersöka detta kräver en förståelse om mäns kroppar och 

dess relation till maskulinitet. 

 

En ideologisk tendens är en metafor av kroppen som en maskin (Connell 1995). Begrepp som 

funktion, mekanism och programmering används för att beskriva kroppens biologi. Connell 

(1995) menar att när en metafor har etablerats så styr den sedan diskursen, vilket påverkar hur 

forskningsrön och resultat uppfattas. Michael Foucaults analys av kroppens ”disciplinering” 
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(Connel 1995) är en följd av denna syn på sanningsproduktion inom diskursen och innebär att 

kroppar blir objekt för vetenskapsdisciplinerna, då nya maktteknologier möjliggjort att 

kontrollera dem i detalj. Kroppens sociologi kan också röra sig om individuella och kollektiva 

kroppspraktiker. Teorier visar hur olika träningssystem och de disciplinära praktiker som både 

konstituerar och lär ut sporten är designade för att skapa genuskodade kroppar. När den 

sociala disciplinen inte räcker längre kan den kosmetiska kirurgin ta vid.  

 

Enligt Johansson (2000) är olika former av maktutövning en annan aspekt av den 

dominerande manlighetsidén. Den dominanta kroppen karaktäriseras av behovet att 

upprätthålla gränser mot omvärlden och bland annat genom våld kan den dominanta individen 

hålla samman en skenbart stabil identitet. Johansson (2000) beskriver dessutom hur unga män 

genom olika sammanhang lär sig att kroppslig disciplinering är en del av att bli vuxen. Sådan 

manlig fostran omfattar exempelvis sport, militär träning eller hårt fysiskt arbete vilka innebär 

såväl en mental som kroppslig disciplinering. Idrotten är ett exempel på ett sådant 

sammanhang som präglas av tydliga sociala relationer; konkurrens mellan män och 

exkludering av eller dominans över kvinnor (Connell 1995).  

 

Medan kvinnor ofta fostras till en sensitivitet för kroppens signaler får män istället lära sig att 

förneka dessa. Disciplineringen av kroppen är i förlängningen destruktiv och hälsofarlig men 

tenderar i enlighet med dominerande diskurser att betraktas som uttryck för viljestyrka och 

kontroll. Johansson (2000) menar vidare att det i manligt dominerade kulturer ofta präglas av 

vikten i att ”inte förlora kontrollen” och att det föreligger vad Johansson kallar det ”rationella 

manliga projektet” (s. 50) som bygger på att förneka emotioner, irrationalitet och kroppsliga 

sensationer. En välformad, hård eller slank kropp utgör idealet i en tid då kroppen betraktas 

som formbara objekt och kroppen är således inte bara ett verktyg utan också en arena för att 

uttrycka dominans.  

 

Johansson (2000) menar att den hårda kroppen tillhör ett överordnat maskulinitetsideal. Den 

är också aktiv och självhävdande och utgör i sig en slags fallos-metafor. Muskler kan 

dessutom sägas symbolisera traditionellt maskulina egenskaper som hälsa, kraft, makt och 

potens. Egenskaper som disciplin, rationalitet, styrka och initiativ kan sägas gestalta en 

muskelbyggarkultur, men är också återkommande i en mer allmän manlig praxis. Johansson 

(2000) beskriver också ett mer modernt maskulinitetsideal hos de män som vill bygga en 

muskulös, smidig och fast kropp men som också är funktionell och estetiskt tilltalande. 
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Kärnan i denna typ av maskulinitet är att med bibehållen kontroll kunna röra sig mellan 

disciplin och njutning.  

 

Kropparnas aktivitet kan också betraktas som handlande i sociala processer och Connell 

(1995) menar att kroppar bör ses som ”deltagare i socialt handlande, i skapandet och 

formandet av vägar för socialt uppträdande” (s. 101). Sexualitet är ett exempel på hur kroppen 

och dess möjligheter upplevs och upptäcks genom social interaktion. En fysisk prestation och 

dess sociala ram är således intimt sammanlänkade. Connell argumenterar så för att kroppar 

både är objekt och handlande subjekt och att handlandet i sig formar de strukturer inom vilka 

vi tolkar och definierar dessa och beskriver dessa mönster som ”kroppsreflekterande 

praktiker” (s.103). Kroppsliga processer går inte att isolera från sociala processer, och vice 

versa. De kroppsreflekterande praktiker som konstruerar maskulinitet beskrivs av Connell 

som onto-formativa, dvs. de skapas inom en struktur men producerar i sin tur också nya 

strukturer, osv., och de har förvisso kroppsliga dimensioner men är inte biologiskt 

determinerade. Sociala processer och strukturer, av t.ex. genus, ger mening åt kroppsliga 

handlingar. Den fysiska upplevelsen är också central för hur vi tolkar genus, men det är de 

sociala strukturerna som ger mening åt kroppsliga handlingar. 

 

Den genuspräglade kroppen måste också förstås ur ett intersektionellt perspektiv där t.ex. 

upplevelser av ras och klasstillhörighet har viktiga funktioner (Connell 1995). Historiskt kan 

klassrelationerna förenklat beskrivas genom mäns kroppar. En kroppslig kapacitet var 

arbetarklassens ekonomiska tillgång medan den intellektuella var medelklassens och detta 

producerade också skilda manskroppsideal. Män i borgarklassen kunde uttrycka sin 

överordning genom att de inte behövde ha fysiskt starka kroppar. Dessa strukturer av 

kroppsuttryck är annorlunda från dagens och således är den kroppsliga dimensionen av 

maskulinitet också föränderlig beroende på historisk, social och kulturell kontext. Ett annat 

exempel är hur kroppsliga handlingar tolkas olika t.ex. utifrån individers hudfärg. Begreppet 

biomakt kan användas för att beskriva hur olika kroppar struktureras hierarkiskt och hur makt 

utövas i och genom kroppen (Johansson 2017). Biomakt är inte suverän men kontrollerar och 

reglerar kroppars utseende genom diskurser, normer och praktiker.  
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3.1.2 Rationalitet/emotionalitet 
Johansson (2000) menar att maskulinitet traditionellt förknippas med rationalitet. Mer 

specifikt är detta en så kallad instrumentell rationalitet, eller en mål-medelrationalitet, och 

ligger som ideologi djupt förankrad i den västerländska kulturen. Både kapitalismen och 

maskulinitetens logiker vilar på och återskapar mål-medelrationalitetens överordnade position 

(Ibid.). Studier av kvinnor respektive män i handlings- och beslutssituationer har visat 

mönster av olika typer av rationalitet (Wahl 2003). Kvinnors resonemang utmärks av så 

kallad ansvarsrationalitet. Ett exempel på detta är hur kvinnor i en konfliktsituation tenderar 

att beakta motpartens perspektiv parallellt med sitt eget, de vill kunna förstå och ta personligt 

ansvar i en specifik situation. Nyttofunktionen i denna typ av rationalitet, som även kallas 

omsorgsrationalitet, är att den andres nyttofunktion är en del av den egna måluppfyllelsen. 

Kopplingar finns också till psykologiska teorier om kvinnors moraliska utveckling som 

annorlunda än mäns på grund av den starka kopplingen till omsorg. Ansvarsrationaliteten 

sanktioneras dock i regel inte i organisationer som i stället är strukturerade kring den manligt 

kodade, och mer tekniskt begränsade, mål-medelrationaliteten. 

 

Johansson (2000) beskriver hur manliga hjältar ofta gestaltas med ansikten som uttrycker 

beslutsamhet, viljestyrka, målinriktning, disciplin och känslokontroll men att detta ansikte 

ibland kan spricka upp i ett leende, något som liknas vid en charmoffensiv. Mediavärlden 

fortsätter att producera denna sammanbitna och kontrollerade maskulinitet som överordnad 

samtidigt som män idag förväntas ha utvecklat ett mer flexibelt förhållningssätt till sitt 

känsloliv. Hjältefiguren spelar på den tidiga socialisationen och omedvetna behovsstrukturer 

vilket bidrar till dess attraktionskraft, trots konflikten med ett modernare mansideal. Den 

könskodade arbetsdelningen är en faktor i detta. Johansson menar att män som förlägger en 

stor del av sin identitet i produktionssfären, där män och kvinnor tenderar att välja olika typer 

av yrken, ”stelnar”. 

 

I fråga om emotionalitet menar Johansson (2000) att en partiell alexitymi karaktäriserar 

många mäns känsloliv. Alexitymi som begrepp innebär den oförmåga en människa kan besitta 

att beskriva, medvetandegöra och skilja på sina emotioner och emotionella tillstånd. En slags 

emotionell disciplinering är en viktig ingrediens i en maskulin socialisation, men det 

stereotypa påståendet att män inte har tillgång till sina känslor behöver nyanseras eftersom 

många män verkar ha mycket god tillgång till vissa känslor, som t.ex. aggressivitet. Dock har 

studier visat att män kan ha problem med att visa sorg, besvikelse och sårbarhet. Forskning 
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kring mäns känsloliv måste därför bottna i en begreppsdiskusson och frågor som vad en 

känsla är och hur vi värderar olika typer av känslouttryck. Vidare måste forskningen också 

bidra med nya representationer av mäns känsloliv. Att ensidig framställa män som inbundna 

och svårtillgängliga riskerar att enbart återskapa de strukturer man söker att förändra.  

 

3.1.3 Språk och språkbruk 
Johansson (2000) redogör för olika teorier om hur könsidentiteter återskapas i språket. 

Föreställningar om kön kan leda till att kvinnor och män i likhet med dess olika rationaliteter 

också utvecklar olika språkbruk. Idéer finns om att kvinnor använder språket för att skapa 

samhörighet medan män använder det för att befästa sin makt men dessa, menar Johansson, 

producerar alltför ensidiga bilder av maskuliniteten. Dock finns det mönster som stödjer 

tanken om att många män saknar tillgång till intimsfärens subtila språkbruk och känsloliv. 

Språk och kommunikation präglas också av vardagens villkor och sociala praktiker. I många 

manligt kodade yrken krävs mindre kommunikativ kompetens som istället, t.ex. genom en 

förmåga att nyansera språk och växla ansiktsuttryck, krävs i många kvinnligt kodade yrken 

och ofta i personliga relationer och familjeliv. Johansson menar att män ”tystnar” i 

sammanhang där de inte behärskar språkbruket och de som utan problem kan kommunicera 

fritt i maktsammanhang får istället problem att språkligt hantera t.ex. relationskriser och 

interpersonella konflikter. Johansson (2000) skriver att ”maktens språk är inte smidigt, det tar 

inte hänsyn till motsägelser, ambivalens och tvetydigheter. Därför lämpar sig inte detta språk 

att tala om känslor eller intima frågor, det är ett trubbigt redskap” (s.132).  

 

Mellström (2003) menar att det finns en stark symbolisk koppling mellan teknologi och 

maskulinitet. Denna koppling har sitt ursprung i industrialiseringen men är väl etablerad i 

dagens samhälle. Denna koppling beskriver Mellström som dels en ”manligt präglad 

upptagenhet och identifikation med teknologi” (s. 252) men också att olika maskuliniteter får 

symboliseras av varierande former av teknologi och maskiner. Wajcman (Ibid.) beskriver två 

olika typer av maskuliniteter kopplade till teknologi. Den första, med kopplingar till 

industriarbetarkulturen, handlar om att bekräfta en manlig identitet genom om att hantera och 

behärska mekanik och maskiner. Den andra karakteriseras istället av en över- och 

medelklassidentitet och gestaltas i form av den ”tekniska specialisten” och båda typerna ger 

en bild av sambandet mellan teknologi och maskulint identitetsskapande. 
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Vidare beskriver Mellström (2003) hur manlighetskonstruktion vilar på ett språkbruk där 

metaforer från teknologi och mekanik är viktiga ingredienser medan femininitet istället 

tenderar att liknas vid natur och växtlighet och att detta speglar den västerländska 

tanketraditionen där mänsklig teknik och vetenskap är överordnad naturen. Manlighetens 

tekniska kompetens och skicklighet är det som förädlar naturen till kultur. Avslutningsvis 

anlägger Mellström även ett maktperspektiv där teknisk kunskap är en maktfaktor i samhället 

som historiskt sökts i sammanhang, till exempel vetenskapen, som är manligt dominerade och 

där kvinnor under lång tid också var helt uteslutna. 

 

Under denna rubrik har jag också använt mig av Theo van Leeuwens (1999) begrepp att 

beskriva olika röstlägen. menar att röstens ljud har stor betydelse för att etablera socialt 

avstånd eller närhet och beskriver fem olika typer av röstlägen som påverkar den lyssnandes 

föreställning om talarens sociala avstånd – ett intimt sådant (viskande, mjuk röst), ett 

personligt (avspänd röst i låg tonhöjd och volym), ett informellt (normal samtalston, tonhöjd 

och volym), ett formellt (ljudligare tal, mer ”onaturligt” och högre tonhöjd) och ett offentligt 

avstånd (skrikande). 

3.1.4 Homosocialitet 
Connell (1995) argumenterar också för maskulinitetens kollektiva dimension. Även om det 

finns en individuell praktik är kollektivet bärare av maskuliniteten och homosocialitet är en 

viktig arena för bekräftelse och identifiering. Inom mansforskningen och feministisk 

teoribildning har homosocialitet som begrepp länge använts för beskrivning och analys 

(Andersson & Gunnarsson 2003). Eftersom män i organisationer oftast är i majoritet på högre 

positioner, och generellt sett överordnade i samhället, utgör de homosociala sammanhangen 

inte sällan en slags maktsfär och enligt genussystemets logik är det därför logiskt att män 

söker sig till de manligt enkönade sammanhangen. Kanter (Ibid.) uppmärksammade på 1970-

talet hur män i organisationer söker sig till sällskap av andra män och att detta är en del av den 

problembild som kvinnor möter i manligt dominerade organisationer. Vid nyrekrytering anses 

sedan kompetensen finnas inom dessa nätverk. Roper (ibid) menar vidare att när makt förs 

vidare från äldre till yngre män är förförelse en viktig ingrediens och även i ledarskapets 

konstruktion finns ett mått av förförelse (Wahl et. al. 1998). Mellström (2003) förklarar 

dessutom lärlingskapet som en process där förkroppsligad kunskap att behärska t.ex. hantverk 

och mekanik förmedlas och tillägnas, en typ av manlig fostran som förenar aspekter av 

homosocialitet, teknologi och disciplinering av kroppen. De homosociala sammanhangen kan 
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också betraktas som viktiga arenor för bekräftelse av maskulinitet och i dessa interaktioner 

uppstår det hegemoniska ideal mot vilket män jämför och bedömer sig själv och andra 

(Andersson & Gunnarsson 2003). Gunnarsson (2003) diskuterar hur den manliga 

homosocialiteten också verkar inkludera kvinnor, under vissa villkor, som bärare av manliga 

praktiker. Detta innebär då ändå att den manliga normen ligger till grund för gemenskapen 

och äger tolkningsföreträde och vidare kan man så fundera över hur homosocialitet som 

begrepp i fortsättningen bör utgå från manliga kroppar. 

3.2 Rollövertagande, differentiering och identifiering 
Intentionen har varit att observera och analysera dirigentens interaktioner utifrån begreppen 

rollövertagande, differentiering, och identifiering såsom de används i Holmbergs (1993) 

studie Det kallas kärlek. Holmberg (1993) menar att rollövertagande kan ha en stor funktion i 

att skapa över- och underordning, speciellt då detta blir asymmetriskt. Asymmetriskt 

rollövertagande uppstår i interaktion där den ena parten i lägre utsträckning än den andre gör 

rollövertaganden. Att lokalisera asymmetriska rollövertaganden kan således vara ett sätt att 

synliggöra över- och underordning. 

Holmberg (1993) förklarar identifiering som ”en positiv känsla av samhörighet med en annan 

människa” (s. 62) och ska förstås som en komponent som tillsammans sin motsats, 

differentiering, bidrar till att producera asymmetriska maktförhållanden. Enligt Holmberg kan 

identifiering i förlängningen innebära att en person ”övertar den andres värderingar och 

normer och accepterar dennes tolkning av den gemensamma verkligheten” (s. 65). Den andres 

överordning blir också fullkomlig om dennes tolkning är den enda som är tillgänglig för 

personen. 

4 Resultat och diskussion 

Inledningsvis presenteras och diskuteras det resultat jag funnit i förhållande till 

maskulinitetsforskningens centrala teman vilka beskrivits i bakgrundsavsnittet. Därefter 

diskuteras observationerna utifrån begreppen rollövertagande, differentiering och 

identifiering. Därefter att sammanfattas resultatet genom återknyta till tanken om en 
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hegemonisk maskulinitet (Connell 2008), den kulturellt uppburna tankeföreställning som 

olika maskuliniteter förhåller sig till. 

4.1 Resultat utifrån maskulinitetens teman 

4.1.1 Kropp 
Alla dirigenterna i studien kan beskrivas som ”vita” till hudfärgen och ha ett europeiskt eller 

anglo-amerikanskt utseende. Utseendemässigt fanns också flera andra likheter mellan 

dirigenterna. De var alla slanka och vältränade till kroppsformen och utan tecken på fysiska 

funktionshinder eller sjukdom. Alla dirigenterna hade kortklippta frisyrer i brun eller grå 

nyans. Det fanns även gemensamma drag i hur dirigenterna var klädda under 

observationstillfällena. De använde smala jeans eller byxor i mörkblått, svart eller grått och 

långärmade, kroppsnära tröjor i samma färgskala. En av dirigenterna stack ut vid ett tillfälle 

genom att bära en vit t-shirt, och en annan dirigent bar vid en repetition en ljus, småblommig 

blus vilket jag uppfattade som det mest utstickande. Enstaka diskreta accessoarer förekom, så 

som klocka, vigselring, glasögon och tunn halskedja. 

En aspekt av kroppsuttrycket som jag försökte observera hos dirigenterna var deras 

”hållning”. Jag upplevde att de alla hade en god, rak kroppshållning vilket blir tydligt 

framförallt i rygg, nacke och axlar. Speciellt då dirigenterna stod upp på podiet framstod 

hållningen som föredömlig. Två av dirigenterna använde ibland en hög stol som de dirigerade 

ifrån och hållningen försvagades då något eftersom de vid tillfällen behövde luta sig mer 

framåt för att kommunicera något till ensemblen i musicerandet. När de dirigerade sittandes 

hände det vid ett par tillfällen att de behövde ställa sig upp ”i farten” för att vara extra 

krävande gentemot ensemblen. Balansen verkar vara viktig för graden av dominans i det 

fysiska uttrycket. Under observationerna verkade min upplevelse av dirigenternas balans vara 

kopplad till kroppens fram- eller bakåtlutning. En viss antydan till framåtlutning verkade vara 

norm och gav också dirigenterna ett aktivt, piggt uttryck men aldrig så mycket att axlarna 

hamnade framför knäna. En av dirigenterna uttryckte kraft och explosivitet genom att gå ner i 

böjda knän, liksom startpositionen för ett upphopp. Knänas position hamnade då längre 

framför kroppen vilket tillät en större framåtlutning i överkroppen för att visa stabilitet och 

balans. Att luta sig bakåt var däremot ovanligt men en av dirigenterna som använde stol 

tenderade att göra det ibland mellan musicerandet. Dirigenterna använder en hållning och en 

position som ger intrycket av stabil balans, dvs. inte så känslig för yttre påverkan, men 
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samtidigt en fysisk beredskap på aktivitet. En av dirigenterna i studien sticker ut vid första 

repetitionstillfället genom att ha en större flexibilitet och mjukhet i hållningen, bland annat 

genom en rörlighet i ryggen som de andra dirigenterna saknar. Rörligheten i bålen verkar ge 

ett lite mindre dominant intryck eftersom det signalerar flexibilitet och anpassning. Intressant 

var att dirigentens hållning ”hårdnade” till nästa repetition, i kombination med att denne stod 

mer än satt och blev aggressivare i kroppsspråket. Till exempel lämnar dirigenten vid ett 

tillfälle podiet och går fram nära en stämma för att instruera mer uppfodrande, vilket i 

sammanhanget nästan tedde sig extremt då inga andra dirigenter i denna studie lämnade sina 

placeringar på podiet under repetitionerna.  

Dirigering är ofrånkomligen också en fysisk aktivitet. Kroppen är genom gestik och mimik ett 

verktyg som dirigenten musicerar och styr ensemblen med. Detta stämde för alla dirigenterna 

i studien. Två av dirigenterna stod ut genom att använda en väldigt uttrycksfull gestik utan att 

låta denna påverka hållningen i rygg, axlar och nacke. Jag upplevde detta som ett tecken på en 

förfinad motorisk kontroll vilket höjde graden av dominans i kroppsspråket. Gestiken verkar 

således inte bara vara verktyg för att kontrollera ensemblens musicerande utan också en arena 

för att uttrycka dominans och kontroll av kroppen. En väl bemästrad och motoriskt isolerad 

gestik ger alltså fler effekter än bara musikaliska uttrycksmöjligheter, det stärker också 

dirigentens uttryck av fysisk dominans. 

4.1.2 Rationalitet/Emotionalitet 
Att dirigeringen präglas av en instrumentell rationalitet gestaltades både i repetitionsarbetet 

och i dirigenternas retorik. Repetitionsarbetet är tillsynes tidseffektivt, man repeterar korta 

isolerade delar, varje avbrott och omtag har ett syfte och ny instruktion kommer direkt vid 

avbrott. Dirigenterna verkar förhålla sig teoretiskt och matematiskt till musiken och man 

argumenterar rationellt för sina instruktioner, t.ex. med ord som summa, kostnad och vinst. 

T.ex. var det mycket ovanligt att musiken beskrevs med hänsyn till textinnehåll, dramatik, 

handling eller tonsättaren och textförfattarens intentioner. Istället beskrevs styckena med 

repetitions- och taktsiffror, karaktärs-, fraserings- och dynamikbeteckningar och 

musiktekniska termer som t.ex. tonnamn, intervall, rytmik och harmonik. Det var också 

ovanligt att dirigenterna visade uttryck för känslor i förhållande till musiken eller alls 

kommenterade musikens uttryck ur ett sådant perspektiv. Begreppen associerande 

handlingsrepertoar respektive konceptuell handlingsrepertoar (Sandberg Jurström 2009) är 

här relevanta för att beskriva hur rationalitet verkar vara överordnat emotionaliteten. Den 
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associerande handlingsrepertoaren beskrivs som ett sätt att skapa musikalisk mening genom 

att appellera till icke-musikaliska redskap och känslouttryck, exempelvis vardagliga objekt, 

upplevelser, känslor och uttryck eller kända företeelser. Den konceptuella 

handlingsrepertoaren däremot beskrivs som att identifiera musiken ”utifrån en musikalisk 

begreppsapparat innehållande information om hur musiken och dess olika beståndsdelar är 

uppbyggda och strukturerade” (s. 143). Den produceras genom faktainriktade uttryck och 

konventionella musikaliska begrepp och gestaltar ett sakligt och analytiskt förhållningssätt till 

musiken. 

Idén om att musiken skulle ha ett visst känsloinnehåll var tillsynes frånvarande i 

observationerna bortsett från hos en av dirigenterna som i repeterandet av en opera, 

upprepande gånger krävde av orkestern att förhålla sig till det emotionella skeendet på scenen. 

Min upplevelse var att dirigenten då inte tillät orkestermusikerna att differentiera sig mot 

sångarna utan de tvingades till identifiering, ett resonemang vilket jag utvecklar i kommande 

avsnitt. På så sätt verkade dirigenten framhäva sin egen differentiering, och därmed 

hierarkiska överordning, gentemot hela ensemblen. Dirigenten själv, liksom de andra 

dirigenterna i studien, visade i regel inga personliga känslouttryck inför det musikaliska 

materialet, utan det fanns alltid ett mått av distans. Detta uttrycktes till exempel genom att 

dirigenterna inte kommenterade musiken ur ett emotionellt perspektiv och att de ofta visade 

att de kunde göra andra saker samtidigt, de gick aldrig ”helt upp i” musiken. T.ex. kunde de 

under tiden de dirigerade pågående musik vända sig om och prata med någon kollega. Det 

verkade under observationerna som att dirigenterna konstruerade en rationalitet genom att 

upprätthålla en distans till det musikaliska materialet. Endast en av dirigenterna instruerade 

ensemblen genom att hänvisa till musikens text och handling. I regel hänvisade dirigenterna 

istället till ett slags musikaliskt-tekniskt facit, dvs. den konceptuella handlingsrepertoaren 

verkade stå högre i rang än den associerande och detta resonemang kommer att utvecklas i 

avsnittet om språkbruk.  

Dirigenterna visade i regel heller inga personliga känslouttryck eller känslouttryck i relation 

till ensemblen. Dirigenterna hade i regel ett bistert och koncentrerat ansiktsuttryck som dock 

ibland kunde bli aggressivt, framförallt under musicerande. Detta indikerar att det, i likhet 

med hur Johansson (2000) beskrivit mäns känsloliv, kan finnas en slags hierarki även bland 

emotioner där de mer maskulint kodade är mer accepterade än de feminint kodade. Ett 

undantag var en av dirigenterna som då och då hade ett visst känsloläckage i form av irritation 
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när repetitionsarbetet inte gick som önskat. Enstaka leende förekom hos dirigenterna men 

aldrig under instruktioner. Leendena dök framförallt upp mot slutet av repetitionspassen, 

tillsynes för att lätta upp stämningen när ensemblen börjar tappa tålamod och koncentration. 

Ordet ”Charmoffensiv” (Ibid) som Johansson använder i sin beskrivning av manliga hjältars 

ansiktsuttryck kanske är en passande beskrivning av detta leende då det verkar fylla en 

funktion av att få med sig ensemblen på sin sida snarare än att uttrycka genuin glädje.  

4.1.3 Språk, språkbruk och teknik 
Dirigenterna i studien använder i regel ett formellt röstläge. I det formella röstläget ligger 

implicit en viss distans till det tilltalade men samtidigt uppvisas bibehållen kontroll då rösten 

inte behöver höjas med ansträngning. Det är måttet av ”onaturlighet” som jag upplever 

konstruerar den sociala distansen. Idén att inte bli personlig konstruerar det som uppfattas 

som en professionell distans. I denna studie uppfattades röstläget som ett verktyg i att 

upprätthålla en sådan konstruktion. Under studien observerades inte en enda gång ett offentligt 

röstläge, även om det då och då hade kunnat användas för att överrösta en ljudlig ensemble. 

Däremot fanns exempel på när röstläget gick mot det informella och personliga. Framförallt 

mot slutet av en repetition kunde röstläget bli mer informellt hos några utav dirigenterna 

speciellt då de uppfattades som lite stressade. Det personliga röstläget uppstod framförallt när 

ensemble och dirigent har en relation sedan tidigare och när andra medel användes för att 

konstruera en professionell distans, t.ex. vägran till rollövertagande, se avsnitt 4.2.1. Jag 

uppfattade att röstläget tilläts bli informellt eller personligt då dirigentens position i övrigt var 

tillräckligt dominant, ett resonemang som jag kommer att utveckla i den avslutande 

diskussionen. 

 

Att analysera dirigenternas språkbruk skulle egentligen behöva en egen studie i sig, men 

genom att översiktligt använda mig av rubriken kunde jag ändå synliggöra några funktioner 

som språket skulle kunna ha i konstruktionen av dirigenten. Den första aspekten återknyter till 

avsnittet om handlingsrepertoar och användandet av konceptuell respektive associerande 

sådan. Dirigentens språkanvändning hämtades framförallt från den konceptuella repertoaren, 

dvs. instruktioner skedde främst i musikalisk-tekniska termer med t.ex. taktnummer, 

dynamik- och karaktärsbeteckningar och den italienska musikterminologin. En av 

dirigenterna använde sig ibland av associerande repertoar. Denna associerade dock främst till 

andra musikaliska erfarenheter, t.ex. instrueras orkestern att spela mer dansant (”always 

dancing”) och en stråksektion att tänka mer kammarmusikaliskt för att hitta rätt frasering. 
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Språket verkar fylla en funktion av att konstruera en professionell sfär genom att ta avstånd 

från den privata sfären som i högre grad associeras med känslor och vardagliga upplevelser. 

Språkbruket verkar också fylla en funktion i att konstruera en instrumentell rationalitet. Alla 

dirigenternas språkbruk präglades av metaforer från matematik, mekanik och teknikens 

terminologi. En av dirigenterna instruerar t.ex. en kör i hur de ska texta genom att beskriva 

orden och bokstäverna som en ”motor”, en annan instruerar hur musiken ska ”byggas” för att 

”summan” av nyanserna ska bli rätt. Hos några utav dirigenterna förekom också en slags 

argumentation kring musiken i form av kostnad och vinst, t.ex. genom att beskriva hur valet 

av tempo eller nyans inte får ske på bekostnad av frasering och klang eller att argumentera för 

vinsten av specifika konstnärliga val. Dessa till synes vanligt förekommande typer av 

metaforer kan beskrivas som en form av associerande handlingsrepertoar som tydligt 

associerar till traditionellt maskulint kodade företeelser.  

Under observationerna fanns också exempel på hur språket fyllde en funktion för dirigenten 

att konstruera sig själv som norm. Ett exempel är användandet av ordet behöver (”need”) 

istället för till exempel jag tycker, jag vill etc. Det var vanligt förekommande att dirigenterna 

instruerade ensemblen genom att beskriva hur de behöver göra, t.ex. ”ni behöver vara 

tydligare i er insats” eller ”vi behöver göra större skillnad i dynamiken”. Jag upplever denna 

typ av instruerande som ett sätt för dirigenterna att presentera sina konstnärliga uppfattningar 

som norm, dvs. som om det inte finns giltiga alternativa uppfattningar att jämföra med. 

Sammanfattningsvis upplever jag att dirigenten med sitt språkbruk i form av terminologi, 

metaforer och formuleringar konstruerar sig själv som professionell, rationell och vedertagen 

norm. Detta sker på ett sätt som helt eller delvis sammanfaller med konstruktionen av en 

förväntad maskulinitet och både röstläge och ordval fyller en funktion i denna process. 

4.2 Interaktionsmönster 
I detta avsnitt presenteras resultatet utifrån begreppen rollövertagande, identifiering och 

differentiering. En del av begreppens betydelser finns explicit inbyggt i dirigentyrket. T.ex. 

finns det i regel en ofrånkomlig differentiering i den rumsliga placeringen. Dirigenten leder 

ensemblen från ett lågt podium, tydligt avskilt från ensemblen. Dirigenten är den enda som 

står med ryggen mot publiken och alla musikers blickar på sig. Utanför repetitionssalen har 

dirigenten ofta ett eget rum, avskilt från ensemblen. Dirigenten har de facto en egen sfär som 

är rumslig men också i någon mån social.  
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4.2.1 Rollövertagande 
Även ett asymmetriskt rollövertagande finns inbyggt i dirigentyrket. Det är oftast konstruerat 

så att det är dirigentens uppgift att förmedla sina egna tolkningar och uppfattningar till 

ensemblen och det är ensemblens uppgift att i sin tur göra sitt bästa för att tolka och förstå 

dirigenten. Att göra rollövertaganden är med andra ord ensemblens uppgift i sammanhanget, 

men inte i samma mån dirigentens, vilket är grunden i den maktasymmetri som dirigentskapet 

traditionellt utgår från. Detta var också enligt min upplevelse en grundläggande 

överenskommelse under de observationstillfällen som denna uppsats bygger på. 

 

I mina observationer kunde jag urskilja tillfällen då denna asymmetri på ett eller annat sätt 

ifrågasattes. Ofta skedde detta i form av att någon musiker ställde en fråga, t.ex. angående 

någon teknikalitet i partituret, som skiljde sig från dirigentens uppfattning. Det förekom hos 

samtliga dirigenter i studien att bemöta sådana frågor med stor oförståelse, en slags vägran att 

göra rollövertaganden. Detta kunde se ut på några olika sätt. En av dirigenterna kunde t.ex., 

utan att rikta så mycket som en blick mot den som ställt frågan, hålla upp en handflata mot det 

håll frågan kom ifrån och svara aggressivt och kort ”nej”. En annan svarade på frågan med 

uppenbart ointresse och irritation genom att gå över i ett informellt röstläge (beskrivet nedan) 

och fortsatt ha blicken ner i golvet eller noterna. Det förekom överhuvudtaget knappt några 

tillfällen då dirigenterna visade försök till förståelse av ensemble och musiker. Mot slutet av 

repetitionerna kunde några utav dirigenterna dock uttrycka viss förståelse för att musikerna 

började bli trötta vilket jag i regel uppfattade som ett sätt att få ensemblen att anstränga sig lite 

extra under ”slutspurten”. Att ”vägra” göra rollövertaganden och kontinuerligt hävda sin egen 

uppfattning verkade dock mest naturligt för dirigenterna i studien. 

 

Ensemblens rollövertaganden kan visserligen betraktas som en maktstrategi eftersom att lära 

känna någons önskningar och kunna anpassa sig därefter kan ge en illusorisk upplevelse av 

kontroll (Holmberg 1993). För en ensemble innebär att musicera för en dirigent att försöka 

tyda dennes behov och önskningar och anpassa sina egna prestationer därefter. Holmberg 

(1993) menar dock att denna anpassning i sig uttrycker underordning, eftersom man sätter 

sina egna behov och önskemål i andra hand. Dirigenterna i min undersökning hade en tendens 

att göra sina egna önskemål till norm, och därmed överordnade. Detta torde ha viss koppling 

till hur konstruktionen av maskulinitet bidrar till dirigentens auktoritet. Holmberg (1993) 

redogör nämligen för hypotesen att kvinnor uppfattar att lära känna någons önskningar som 

liktydigt med att komma nära och upplever någon form av lycka i att prioritera den andres 
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behov och att således avstå från de egna önskningarna. Rollövertaganden fyller således en 

funktion inte bara i att skapa dominans utan även i att i interaktioner skapa maskulinitet 

respektive femininitet. 

 

4.2.2 Identifiering och differentiering 
I mina observationer kunde jag se hur dirigenterna ofta konstruerade sina egna uppfattningar 

som norm för att få ensemblen att identifiera sig och underordna sig denna. Detta skedde 

bland annat genom hur verbala instruktioner formulerades. När dirigenten ger ensemblen 

feedback, kritik eller instruktioner måste ”jaget” osynliggöras för att skapa illusionen av 

objektivitet. Således förekom aldrig formuleringar av typen ”jag tycker att…” ”Jag skulle 

önska att…” etc. Istället hade dirigentens önskemål i regel en mer universell karaktär, 

exempelvis ”vi/ni måste …” eller ”det är synd att ni spelar såhär…”. Om en uppfattning 

uttrycks som personlig så öppnar det upp för att det skulle finnas fler alternativa tolkningar 

vilket skulle kunna undergräva dominansen i ett ledarskap, men uttrycks den som ett objektivt 

faktum stärks den dominanta positionen. Det finns här tydliga paralleller till konstruktionen 

av maskulinitet. Holmberg (1993) beskriver hur både kvinnor och män i hennes studie ger 

uttryck för att manligt kodade egenskaper är norm för det mänskliga, att det kvinnliga är 

underordnat detta och att detta är internaliseringar av generella uppfattningar i samhället. Att 

konstruera sig som norm kan därför sägas vara ett sätt att göra maskulinitet och detta visade 

sig vara en effektiv strategi för dirigenterna att återskapa sin överordning. Ensemblens 

identifiering med dirigenten kan i ljuset av detta ses som en strategi att förstå sin egen 

underordning. För att inte vara den avvikande identifierar man sig i enlighet med den norm 

man presenteras för. I detta sammanhang står denna norm (dirigenten) för en musikalisk 

kompetens, konstnärlig förmåga och professionalitet. Att avvika innebär således en risk att 

uttrycka en brist på dessa egenskaper. Det finns en tydlig asymmetri i hur dirigent och 

ensemble försöker förstå varandra respektive hävda sin egen uppfattning. Under 

observationerna fanns inga exempel på att dirigenterna skulle ändra sin uppfattning för att 

anpassa sig efter ensemblen. Alla dirigenterna hävdade genomgående, utan tvekan, sin egen 

uppfattning och ensemblen anpassade sig. Dirigentens önskemål uppfattades därför alltid som 

mer absoluta än ensemblens.  

 

Ovan nämndes att en rumslig differentiering alltid var en förutsättning vid de repetitioner som 

observerades i studien. Dirigenten har en egen sfär på dirigentpodiet och är tydligt avskild 
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från ensemblen. När man kommer in i en konsert- eller repetitionssal är det således alltid 

uppenbart vem som är dirigenten. Det var också troligt att en sådan differentiering även 

pågick utanför repetitionssalen. Dirigenten har ofta en egen loge eller arbetsrum och även om 

detta inte var en del av mina observationer tål det att tänkas på vilken funktion det fyller i 

konstruktionen av ett ledarskap. Isärhållning, differentiering, tycks vara en förutsättning för 

hierarki.  

 

Men differentiering har inte bara en rumslig dimension utan dirigenten kan också upprätthålla 

detta genom att ha en egen social sfär. Under observationerna kunde några mekanismer 

iakttas som verkade för att upprätthålla en sådan sfär. Detta kunde t.ex. vara att dirigenten 

under repetitionen intensivt tittar ner i noterna eller vänder ryggen till ensemblen för att 

samtala med assistent, tonsättare eller annan person och tydligt håller ensemblen utanför med 

ett uttryck av att inte vilja bli störd. Jag upplever detta som ett sätt att differentiera sig från 

ensemblen eftersom det visar att dirigenten har egna mål, syften eller uppgifter som 

ensemblen inte får lägga sig i. Dock finns det också mer subtila sätt att upprätthålla 

dirigentens egen sfär som ger ytterligare ett perspektiv på det tidigare beskrivna asymmetriska 

rollövertagandet. När deltagare i ensemblen tar utrymme genom att komma med frågor eller 

tankar utgör det ett visst motstånd till differentieringen och det sätter således dirigentens 

dominans på prov. 

 

 Under observationerna uppfattade jag ett mönster i hur dirigenterna hanterade sådana 

situationer. Ett tillsynes extremt grepp, som visserligen var ovanligt men ändå förekom, var 

att helt enkelt inte svara, eller inte bemöta, en fråga. Holmberg (1993) beskriver bristen på 

gensvar som en viktig social mekanism eftersom man genom att inte respondera ”tvingar en 

person till total underkastelse” (s. 188). Det hände, under observationerna, att dirigenterna 

valde bort att respondera, eller visade ett tydligt ointresse genom att t.ex. inte titta upp på 

ensemblen eller musikern som talat eller förändra röstläget till informellt/personligt i svaret, 

vilket signalerar att det inte var av betydelse. Däremot kunde dirigenten sporadiskt också välja 

att bekräfta en ensembledeltagare genom att t.ex. tydligt lyfta frågan för hela ensemblen och 

ge den betydelse. Det gick således att se en diskontinuitet i hur dirigenterna bekräftade eller 

bestraffade de ensembledeltagare som på något vis överskred de skilda sfärerna och det är 

min uppfattning att just denna diskontinuitet i sig är ett verktyg att upprätthålla 

differentieringen. Genom att lyfta vissa tankar från ensemblen undviker dirigenten att framstå 

som despotisk men ensemblens (förmodligen omedvetna) upplevelse av att t.ex. en fråga 
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likaväl kan bestraffas förmodligen minskar antalet överskridanden från ensemblen som i 

högre grad då respekterar dirigentens sfär. Dessa mekanismer konstruerar också dirigenten 

som norm genom att den egna sfären tenderar att prioriteras över den gemensamma. Det är 

möjligt för dirigenten att förhålla sig ointresserad eller oförstående för ensemblen, medan 

motsatsen inte är möjlig. Differentieringen och bristen på gensvar leder till ytterligare uttryck 

för ett asymmetriskt rollövertagande.  

 

Det går också att uttyda hur dirigenten upprätthåller en inre separat sfär (s. 192). Detta liknar 

i stort sett hur Holmberg (1993) i sin studie beskriver att mannen gör detta. Dirigenterna visar 

med röstläge, kroppshållning, klädsel och språkbruk mm. att de inte är privata. De delar inte 

med sig av erfarenheter, upplevelser och känslor från privatlivet och under observationerna 

blev de mycket sällan personliga med ensemblen. Det konstruerar i sig en särhållning av det 

professionella och det privata.  

 

4.2.3 Könsbundna interaktionsmönster 
Holmberg (1993) kallar ovan beskrivna sociala mekanismer för könsbundna 

interaktionsmönster (s. 197), dvs. det finns ett återkommande mönster i interaktionen som har 

en koppling till könsidentitet även om innehållet i interaktionerna kan variera. Den 

symboliska interaktionismen tydliggör vidare hur samhällsstrukturer internaliseras hos 

individen och formar denne i interaktionen. Detta avsnitt har syftat till att resonera kring hur 

det maskulint kodade interaktionsmönstret återkommer hos dirigenterna i studien, oberoende 

av deras könsidentiteter. De kvinnliga dirigenterna i studien tycks således i någon mån 

övertagit det maskulina interaktionsmönstret, vilket understryker utgångspunkten att 

maskulinitet snarare bör ses som en social praktik, snarare än något bundet till manliga 

kroppar, även om kroppen fyller en funktion i denna praktik.  

4.3 Sammanfattning 
I detta avsnitt har jag presenterat mitt resultat utifrån kropp, rationalitet/emotionalitet samt 

språk, språkbruk och teknologi. Därefter har jag prövat den symboliska interaktionismens 

begrepp identifiering, differentiering och rollövertagande för att synliggöra hur dominans 

genom interaktion gestaltas i dirigentyrket så som jag fann det i mina observationer. Detta 

tyder på att begreppen i någon mån varit användbara som verktyg för att dekonstruera 
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dirigentrollen och att resultatet av detta går att analysera utifrån teorier om maskulinitet. Jag 

upplever vidare att resultaten visar att teorier om maskulinitet och ledarskap har varit ett 

funktionellt verktyg i syftet att kvalitativt synliggöra normer inom dirigentyrket.  

Dirigeringens koppling till maskulinitet skulle kunna beskrivas som ”dirigeringens 

hegemoni”. Med det avser jag att det finns ett överordnat ideal, konstruerat som summan av 

de egenskaper hos dirigenterna som sanktioneras av den kulturella kontext de verkar i, men att 

ingen av dirigenterna i sig själva förkroppsligar detta ideal utan det upprätthålls istället genom 

delaktighet.  Såväl kvinnliga som manliga dirigenter kan vara (och är i denna studie) delaktiga 

i upprätthållandet av hegemonin och dess maskulina prägel. Utifrån det ovan representerade 

resultatet skulle denna hegemoni kunna beskrivas på följande sätt: 

Den hegemoniska dirigenten har ljus hudfärg, europeiskt utseende och är i medelåldern. Hen 

använder byxor och raka, åtsittande kläder i diskreta färger och modeller samt inga eller 

mycket diskreta accessoarer. Hen har kort hår, en god fysik och inga synliga funktionshinder. 

Hen uttrycker dominans genom kroppslig styrka men den slanka, hårda kroppen som är aktiv 

och vid god vigör är också ett tecken på intellektets dominans över kroppen och kroppsliga 

begär. Denna dominans uttrycks också i den rationalitet som manifesteras i 

repetitionsmetodik, språkbruk och musikaliska förhållningssätt. Denna rationalitet är 

normerande eftersom känslor och dess uttryck inte gestaltas hos dirigenten i förhållande till 

sig själv, till ensemblen eller till musiken. Dirigenten ler inte, i synnerhet inte under 

instruktion eller musikaliskt genomförande, men då och då som små charmoffensiver för att 

visa sig mänsklig och få med sig musikerna. Dirigenten använder ett språkbruk där hens viljor 

konstrueras som norm och hens behov som allmängiltiga. Hen skapar överordning genom att 

differentiera sig själv från ensemblen såväl rumsligt som socialt men också genom att uppvisa 

distans till det musikaliska materialet och dess eventuellt känslomässiga innehåll. Hen 

förhåller sig sakligt och konceptuellt till musiken och blir inte känslomässigt ”medryckt” av 

musikens uttryck. Det konceptuella förhållningssättet konstruerar också en föreställning om 

professionalitet som kan tolkas som en differentiering mot omvärlden men också som ett 

förtroende för musikerna och förväntan om professionalitet (och identifiering) i deras 

utförande. 

Även om jag personligen uppfattar denna mycket generaliserade beskrivning som 

förvånansvärt giltig för dirigenterna i studien är min mening givetvis inte att någon dirigent 

isolerat skulle kunna beskrivas på detta sätt. Tvärtom är verkligheten i själva verket full av 
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nyanser och motsägelser och olika dirigenters individuella praktik kan vara mer eller mindre 

framgångsrik i de olika mikrokulturer som olika ensembler utgör. Det jag menar att framhäva 

är istället hur det som positivt beskrivs som ”naturlig auktoritet” också kan beskrivas som att 

göra dominans. Alla de olika faktorer som upprätthåller dominansen återfinns inte i en och 

samma dirigent men var dirigents praktik är i någon mån delaktig då de skapar dominans 

genom någon eller några av dessa faktorer. Hegemonin är därför både normerande men också 

tillåtande. Att som dirigent besitta det som upplevs som en naturlig auktoritet verkar i själva 

verket vara att skapa överordning och detta sker genom ett komplext samspel av fysisk 

dominans, dominans genom interaktion och instrumentell rationalitet gestaltat i konceptuellt 

språkbruk och förhållande till musiken. Den finska dirigenten Esa-Pekka Salonen säger i en 

intervju med Köping (2003) om sitt dirigentskap att auktoritet inte existerar som funktion utan 

endast som reflektion på andra saker. Salonen verkar mena att det inte handlar om 

maktutövning utan mer om inspiration, dvs. om dirigenten är tillräckligt intressant blir 

musikerna intresserade. Dirigering handlar mer om att skapa en vilja hos musikerna att följa 

än att de ska göra det under tvång. Dirigentens auktoritet skulle enligt Salonen således vara en 

reflektion av musikernas vilja och att om musikerna vill följa dirigenten så behöver denne inte 

vara auktoritär. Även om detta resonemang kan verka logiskt så tyder det på en viss 

begreppsförvirring ifråga om makt, dominans och auktoritet som associerade till den 

enväldigt förhärskande demondirigenten som sätter skräck i ensemblen och styr med 

järnhand. Det tyder också på att de mer subtila sätt att som dirigent skapa dominans är mer 

eller mindre osynliggjorda inom dirigeringens diskurs.  

Det ovan nämnda samspelet som skapar auktoritet hos dirigenten kan dock te sig olika hos 

olika dirigenter och man skulle kunna beskriva dominansen som summan av ett antal olika 

parametrar. En dirigent som t.ex. har ett utpräglat dominant kroppsuttryck kan tillåtas ha ett 

mer emotionellt präglat förhållningssätt till musiken utan att förlora sin auktoritet eller en 

dirigent som har ett mycket rationellt, konceptuellt förhållande till musiken kan t.ex. tillåtas 

en högre grad av identifiering med musikerna eller en ”mjukare” kropp. Det är på detta vis jag 

betraktar den variation men också de likheter som dirigenterna i studien uppvisar i förhållande 

till den maskulinitetsnorm denna uppsats har syftat till att undersöka. 
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5 Slutdiskussion 
Detta avslutande kapitel inleds med en kritisk metoddiskussion där studiens tillförlitlighet 

diskuteras. Därefter tas studien vidare genom att analysera resultatet ur ett konstnärligt och ett 

musikpedagogiskt perspektiv. Därefter avslutas uppsatsen med tankar om hur studien kan 

byggas ut nu och i framtiden. 

5.1 Valet av metod och tillförlitlighet 
Observation som metod gav mig inspiration, insikt i ämnet och ny kunskap. Genom arbetet 

har jag fått möjlighet att ta del av och analysera en professionell konstnärlig praktik vilket 

varit givande och utvecklande i sig men jag har också haft möjlighet att dekonstruera mina 

egna praktiker. Då jag själv delvis är verksam i samma konstnärliga praktik har det 

normkritiska perspektivet också tagit en introspektiv form. Genom att försöka bryta ner det 

jag observerat i mindre byggstenar har jag synliggjort normer hos mig själv vilket har 

möjliggjort personlig reflektion och konstnärlig utveckling. I detta perspektiv var valet av 

metod framgångsrikt. Dock visade sig observation innebära problem när det kom till 

bearbetning och presentation av resultat. Det visade sig mycket svårt att på adekvat sätt 

dokumentera observationerna utan ljud- eller videoinspelningar vilket valdes bort av 

upphovsrättsliga skäl. Att i stunden dokumentera genom att beskriva subtila mänskliga 

praktiker så som kroppsspråk, röstanvändning och interaktion med penna och papper 

upplevdes nästintill omöjligt då jag inte har tillgodogjort mig några tekniker för detta. Av det 

mycket frodiga resultat jag själv upplevde att jag fick från observationerna var det därför 

mycket svårt att utverka och sätta ord på tillräckligt mycket för att presentera i denna uppsats. 

Svårigheterna att återge datainsamlandet och analysprocessen påverkar givetvis uppsatsens 

validitet och reliabilitet. Resultatets tillförlitlighet hade kunnat höjas om jag redan innan 

tillgodogjort mig fler tekniker för observation, dokumentation, analys och resultatbeskrivning 

istället för att utveckla dessa under arbetets gång. Resultatet gör dock inte anspråk på en 

generell giltighet utan det är upp till läsaren att avgöra hur överförbart det skulle kunna vara.  

Arbetet har visserligen haft en översiktlig karaktär men hade kunnat vinna både validitet och 

reliabilitet på ett mer avgränsat syfte, t.ex. genom att välja endast ett specifikt fokus. Med 

facit i hand hade detta underlättat resultatproduktionen och analysen samtidigt som det inte 

hade varit lika givande för mig personligen. Utifrån detta vill jag ytterligare understryka 

arbetets prövande karaktär och resultatets kvalité för min egen utveckling. 
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5.2 Konsten att dirigera 
Mitt arbete har visat på att dirigentens konstnärliga ledarskap i praktiken verkar vara fastlåst i 

en maskulin konstruktion. Detta leder vidare till frågan om hur denna praktik påverkar 

möjligheterna för det konstnärliga resultatet. I inledningen argumenterade jag för 

uppfattningen att det konstnärliga resultatet är nära sammanflätat med den kontext i vilket det 

tillkommit. Den maskulinitetsnorm som konstruerar dirigentskapet torde sannolikt också ha 

en funktion i konstruktionen av konstnärlig kvalité i sammanhanget, men också begränsa de 

konstnärliga uttryck som faktiskt produceras. En normkritisk syn på vad dirigering är och bör 

vara kan i förlängningen bredda det konstnärliga landskapet både genom ökad representation 

av olika könsidentiteter och uttryck men också genom att ge skapandet friare förutsättningar. 

Det skulle i förlängningen öppna för en större kreativitet.  

I inledningen argumenterade jag även för att konstnärskapet och ledarskapet hos dirigenten i 

praktiken inte går att skilja på. Dessa parametrar lärs in, utvecklas och praktiseras integrerat 

och förenas i det som skulle kunna kallas för dirigerandets estetik. Det finns en estetik som 

präglar det konstnärliga ledarskapet som inte nödvändigtvis härrör från en konstnärlig produkt 

och som manifesteras i dirigentens kropp, kommunikation och metodik. Arbetets resultat har 

använts för att visa hur detta är maskulint präglat. Ett normkritiskt perspektiv liksom det som 

här har applicerats skulle kunna vara ett verktyg för att komma bortom det könsmärkta 

dirigentskapet och således dess könsmärkta estetik. Vad jag hittills inte diskuterat är huruvida 

dirigerandet är en konst i sig. Dirigering är att leda, utveckla och förfina ett musikaliskt 

resultat och dess process. Dirigering är dock också att röra och uttrycka sig till, presentera 

samt förhålla sig till musik. Dirigenten skapar konst genom att leda musikerna men står också 

själv oundvikligen för ett konstuttryck.  

Resultatet kan fylla flera pedagogiska syften. Dirigenten är en pedagog som både förmedlar 

normer till musiker och publik och ur demokratiskt perspektiv är det därför nödvändigt att öka 

representationen. Istället för att prata om ”glastaket” som ett osynligt hinder som begränsar 

t.ex. kvinnliga dirigenter i sina karriärer kan det genom normkritiska analyser synliggöra vad 

som i praktiken konstruerar detta hinder. För omvärlden, för musiker och publik, är också 

dirigenten den som gestaltar makt, framgång och konstnärlighet samt definierar vad det 

konstnärliga ledarskapet är. Gång på gång lär det oss vad en dirigent är. När detta i praktiken 

är maskulint konstruerat är det därför viktigt också ur ett pedagogiskt perspektiv att detta 

synliggörs och problematiseras. Detta kan t.ex. innebära en förändring i hur dirigering 
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framställs och lärs ut på dirigentutbildningar, eftersom dessa lägger en grund för det framtida 

dirigentkollegiet, men också hur dirigering presenteras och skildras i musikundervisningen, i 

klassrummet, i media och i populärkultur. 

5.3 Nu och framåt 
I detta arbete har dirigentens studerats normkritiskt utifrån genus som socialt strukturerande 

faktor även om det finns mycket att vinna på att betrakta detta ur ett intersektionellt 

perspektiv. Med detta menar jag att det finns flera olika maktordningar som samspelar i 

sammanhanget. Jag har i denna uppsats inte nämnvärt behandlat t.ex. klass, rasifiering, 

sexualitet och funktionalitet även om dessa i samtida musikliv framträder som betydande 

strukturerande faktorer. Det vore mycket intressant att i framtiden få ta del av forskning även 

ur dessa perspektiv, t ex hur den västerländska konstmusiken verkar förbli fastlåst i en 

vithetsnorm. Med detta arbete har jag även försökt undersöka möjligheter till vidare 

teoribildning vilket jag upplever som framgångsrikt. Resultatet har gett idéer om hur ämnet 

kan studeras noggrannare genom att brytas ner i mindre beståndsdelar att fördjupa sig i och 

låta observation kombineras med intervjuer av musiker och dirigenter.  
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Bilaga 1 
Hej! 
Jag heter My Steneby och studerar på Kungliga Musikhögskolan, ett lärarprogram med 
inriktning mot kördirigering. Under hösten 2018 ska jag skriva uppsats. I uppsatsen kommer 
jag undersöka normer och praktiker i dirigentyrket och hur föreställningar om kön, ledarskap 
och konstnärskap samverkar med dessa. Jag har valt att begränsa undersökningen till den 
professionella sfären då den till skillnad från amatörkör och -orkestersammanhang har större 
medial synlighet och på det sättet mer normbärande. Det är min önskan att samla empiri 
genom observation och undrar om ett samarbete med ________ skulle vara möjligt? Jag är 
intresserad av att sitta med för observation gärna 2-4 reptillfällen med samma ensemble och 
dirigent, under ett eller flera projekt helst under perioden aug-okt. Det kan vara kör, 
orkester eller blandad ensemble. Jag vill ha möjlighet att observera dirigenten ”in action” 
men också ensemblens respons och kommunikationen mellan de båda. Eventuellt, om 
samtycke finns, spela in ljud eller video för mitt minnes skull (kommer ej att publiceras). Alla, 
individer och ensembler, kommer givetvis att anonymiseras. Jag ser fram emot ert svar, 
medveten om att vi närmar oss semestertider.  
Allt gott, 
My Steneby 
 
 


