
	  

	  
 
 
 
 
 

	  
	  

”Typiskt	  manlig?	  Då	  tänker	  jag	  på	  	  
fotbollsspelare	  som	  sjunger	  nationalsången”	  

	  
En	  studie	  om	  fyra	  manliga	  sångares	  berättelser	  	  

om	  sång,	  självkänsla	  och	  maskulinitet	  
	  

	  
	  
	  
	  	  

Malin	  Pettersson	  &	  Emma	  Sundåker	  
	  

	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 

Uppsats HT 2011 Handledare: Victor Kvarnhall 
Musikpedagogik I, avancerad nivå  
__________________________________________________________________________________________	  
Uppsatser	  på	  avancerad	  nivå	  vid	  Musikhögskolan,	  Örebro	  universitet	  



	  

SAMMANFATTNING 
 
Författare: Malin Pettersson & Emma Sundåker 
 
Titel: “Typiskt manlig? Då tänker jag på fotbollsspelare som sjunger nationalsången”: En studie 
om fyra manliga sångares berättelser om sång, självkänsla och maskulinitet 
 
Title in English: “Typically masculine? Then my thoughts go to football players singing the 
national anthem”: A study about four male singers and their stories about singing, selfesteem and 
masculinity 
 
 
Både för män och kvinnor är det problematiskt att inkräkta på ett fält som domineras av det andra 
könet. Populärmusikforskning med genusperspektiv har ofta fokuserat på kvinnor som befinner 
sig i maskulina praktiker, vilket därmed gör oss nyfikna på det motsatta. Att som ung kille våga 
erkänna att man tycker om att sjunga kräver mod samt självkänsla och självförtroende eftersom 
han trotsar de traditionella könsrollerna. Vi vill undersöka hur de män som har sång som primärt 
instrument förhåller sig till att deras instrument kan associeras till femininitet. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur manliga sångare beskriver sin röst och röstutveckling, 
samt hur de hanterar att de verkar inom en feminin praktik.  
 
Uppsatsen bygger på fyra manliga sångares skrivna levnadsberättelser och är skriven ur ett 
genusperspektiv med fokus på maskulinitet inom populärmusiken. I resultatet framhävs bland 
annat att uppväxtförhållanden, familjens stöttning samt den sociala miljöns påverkan av 
självkänslan, är faktorer som alla bidrar till mannens sångliga utveckling. Resultatet påvisar även 
vikten av förebilder. Pappan som sånglig förebild framhävs inte av informanterna som något 
särskilt betydelsefullt, men i analysen visar sig pappans betydelse vara av större vikt än de själva 
vill understryka. 
 
Informanterna i studien visar en ovilja att se könstillhörighet som något viktigt i sång, men i 
analysen visar det sig att de medvetet eller omedvetet har utvecklat olika strategier för att 
maskulinisera sin sångpraktik; maskering av sångintresset genom annat instrument eller annat 
fritidsintresse, inriktning på typiskt maskulina sångsätt och genrer samt fokus på sångteknik. De 
tre första strategierna syftar främst till att “övertyga” omvärlden om att genus utförs på lämpligt 
sätt, medan den sista strategin snarare syftar till att maskulinisera sångpraktiken för sångarens 
egen del. Trots att manliga sångare verkar inom en feminin praktik kan de där skapa olika typer 
av maskuliniteter, utan att för den skull betraktas som “omanliga”.  
 
 
 
Nyckelord: Sång, röst, genus, maskulinitet, självkänsla 
 
 
 
 



	  

	  

Förord 
Vi vill rikta ett varmt tack till de fyra informanter som utan att tveka valde att medverka i vår 
studie. Vi uppskattar er öppenhet och det faktum att ni bjöd på er själva i berättelserna, vilket 
bidrog till mycket intressant läsning. Tusen tack också till vår handledare Victor som varit en 
ovärderlig hjälp under hela processen. Du förstod vad vi menade redan innan vi förstod det 
själva. Du fanns alltid tillgänglig för handledning och vi uppskattar verkligen ditt engagemang!  
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INLEDNING 
Eftersom röst och kön har en direkt koppling till varandra är rösten det enda instrument där det 
tydligt framgår om det är en man eller en kvinna som musicerar. Sången för därför med sig 
omedvetna genusfördomar och tankar för lyssnaren. Sångens budskap tolkas och får olika 
karaktär och betydelse beroende på om det är en man eller en kvinna som sjunger. Oavsett hur 
han avser att bli uppfattad utstrålar den manliga sångaren alltid att han är just man och kommer 
därför att bli bedömd utifrån det. När vi däremot inte vet vilket kön en sångare har vet vi inte 
heller hur vi ska förhålla oss till det vi hör.  
 
Tidigare forskning om sång och röstutveckling har främst fokuserat på kvinnor, vilket är en 
anledning till varför vi intresserat oss för att genomföra studien med hjälp av manliga 
informanter. Eftersom vi själva är vokalister som verkar inom populärmusiken är det självklart 
för oss att välja sångare inom samma område till att medverka i studien. En annan anledning till 
att vi vill undersöka mäns tankar kring sångutövande är våra bristfälliga erfarenheter, då detta 
aldrig analyserats djupare i samspråk med de få manliga sångare som finns i vår omgivning.  
 
Oavsett vilket kön vi har, är vi ju ändå alla människor. Och eftersom det i alla människor finns 
naturliga röstresurser, borde ju sång vara ett lika naturligt instrument för båda könen. Med 
anledning av detta har vi något svårt att se varför sång anses vara ett feminint instrument bland 
många människor i vårt samhälle. Denna möjliga könsuppdelning bland instrument gör oss 
nyfikna på de män som ändå väljer att sjunga. Vilka faktorer spelar in då män väljer att träda in 
en feminin praktik och vad är det som för männen möjliggör ett fortsatt sångutövande? 
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BAKGRUND  
I detta kapitel presenteras populärmusiksångarens musikaliska bakgrund samt vilka 
förutsättningar som krävs för att etablera och upprätthålla en fungerande sångpraktik. Här görs en 
beskrivning av sångares röstutveckling, olika förebilders betydelse för sångaren samt hur dessa 
faktorer påverkar självförtroendet och självkänslan hos pojken. Alla berörda delar främjar således 
en djupare förståelse för informanternas berättelser, vilka presenteras i resultatdelen.  
 
Populärmusiksångarens musikaliska bakgrund 
Daniel Zangger Borch (2008) har i sin doktorsavhandling observerat den enskilde 
populärmusiksångarens utövande och upptäckt att den utvecklats ur några vanliga musikaliska 
bakgrunder. Två av dessa bakgrunder är “Band” och “Kör”. Både tonårspojkar och tonårsflickor 
har sin musikaliska bakgrund i band, men kategorin är ändå vanligast bland pojkar menar 
Zangger Borch. Motivet för att spela är tätt knutet till grupptillhörighet, image och en dröm om 
att göra karriär som rockstjärna, samt att få den enorma uppmärksamhet som medföljer. Zangger 
Borch tar upp att bandet ofta spelar hardcorerock och att en sångare med denna bakgrund ofta är 
duktig på att framträda.  
 

Rösten må vara något sliten men slitstark, och sångaren har ett gott gehör och är duktig på att traktera 
övriga instrument som gitarr, bas och trummor. Notläsning är oftast obefintlig liksom 
röstkännedomen, röstträningen och vanan att sjunga i stämmor (Zangger Borch 2008, s. 3). 

 
Kategorin “Kör” representeras av de vokalister som sjunger i kör i kyrkan eller i grundskolan, 
“tar sånglektioner i kommunala musikskolan, förmodligen spelar piano, läser noter och har lärt 
sig en del om röstfunktion och teknik” (Zangger Borch 2008, s. 4). Skolavslutningar, 
köruppsjungningar och luciafester är oftast de enda tillfällena för konsert i denna kategori, menar 
Zangger Borch. 
 
Eftersom rösten representerar en sångares unika personlighet och livserfarenhet hyllas ofta 
sångare med ovanliga röster inom populärmusiken, och för många lyssnare är det just sångarens 
unika röst som är det viktigaste i deras favoritlåtar (Warwick 2009). Zangger Borch har genom 
sina år som professionell sångutövare känt ett stort behov av att förstå olika sångsätts fysiologi, 
samt ett behov av förståelse för hur sångidealen för de olika genrerna belastar rösten, samtliga 
punkter utifrån ett rösthälsoperspektiv. Baserat på egna erfarenheter beskriver han att exempelvis 
rock (en hård och energisk genre), kräver mer av hans röst än vad soulmusiken gör.  
 

Även faktorer som tonartsval spelade stor roll ur ett röstbelastningsperspektiv, och där fanns 
tendensen att placera rocksången i ett individuellt högre tonläge än exempelvis pop, vilket 
sammantaget resulterade i erfarenheten att det utgjorde en större påfrestning att sjunga inom 
genreidialet för rock än pop och soul (Zangger Borch 2008, s. 10). 

 
Inom rockmusiken värderas ärlighet, spontanitet och rättframhet. En skolad rocksångare kan 
därför mötas med misstänksamhet, eftersom det kan upplevas som att han tänker för mycket och 
inte längre sjunger från hjärtat (Warwick 2009). Men samtidigt krävs ett bemästrande av 
sångtekniken för att bli en framgångsrik rocksångare, eftersom sångaren annars inte klarar av den 
påfrestande sång som genren kräver (Warwick 2009).
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Förutsättningar för sångpraktik 
Röstutveckling  
Gunnel Fagius (2007) skriver om röstforskaren Petra Sjölanders intresse för akustiska skillnader i 
flick- och pojkröster. I sin forskning konstaterar hon att flickor och pojkar är mycket lika 
anatomiskt sätt, före puberteten. Sjölander (I Fagius 2007) menar att det i kroppsuppbyggnaden 
och röstmekanismerna inte finns något som kan förklara en skillnad mellan könen, utan att det 
istället är en fråga om sättet de producerar ljud. Däremot har hon upptäckt att det i ett visst 
frekvensområde i pojkrösten finns en frekvenstopp vid sångutövning som inte finns i flickrösten, 
och menar att denna iakttagelse stämmer överens med “de bedömningar som såväl specifikt 
röstkunniga som en vanlig lyssnare gör av 'pojkaktiga' respektive 'flickaktiga' röster” (Fagius 
2007, s. 88). Sjölander menar att en anledning till att vi kan höra en skillnad mellan pojk- och 
flickröst innan puberteten, är att “vi lär oss att använda rösten på ett könsspecifikt sätt redan som 
små” (Fagius 2007 s. 88). 
 
Sång ställer högre krav på rösten och röstkontrollen än vad tal gör eftersom röststyrkan ofta är 
större och utandningsfraserna är längre, menar Per Lindblad (1992). Han menar vidare att 
röstträning och korrekt teknik är mycket viktiga för sång. Fagius skriver att flickrösten är mer 
läckande och mindre pressad än pojkrösten och att det vid noggrant lyssnande går att urskilja om 
det är en flickkör eller en gosskör som sjunger. Övergången till vuxenrösten är rent sångtekniskt 
mer omvälvande för killar än för tjejer och många killar stöter på stora röstliga problem under 
målbrottet, då struphuvudet och stämbanden växer under tre till sex månader (Fagius 2007; 
Lindblad 1992). Även tjejer går igenom en målbrottsperiod, men den är dock inte lika märkbar 
som för killar. Killarna kan exempelvis ha svårigheter att finna sig till rätta i det nya mörka 
registret de plötsligt har fått tillgång till (Fagius 2007; Beynoon & Heywood 2010). För att 
sångrösten ska kännas stabil kan det ta ännu längre tid än målbrottets varande, eftersom både 
klangen och röststyrkan påverkas och förändras under denna tid. Detta kan vara en orsak till att 
tonårstjejer oftare väljer att sjunga än vad tonårskillar gör (Fagius 2007). Carol Beynon och 
André-Louis Heywood (2010) menar dock att röstförändringen också kan vara en positiv 
upplevelse med nya möjligheter till ett mognare uttryck.  
 

It is the voice change that impedes male vocal development and has served to stop numerous males 
from singing. Yet it is also the voice change that marks new beginnings, new possibilities and the 
emergence of a new being capable of mature expression and musicality. In the right environment, the 
physiology of the voice change can be complicated and lengthy, but the process, in the right 
environment also promotes renewed energy and commitment (Beynon & Heywood 2010, s. 11). 

 
Sångutvecklingen genom barn och ungdomsåren kan även stödjas eller hämmas av andra orsaker, 
menar Fagius. Hon hävdar att sångutvecklingen är “en produkt av neuropsykobiologisk aktivitet, 
talang och förändringsmöjligheter som sker i samspel med och formas av specifika 
sociokulturella miljöer” (Fagius 2007, s. 64). Tänkbara faktorer för utveckling kan enligt Fagius 
vara hur väl de vuxna har förmågan att anpassa sånguppgifterna så att det stämmer överens med 
elevens aktuella sångförmåga, förväntningarna från kamrater “och/eller hur sång och vissa 
sångbeteenden värdesätts i den omgivande kulturen” (Fagius 2007, s. 64). 
 

Att leka med ljud och utforska sina röster, att delta i sånglekar tillsammans med sina kamrater och 
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"experter" liksom att improvisera och komponera egna sånger, är väsentliga inslag i musikkulturer 
som befrämjar sångutvecklingen. Barn som överskrider vad som i forskningslitteraturen beskrivs som 
"normalt" har sannolikt fått uppleva en fostrande miljö som varit utformad till att motsvara, berömma, 
stärka och utvidga den enskilda sångförmågan. Andra, vilkas sång upplevs som i något avseende 
"bristfällig", har inte haft sådana möjligheter (Fagius 2007, s. 65). 

 
Alla har en grundläggande förmåga till att lära sig sjunga. “Vi behöver därför fortsätta att söka 
optimala sätt att ge barn och tonåringar möjlighet att utforska och vidga sin födslorätt till sång 
(och musik)” (Fagius 2007, s. 64). Att pojkar har en något sämre förmåga att återskapa en exakt 
melodi än flickor, är något som visar sig i resultatet av en treårig studie som gjorts av skolbarn i 
London (5-7 år) av Graham Welch (I Fagius 2007). Fagius ställer sig frågan om detta kan vara 
“skälet till att pojkar har ett svagare intresse för sång i jämförelse med flickorna, att flickorna har 
ett övertag från början?” (Fagius 2007, s 62). Andra engelska studier gjorda med något äldre barn 
visar, enligt Fagius, att pojkarna tycker att flickorna är bättre på att sjunga än dem själva, samt att 
fler flickor än pojkar har ett intresse för sång. Studier visar också att flickor har en större förmåga 
än pojkar att sjunga rent, vilket också är mer påtagligt i 11 års ålder än vid 7 års ålder. Att 
flickors intresse för sång är större än pojkars visas även i svenska beteendevetenskapliga studier, 
där körsång är den vanligaste formen bland tjejer när det gäller musicerandet i grupp (Fagius 
2007). 
 
Beynon och Heywood (2010) har undersökt vilka faktorer som påverkar ett fortsatt sjungande i 
kör för manliga sångare, trots att det är mycket i samhället som talar emot det. Efter intervjuer 
med ungdomar och vuxna män har de formulerat sju gemensamma faktorer som gör att männen 
fortsätter sjunga i kör. Dessa teman går in i varandra och är hierarkiskt utformade. Från att bara 
sjunga för den sociala interaktionens skull, till att sjunga som ett sätt att aktivt göra motstånd mot 
en traditionell maskulinitet, ökar sångarnas engagemang och sångens betydelse för dem med 
varje tema:  
 

1. Social interaktion – Det viktigaste är vilka man sjunger med, inte bara att få sjunga 
med en grupp. Många får vänner för livet i körer. 
2. Balans i livet – En andningspaus från det vanliga stressiga livet med jobb och 
skola. 
3. Möjlighet till personlig musikalisk utveckling. 
4. Uppskattning – Att känna sig viktig och ge ett musikaliskt bidrag till ensemblen. 
Att uppmuntras av ledaren och ensemblen tas upp som viktigt särskilt av 
ungdomarna i studien, det är ett sätt för dem att klara av negativa reaktioner från 
omvärlden. 
5. Ledarskap – För män krävs det mod att våga sjunga och därför utvecklar dessa 
män ofta ett starkt självförtroende samt en stark självkänsla. Ledaregenskaper träder 
då fram, vilket i sin tur leder till ett djupare engagemang i sångaktiviteten. 
6. Maskulinitetsfrågor – Män som sjunger försöker hitta sin egen plats i traditionella 
manliga hierarkier, vilka de ofta ifrågasätter och känner att de inte riktigt passar in i. 
7. Motstånd – Manliga sångare hittar sätt att utmana normen och när de 
intellektualiserar varför de sjunger så ökar deras hängivenhet till sången och de 
räknar det som ett sätt att uppnå livskvalitet. 
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För att finna sig själva och därmed kunna utveckla en självständighet i sången behöver manliga 
sångare stöd från omgivningen. Stödet från omgivningen samt det faktum att de känner sig 
viktiga i gruppen är båda faktorer som bidrar till ett gott självförtroende och en god självkänsla 
(Beynon & Heywood 2010). 
 
Självkänsla och självförtroende 
Gunnila Masreliez-Steen och Maria Modig (2004) menar att självkänsla är känslan av att vara 
något. Det som vi gör och tänker bottnar då i den vi är. Att ha självkänsla är också att kunna ta 
ansvar för sitt handlande utan att styras av omgivningens möjliga gillande/ogillande, eller oroa 
sig över att inte motsvara omgivningens förväntningar. Masreliez-Steen och Modig hävdar också 
att man för att uppnå en god självkänsla måste acceptera sina svaga sidor och därefter antingen 
leva med dem eller arbeta med dem. Därför är den egna självkänslan något som människan själv 
kan påverka genom att exempelvis försätta sig i situationer som stärker eller försvagar den. 
Masreliez-Steen och Modig menar vidare att vi alla även har människor i vår närhet som genom 
sina liv påverkar oss med den grad av självkänsla de bär på. 
 

Självkänsla är att bottna i sitt inre. Självkänslan finns inom varje människa och söker en plats att få 
fäste i och växa ur. En del människor ger den utrymme, andra låter den inte ens gro (Masreliez-Steen 
& Modig 2004, s. 13). 

 
Vårt liv är uppbyggt av olika erfarenheter där självkänslan ständigt berörts av upplevelser och 
händelser vi varit med om, i vår uppväxt och i vårt vuxna liv. Å ena sidan händer saker som 
minskar den, å andra sidan något som ökar den. Detta gäller även vårt självförtroende som istället 
är förknippat med det vi kan, vilket “växlar från situation till situation” (Masreliez-Steen & 
Modig 2004 s. 16). I de sammanhang där vi känner oss hemma har vi ofta ett gott självförtroende 
medan vi “i andra sammanhang [inte vet] hur vi ska bete oss och skulle helst vilja fly situationen 
snarast möjligt” (Masreliez-Steen & Modig 2004, s. 16). Ofta sker en förväxling mellan orden 
självsäkerhet, självförtroende och självkänsla och orden används därmed som synonymer.  
 

Självsäkerheten är iakttagbar = ytan. Självförtroendet växlar i olika situationer. Den bygger på min 
vana vid situationen och min kunskap om den. Självkänslan är tyngden i botten som gör att jag reser 
mig upp efter smällarna (Masreliez-Steen & Modig 2004, s. 17). 

 
”Vår självförståelse är alltid knutet till hur vi uppfattas av andra” och Liv Duesund menar att det 
alltid finns sociala sammanhang där vi, i konkret bemärkelse eller i vår föreställning, funderar 
över andras uppfattning om oss själva (Duesund 1996, s. 56). Även identiteten har en central roll 
för självuppfattningen och dessa begrepp är även de vanliga att bruka som synonymer, menar 
Duesund. Hon hävdar att en beskrivning av identiteten i förhållande till en persons sociala miljö 
är vanligt, men också att: 
 

Kroppens utseende kan motsäga ens identitetsuppfattning, men denna motsättning behöver inte vara 
personligt relevant eftersom utseendet kan förändras. Det verkliga problemet ligger i att bli socialt 
accepterad. [...] Medvetenheten om att omgivningen fokuserar på det inkonsekventa, hotar ens 
självuppfattning och identitet. Man känner sig fysiskt hotad och psykiskt “angripen”. Bestämda 
uppfattningar om en person leder till bestämda uppfattningar denne får om sig själv. Förlust av 
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kontinuitet i självuppfattningen kan störa den. Därför kan vi också säga att självuppfattning bara kan 
studeras på ett meningsfullt sätt inom ett socialt sammanhang (Duesund 1996 s. 74-75). 
 

Förebilder 
Självkänslan, självförtroendet, självuppfattningen samt ”jag-identiteten” är alla faktorer som 
bland annat kan främjas genom bekräftelse från olika typer av förebilder (exempelvis läraren, 
pappan och musikaliska förebilder). 
 
Läraren 
 

Du, sa du, du klarar det, jag vet  
Själv stor jag som förstenad 
inom mig malde tvivlet 
Du, sa du igen, 
Du klarar det, jag vet (Ronsten 2002, s. 123). 
 

En av de vanligaste orsakerna till att elever slutar spela kan enligt Robert Schenk (2000) vara 
bristen på “jag-kan-känsla”. När elever exempelvis känner sig nöjda med en konsert de gjort, får 
de även en stark upplevelse av att de kan. Upplevelsen leder i sin tur till ett ännu starkare intresse 
för det de sysslar med och Schenk menar att det är ett typexempel på hur framgång kan föda 
framgång. Schenk har valt att kalla detta fenomen för “jag-kan-känslan” och vill hävda att detta 
är något som alla människor får för lite av. För att vidareutveckla ”jag-kan-känslan” menar 
Schenk att det i undervisningen ägnas allt för lite tid åt vad eleverna faktiskt redan kan och 
därmed åt stycken som eleven är mer eller mindre bekant med. Läraren prioriterar ofta en för 
snabb teknisk progression och det finns därför en risk för att eleverna alltid får spela det som de 
ännu inte riktigt kan. Om detta arbetssätt genomsyrar undervisningen menar Schenk att ”jag-kan-
känslan” går förlorad. För att eleverna ska kunna få möjligheten att vila i sitt spel och för att 
kunna bottna i ett gott självförtroende, menar Schenk att upplevelsen i stycket de spelar måste 
fördjupas. Detta sker främst genom upprepning, vilket Schenk hävdar att vuxna är rädda för. Han 
menar att det finns en rädsla för att eleverna ska tycka det är tråkigt och påstår att: 
 

… barn i allmänhet mindre rädda för upprepning än vi vuxna. Upprepning är istället en njutning och en 
trygghetskälla, precis som godnattsagan småbarn vill höra om och om igen. [...] När spelet får flöda, 
utan att eleverna behöver koncentrera sig på nya svårigheter, blir plötsligt allt möjligt på instrumentet. 
Framgång föder självförtroende (Schenk 2000, s. 54). 

 
“Jag-kan-känslan” har också avgörande betydelse i relation till progressionstakten. Med 
progression menas de instrumentala och musikaliska framsteg eleverna gör, samt deras 
ordningsföljd. En undervisning med ständigt nya låtar och moment kännetecknar en för snabb 
progression och ger alltså ”jag-kan-känslan” lite utrymme. Eleverna kan däremot tröttna om 
progressionen istället går för långsamt. 
 

Om läraren lyckas göra en försiktig yttre progression (med yttre progression menas till exempel sådana 
mera mätbara saker som nya instrumentala moment, antalet stycken eller spelböcker avklarade, antalet 
inlärda noter, etc...) både intressant och stimulerande, är mycket vunnet. Jag-kan-känslan hinner då 
växa och tekniska och musikaliska svårigheter, resulterande i ett sunt förhållningssätt till musicerandet 
och ett avspänt spel (Schenk 2000, s. 60). 
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En långsammare progression kan enligt Schenk därför ge samma undervisningsmoment tid att 
mogna. Självförtroendet får då också tid att växa vilket kan göra att utvecklingen i sin tur sätter 
fart utan hinder vid ett senare tillfälle. Han menar också att bristen på mognadstid och 
självförtroende som följer med en för snabb progression ”skapar fysiska spänningar och 
spelbrister som gör att intresset svalnar, inlärningen bromsas och utvecklingen så småningom 
planar ut” (Schenk 2000, s. 60). 
 
Pappan 
Relationen till fadern är ofta av stor betydelse i pojkens identitetsutveckling. Om fadersgestalten 
saknas kan det för pojken få katastrofala följder menar socialpsykologen Tomas Johansson 
(1995). 
 

Relationen till fadern fyller en viktig funktion i uppbyggandet av jagidealet, dvs den inre struktur som 
främjar bildandet av den sexuella identiteten, värden och livsmål och som ger en ökad självkänsla 
(Johansson 1995, s. 33). 

 
Under utvecklingen i tonåren behöver pojkar stöd från någon som vet hur den manliga kroppen 
och sexualiteten fungerar. “De behöver också en förebild som kan användas som ett riktmärke i 
identitetsutvecklingen” (Johansson 1995, s. 34). Därför är det vanligt att killar under denna tid 
utvecklar en överdriven idealisering av fadern. Det är även möjligt att tolka pojkens behov av att 
idealisera fadern som en önskan av närhet och stöd (Johansson 1995). 
 
Johansson menar att relationer till kamrater under tonåren är en mycket viktig del i pojkens liv, 
vilka i denna fas har en experimenterande prägel i form av ett ständigt sökande från en kamrat till 
en annan. Det man eftersöker är framför allt uppskattning men också en spegling av det egna 
självet. Dessa kamratrelationer kan möjligen kännetecknas med en viss flyktighet men är trots det 
av stor betydelse för identitetsutvecklingen (Johansson 1995). I tonåren börjar pojken i allt större 
utsträckning även att skapa “imaginära” relationer till olika idoler, vilka också fyller en viktig 
funktion under denna utvecklingsfas (Rørhus 1993, I Johansson 1995). 
 

Medan flickor väljer både manliga och kvinnliga idoler, kännetecknas pojkars idoler av en överdriven 
“manlighet”. I denna utvecklingsfas är pojkar ofta osäkra på vad som är typiskt manligt eller kvinnligt. 
Att söka det överdrivet och ibland stereotypt manliga utgör därför ett försök att skaffa sig några grova 
riktlinjer för gränserna mellan könen (Johansson 1995, s. 35-36).  

 
Den inställning som tonåringen ofta har till sin kropp och sitt utseende är ofta väldigt kritisk 
menar Johansson. Många pojkar kan periodvis skämmas för sin kropp och sitt utseende under 
tonåren och kan även vara mycket osäkra på sin fysiska maskulinitet. Johansson menar att det 
också finns en stor känslighet och ett beroende av föräldrarna under den tuffa ytan hos 
tonårspojken (Johansson 1995). 
 

För pojkens del är det viktigt att uppnå en status i kamratgänget. Många aktiviteter har en klar 
narcissistiskt färgad kvalitet, dvs syftet är i första hand att uppnå status och erhålla bekräftelse för 
omgivningen (Johansson 1995, s 37). 
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Enligt Johansson är ett gradvis ökat intresse för identiteten och den egna kroppen, något som 
generellt sätt kännetecknar tonårspojkens utveckling. Där tillkommer även en rädsla för att 
avvika från kollektivet samt en stor känslighet för omgivningens tyckande.  
 

Självbilden och identiteten formas med andra ord genom ett intensivt samspel med olika 
referensgrupper - dvs grupper av människor som används som riktmärke för vad som är den goda 
smaken, det rätta beteendet och de rätta attityderna - och med den inre och inbillade publiken 
(Johansson 1995, s 38). 

 
Sökandet av faderssubstitut i form av exempelvis gymnasielärare, äldre vänner och idoler eller 
tränare kan, enligt Johansson, vara en följd av den bristande närhet och förståelse unga män 
upplevt i relationen till sina pappor (Johansson 1995). 
 
Sammanfattningsvis kan Schenks beskrivning av “jag-kan-känslan” även vara något som pappan 
kan bidra med i pojkens musikaliska utveckling. Eftersom pappan har en avgörande tyngd i rollen 
som förebild, får även hans uppmuntrande ord betydelse för pojkens självkänsla. Om “jag-kan-
känslan” stärks både från läraren och pappan är möjligheten större att pojken fortsätter sitt 
musicerande, då upplevelsen av att de kan i sin tur leder till ett ännu starkare intresse för det de 
sysslar med. 
 
Musikaliska förebilder 
I den västerländska kulturen ses musiksmak som något personligt och är en viktig del i hur vi 
definierar både oss själva och andra (Dibben 2002). Kvinnors musiksmak nedvärderas ofta i 
media, menar Nicola Dibben, och flickpubliken hånas för att de lyssnar på exempelvis popartister 
och pojkband. Dessa artister och band kritiseras för att vara “konstlade” och “banala”, till 
skillnad från de “autentiska” rockbanden, som har en övervägande manlig publik. 
 

Within the larger social context, it may be difficult for female tastes to affirm a positive social identity 
since the access to power and resources to define value in the public realm is held primarily by males 
(Dibben 2002, s. 124). 

 
Men enligt Dibben är det inte särskilt stor skillnad på vilken typ av musik killar och tjejer lyssnar 
på, skillnaden ligger snarare i hur de pratar om musik. Både tjejer och killar är ovilliga att fixera 
sin musiksmak, vilket stämmer ihop med tonåringens behov av att behålla sin identitet rörlig. 
Den enda gången de är villiga att fixera sin musiksmak är för att undvika att bli tillskrivna 
musiksmaker som bryter mot traditionella könsroller, menar Dibben. Musik, som uppenbarligen 
bekräftar stereotypiska könsroller, kan också ha motsatt effekt. Exempelvis kan grupper som 
Spice Girls stärka tjejer genom att erbjuda en mer självständig bild av kvinnan än vad som kan 
finnas i övrig populärmusik. Pråliga manliga artister kan erbjuda ett sätt för killar att uppleva 
eller föreställa sig beteenden som normallt inte är tillgängliga för dem. “… pop music is one area 
in which gender roles and relationships can be explored and assumptions challenged” (Dibben 
2002, s. 129). 
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Problemformulering 
Då röst och kön är sammankopplade, är rösten det enda instrument där det självklart framgår om 
den som musicerar är man eller kvinna, vilket för lyssnaren för med sig olika tankar och 
genusfördomar. Då vi oavsett kön har samma möjligheter till ljudproduktion samt det faktum att 
instrumentet faktiskt sitter i våra kroppar, anser vi att det är aningen bisarrt att sången inom 
populärmusiken fått en genusstämpel. 
 
Både för män och kvinnor är det problematiskt att inkräkta på ett fält som domineras av det andra 
könet. Populärmusikforskning med genusperspektiv har ofta fokuserat på kvinnor som befinner 
sig i maskulina praktiker. Därför vill vi undersöka det motsatta. Att som ung kille våga erkänna 
att man tycker om att sjunga kräver mod samt självkänsla och självförtroende eftersom han 
trotsar de traditionella könsrollerna. Därför vill vi undersöka hur de män som har sång som 
primärt instrument förhåller sig till att deras instrument kan associeras till femininitet. 
 
Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur manliga sångare beskriver sin röst och röstutveckling, 
samt hur de hanterar att de verkar inom en feminin praktik. 
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TEORI 
Detta kapitel berör hur genus skapas i populärmusik, anledningar till varför sång betraktas 
feminint, hur den manliga kroppen framställs samt hur maskulinitet skapas i en feminin praktik.  
 
Genus och populärmusik  
Genus (på engelska gender) är ett begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 
som används för att förstå och beskriva människors sociala kön. Till skillnad från biologiskt kön, 
handlar genus om hur män och kvinnor förväntas bete sig eller vilka egenskaper som anses vara 
maskulina respektive feminina. Genus konstrueras, skapas, och är något vi har lärt oss av 
omgivningen. Exempelvis media, våra vänner och föräldrar samt lagar och regler i samhället 
formar både hur vi själva tänker och beter oss samt vår bild av hur män och kvinnor ska vara 
(Connell 1995; Ganetz 2009). 
 
Hillevi Ganetz (2009) använder Judith Butlers terminologi när hon beskriver kön/genus som 
performtivt (uttrycket myntades i Butlers Gender Trouble från 1990). Kön/genus är alltså inte i 
första hand att vara utan att göra och bedöms av omvärlden. 
 

Det [kön/genus] är något som likt en föreställning (performance) skapas genom att det iscensätts av 
oss alla i vårt vardagliga handlande och våra liv i stort. Kön/genus är vad vi gör vid specifika tillfällen 
mer än svaret på frågan om vem/vilka vi är. [...] I processen att ‘utföra’ eller ‘göra’ genus är varje 
människa hänvisad till andra människors socialt, kulturellt och historiskt bestämda uppfattningar om 
vad som räknas som maskulint eller feminint. De människor som vi interagerar med bedömer vår 
genusperformance och avgör om vi ‘gör genus’ på ett lämpligt sätt i den givna situationen. Vår publik 
kan samtycka med vår framställning av genus, men också ta avstånd från den på olika sätt (Ganetz 
2009, s. 127-128). 

 
I vår västerländska föreställningsvärd är autenticitet, rock och maskulinitet sammankopplade, 
liksom icke-autenticitet, pop och femininitet (Ganetz 2009). Inom populärkulturen är den 
manliga publiken den mest önskvärda för en artist, även om en kvinnlig publik givetvis kan 
tolereras. Ganetz menar att sambandet mellan publiken och ett bands eller en artists status i 
populärmusikhierarkin är tydligt: 
 

Publiken bekräftar uttrycksformens kulturella status, samtidigt som det kulturella uttrycket omvänt 
bekräftar sin publiks goda smak i en evig cirkelgång. [...] Ju större ung, kvinnlig och aktiv publik 
desto lägre plats i hierarkin. [...] Ett band med en sådan publik kan inte vara seriöst. Detta är ett 
olösligt dilemma i speciellt rockens värld där det autentiska, seriösa uttrycket hyllas, samtidigt som 
rocken, liksom alla estetiska uttrycksformer idag, är beroende av ekonomiska faktorer (Ganetz 2009, 
s. 176-177). 
 

Att bli älskad av flickpubliken innebär alltså för en artist detsamma som att inte betraktas som en 
viktig och riktig artist. Samtidigt kräver den kommersiella kontexten att artisten håller kvar sin 
publik, även flickorna (Ganetz 2009). 
 
Enligt Ganetz är elgitarren det mest maskulina instrumentet inom rocken och ett bra framförande 
på elgitarr är detsamma som en bra performance av maskulinitet. Då unga kvinnor under 
ungdomsperioden är upptagna av att utforma en feminin könsidentitet är det självklart svårt att 
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som ung kvinna satsa på ett sådant instrument. Instrument så som fiol och flöjt ger lättare 
acceptans i framställningen av femininitet, medan elgitarren istället ger status i framställningen 
av maskulinitet (Ganetz 2009). Piano är det enda instrument som framställs som ett relativt 
könsneutralt instrument. När kvinnor använder sig av teknologin i populärmusiken och spelar 
instrument så som elgitarr, elbas och synt menar Lucy Green (1997) att de går emot det som 
traditionellt anses vara feminint. Den kvinnliga elgitarristen kan ses som någon som utmanar den 
allmänna synen på teknologi, eftersom elgitarrspelande traditionellt är en maskulin syssla (Green 
1997). Ganetz menar vidare att en konformitet gynnas, det vill säga “en genusperformance som 
lutar sig mot de socialt, kulturellt och historiskt bestämda uppfattningarna om vad som räknas 
som maskulint eller feminint” (2009, s. 151).  
 
Sång – feminint? 
Inom både rock och pop har instrumenten nästan alltid spelats av män. Det enda instrument som 
kvinnor har ansetts ha särskild fallenhet för är sången, eller rösten. Sång inom populärmusiken 
ses som något naturligt, ett direkt uttryck för inre känslor, till skillnad från att spela ett 
instrument, som förstås som ett “förädlande av specifika tekniker” (Ganetz 2009, s. 131). 
Männens spel på instrument anses vara en förmåga som tillägnas genom hårt arbete (kultur) 
medan kvinnornas sång reduceras till biologi (natur), skriver Ganetz. Den traditionella synen i 
den västerländska kulturen på kvinnan som kropp och natur samt mannens kontrollerande av 
naturen via teknologin förstärks och bekräftas i och med att dessa mönster ständigt upprepas i 
populärmusiken (Ganetz 2009).  
 
Att sångaren använder kroppen som instrument gör alltså att sången uppfattas som mer naturlig 
än att spela ett instrument, menar Ganetz. I och med detta blir sång, i vår kultur, en starkt 
feminiserad praktik. Enligt Lars Lilliestam (2009) tycker vissa killar att det är töntigt att sjunga, 
eller skäms över att göra det, och det är vanligare att tjejer sjunger än att killar gör det. Körsång 
är en av få musikverksamheter som är kvinnodominerad (Lilliestam 2009). Även Green tar upp 
att sångare ofta får en feminin stämpel, vilket kan leda till att färre killar väljer att sjunga på 
grund av risken att betraktas som feminina. 
 
Precis som idrott är en mansdominerad arena så är musik en kvinnodominerad arena och att 
inkräkta på det andra fältet är problematiskt för båda könen, menar Beynon och Heywood. I den 
västerländska historien har kvinnor, under flera hundra år, sysselsatt sig med mjuka och 
“passiva” ämnen så som musik, konst och sömnad, medan männen skulle syssla med exempelvis 
matematik, vetenskap och idrott för att räknas som manliga. Att killar inte i särskilt stor 
utsträckning väljer att sjunga är ett relativt nytt fenomen, skriver Beynon och Heywood, och 
beror på att sång klassas som “the undesirable other” (Koza 1993, I Beynon & Heywood 2010, s. 
2) eftersom det anses vara feminint. Beynon och Heywood tar även upp att killar skräms iväg 
från sångpraktiken av tjejer, som inte bara är större i antal, utan även refererar till killarna med 
ord som söt och gullig och beskriver deras sång som vacker, verkligen inte ord som killarna vill 
höra. Dibben tar upp en paradox för den västerländska uppfattningen av maskulinitet: “On the 
one hand he must sing to demonstrate his rhetorical skill and mastery, yet this elaborate display 
is precisely what threatens to undermine his masculinity” (2002, s. 127). 
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Green skriver att kvinnan i rollen som sångare, speciellt inom populärmusiken, kan hamna i en 
situation där hon bedöms utifrån sitt utseende och sin sexualitet istället för den musikaliska 
insatsen. Även mäns utseende bedöms, men enligt Ganetz framstår bedömning av mäns utseende 
istället som en “individuell fråga om tycke och smak som inget har att göra med hans 
prestationer” (2009, s. 136). Ganetz menar vidare att vår kultur är oförmögen att erkänna män 
som objekt, något som förklarar tystnaden kring betydelsen av manliga artisters utseende för 
deras karriärer.  
 

Den västerländska maskuliniteten låter sig helt enkelt inte paras med den passivitet som impliceras i 
begreppet objekt. Det är mindre tänkbart att en man skulle utsättas för den värderande, objektifierande 
blick som en kvinna kan bli utsatt för. En man är sina handlingar i vår kultur och inte sin kropp 
(Ganetz 2009, s. 136). 

 
Ganetz talar även om karisma och tar upp att utseende och karisma är viktigare för en kvinna än 
för en man. Karisma definieras även olika beroende på vilket kön den som bedöms har. Ganetz 
berättar vidare om en undersökning som gjorts med holländska A&R:s, skivbolagens 
talangscouter. De menar att det inte spelar någon roll hur bra en person ser ut om inte själva 
musiken som framförs av artisten är av god kvalitet. Scenframträdandet bedöms av 
talangscouterna utifrån hur bra artisten presenterar sig själv och hur bra hon eller han förmedlar 
sin musik. Utseende och karisma bedöms också och även om dessa står i relation till varandra 
kan en artist anses vara karismatisk även om hon eller han inte uppfyller traditionella normer om 
skönhet. Men precis som övrigt i samhället bedöms kvinnliga artister oftare för sitt utseende än 
vad manliga gör (Ganetz 2009). 
 
Könens roller i populärmusikaliska genrer 
John Shepherd (1987) talar om klangfärg (timbre - det som gör ljud unika) som det i musiken 
som berör oss människor. I bra framträdanden av klassisk musik krävs en subtil avvikelse från 
notbilden gällande tonhöjd och rytm eller ett visst vibrato för att de ljud som genereras ska 
skimra, menar Shepherd. Utan detta skimmer skulle instrumentens ljud upplevas som döda och 
de skulle förlora sin kommunikativa kraft.  
 

It is the very vibratory essence that puts the world of sound in motion and reminds us, as individuals, 
that we are alive, sentient and experiencing. [...] The texture, the grain, the tactile quality of sound 
brings the world into us and reminds us of the social relatedness of humanity. In touching us and 
stroking us it makes us aware of our very existence. Symbolically, it is our existence (Shepherd 1987, 
s. 158). 

 
De klangfärger som används i populärmusik är mer komplexa, där används en skitigare 
klangfärg och bara några av de naturliga övertonerna används för att framkalla ljud (Sheperd 
1987). 
 
Shepherd väljer att utforska könens roller och rösters klangfärg genom två olika typer av 
populärmusikaliska genrer: hårdrock (“cock rock”) och pop (“soft rock”). Även Jacqueline 
Warwick undersöker hur sättet att sjunga kan kopplas till olika typer av maskuliniteter och 
skriver om den vita maskuliniteten som normen i populärmusiken. Shepherd beskriver hårdrock 
som ett explicit, rått och ofta aggressivt uttryck av manlig sexualitet och tar upp sångare som 
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Mick Jagger och Bruce Springsteen samt grupper som Iron Maiden och Twisted Sister som 
typiska inom genren. De flesta hårdrockssångare sjunger i ett högt tonläge och det typiska 
hårdrockssoundet är hårt och hest och produceras främst i halsen och munnen (Shepherd 1987; 
Warwick 2009).  
 
Shepherd skriver att hårdockssångare tenderar att vara aggressiva, dominerande och skrytsamma 
och de vill ständigt påminna publiken om sin makt och kontroll.  
 

Heavy Metal stages fantasies of masculine power and control, signified by technical mastery of the 
electric guitar, use of vocal extremes, power chords, distortion and sheer volume. (Dibben 2002, s. 
127). 
 

Samtidigt kanske hårdrockssångarna påminner sig själva och sin manliga publik att traditionella 
manliga kännetecken behöver anammas och internaliseras.  
 

The rasping timbres of 'cock' rock in particular can thus be interpreted as an attempt, through the 
exclusion of typically female timbres (whether these be the timbres of woman as-nurturer, the 
'masculinized' tones of woman-as-sex-object, or the 'feminized' tones of the 'boy next door') to control 
the female world, to keep women external to the man's life and 'in their place' (Shepherd 1987, s.167-
168). 
 

Chad Kroeger, sångare i Nickelback, har en röst som beskrivs av Warwick som ganska ovanlig 
inom rockgenren. Kroeger sjunger i ett djupare tonläge, vilket gör att hans sång av lyssnaren 
uppfattas som vanlig, opåverkad och genuint manlig, eftersom “en djup röst är en manlig röst” 
(Warwick 2009, s. 345, vår översättning). På grund av Nickelbacks stora flickpublik uppfattas 
dock Kroeger av många som icke-autentisk och hans sång som en imitation av andra mer 
autentiska sångare, exempelvis Kurt Cobain (Warwick 2009). 
 
Den andra populärmusikaliska genren beskriver Sheperd som pop eller “soft rock” och hör ihop 
med tre olika genustyper. Den första är den unga flickan eller hemmafrun, som vill ta hand om 
den sårbara mannen (“woman-as-nurturer”), med Anne Murray i låten “Snowbird” som ett 
exempel på det typiska ljudet för “woman-as-nurturer”. Den andra är den unga och sårbara 
mannen (“boy next door”) med Paul McCartney i låten “Yesterday” som exempel: 
 

The typical sound of woman-as-nurturer ... is soft and warm, based on a much more relaxed use of the 
vocal chords. [...] The typical sound of 'the boy next door' … is also soft and warm by comparison 
with the hard and rasping 'cock' rock sound. [...] The sound is consequently much more open than that 
of the typical 'macho' voice (Shepherd 1987, s. 166). 

 
Warwick använder termen “singer-songwriter” till vad som skulle kunna vara en motsvarighet 
till Shepherds “boy next door”. En “singer-songwriter” använder “a thin voice singing in a light, 
detatched manner with a close miking that permits a sense of physical closeness between singer 
and listener” (Warwick 2009, s. 346-347). När en man sjunger på ett sådant mjukt sätt signalerar 
det en alternativ maskulinitet. 
 

This aesthetic of a distinctive, vulnerable voice floating against instrumental backdrops that range 
dramatically serves, perhaps, to reassure and comfort, and to provide a sense of intimacy and human 
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connection in ways that more robust, assured singing cannot. Whereas the earnest performances of 
singers like Chad Kroeger seem forced, listeners can believe in the sincerity and humanity of singers 
whose voices are flawed and vulnerable... (Warwick 2009, s. 359). 

 
Den tredje genustypen i pop eller ”soft rock” är enligt Shepherd kvinnan som sex-objekt, där 
kvinnan attraherar män genom visuell lockelse. Shepherd tar upp Shirley Bassey i låten “Big 
Spender” som exempel på det typiska ljudet för kvinnan som sex-objekt: 
 

The softer, warmer, hollower tones of the woman singer as emotional nurturer becomes closed off 
with a certain edge, a certain vocal sheen that is quite different from the male-appropriated, hard core 
of timbre typical of ‘cock’ rock. … It could … be argued that the transition from woman the nurturer 
to woman as the sex object represents a shift, physiologically coded, from the ‘feminine heart’ to the 
‘masculine head’, with its stress on a cerebral, intellectual, controlled view of the world (Shepherd 
1987, s. 167). 

 
För att behålla publikens intresse är det vanligt att sångare rör sig mellan olika rösttyper, de 
använder alltså inte bara en rösttyp bara för att de tillhör en viss genre (Shepherd 1987). 
 
Skapandet av maskulinitet i en feminin praktik 
Den ledande definitionen av maskulinitet har i masskulturen blivit idrott och sport, där den 
manliga kroppen oavbrutet visas upp i rörelse, menar Raewyn Connell (1995). Den fysiska 
upplevelsen av vad som är kvinnlighet och manlighet, är i västerländsk kultur central för 
tolkningen av genus. Connell menar att exempelvis särskilda muskelformer och spänningar samt 
särskilda sätt att röra sig, är något som karaktäriserar ett maskulint genus. Det integrerande 
uppträdandet av hela kroppen samt förmågan att utforma något fantastiskt bra, är därför vad som 
beundras hos manliga förebilder inom idrotten. 
 

Idrotten är organiserad på ett sätt som innebär tydliga och bestämda sociala relationer: tävling och 
hierarki bland män, exklusion av eller dominans över kvinnor. Dessa sociala genusrelationer både 
realiseras och symboliseras i det kroppsliga uppträdandet. På så sätt har mäns större idrottsliga 
framgångar blivit en slags “backflash” mot feminismen. De fungerar som ett symboliskt bevis på 
männens överlägsenhet och deras rätt att härska. Samtidigt ger dessa strukturer mening åt de 
kroppsliga handlingarna. Att springa, kasta, hoppa eller träffa utanför dessa strukturer är inte idrott 
överhuvudtaget. Handlingen är symbolisk, kinetisk, social och kroppslig, allt på samma gång, och 
dessa aspekter är beroende av varandra. Att maskuliniteten konstitueras genom kroppsliga handlingar 
innebär att genus blir sårbart när handlingarna inte kan accepteras - t.ex. som ett resultat av fysisk 
oförmåga (Connell 1995, s. 80).  

  
Håkan Larsson och Birgitta Fagrell (2010) skriver att kroppen ofta framstår som ett ting som är 
skilt från oss själva. Vi tänker sällan på att vi har en kropp, utan den gör sig för det mesta påmind 
i negativ mening, när man exempelvis har ont någonstans, blir sjuk, generad eller fumlig. 
Medveten eller omedveten om det så är det faktiskt med kroppen som vi främst kommunicerar 
med varandra. Det är genom kroppen som vi uttrycker våra känslor som bland annat kan visa sig 
genom omedvetna reaktioner. Utan att vi själva är direkt medvetna om det så vi spärrar upp 
ögonen vid förvåning, när vi är bekymrade rynkar vi pannan, vi sjunker samman av förtvivlan, vi 
lutar oss framåt då vi är intresserade och korsar armarna när vi känner oss hotade. Vi kan lägga 
huvudet på sned för att visa vänlighet eller nicka för att visa uppmuntran. Att använda sig av 
kroppen i diverse sammanhang kan bli svårt för den som har ett problematiskt förhållningssätt 
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till sin kropp och för den som kanske till och med vantrivs i den (Larsson & Fagrell 2010). 
 
Enligt Johansson har tonåringar ofta en kritisk inställning till sitt utseende och sin kropp och 
menar att pojkar i utveckling ofta är osäkra på vad som egentligen är typiskt manligt eller 
kvinnligt. Sökandet till det ”överdrivet och stereotypt manliga” är pojkens sätt att försöka skaffa 
sig riktlinjer som i grova drag beskriver gränserna mellan könen. ”Många pojkar är under denna 
fas mycket osäkra på sin egen fysiska manlighet och kan periodvis skämmas för sin kropp och 
sitt utseende” (Johansson 1995, s. 36). 
	  

Kropp och identitet hör nära samman. Utan kroppen är vi inte i stånd att förnimma vår omvärld eller 
reflektera över oss själva. Utan kroppen existerar inte “jag”... Vi existerar inte för att vi tänker utan för 
att vi är vår kropp (Duesund 1996, s. 39). 
 
Kroppsliga erfarenheter står ofta i centrum när vi betraktar våra liv och dessa kommer på så vis även i 
centrum för förståelsen för vad vi är och vem vi är (Connell 1995 s. 78). 

 
Maskulinitet och manlighet, kopplat till den manliga kroppen, är en sociokulturell norm, menar 
Ann Kroon (2007). Därför kan inte manlighet ses som kön utan ses som något neutralt 
mänskligt. Avvikelser från maskuliniteten blir således inte lika iögonfallande som avvikelser 
från feminiteten, som redan i sig är en avvikelse. Grovt förklarat blir en man alltid sedd som en 
man så länge det finns åtminstone ett manligt kännetecken. En kvinna blir däremot inte sedd som 
en kvinna om hon visar ett manligt kännetecken, menar Kroon. För ett scenframträdande blir 
konsekvensen att en man kan leka med femininitet till en viss gräns, så länge det framgår att han 
är en man (Ganetz 2009). En kvinnas gräns för lek med maskulinitet är betydligt mer begränsad. 
“En manlig artist som leker med det som kulturellt uppfattas som feminint kan passera, medan 
en kvinnlig artist som leker med det som kulturellt uppfattas som maskulint inte passerar” 
(Ganetz 2009, s. 139). Ganetz tar upp Ola Salo och Tomas di Leva som exempel på detta 
fenomen. 
 
Anna-Lena Kempe och Tore West (2010) menar att många människor söker sig till 
musikundervisning för att få uttrycka sina känslor. De menar att kroppens välbefinnande 
möjliggör maximal musikglädje och tillfredsställelse (Kempe & West 2010). Eftersom musik 
ofta handlar att exponera personliga och privata känslor befinner sig den som uppträder på en 
scen i en utsatt situation (Cohen 1997). Sara Cohen menar att många manliga musiker under sin 
uppväxt har blivit kallade för fjollor eller mesar (sissy) och för att distansera sig från sådana 
associationer är det därför vanligt att manliga musiker utesluter kvinnor och betonar traditionell 
maskulinitet i sina praktiker (Cohen 1997).  
 
Ganetz har undersökt hur maskulinitet skapas i realitytv-programmet Fame Factory, där både 
den musik som dominerar (pop/schlager) och instrumentet (rösten) är kopplat till femininitet. 
Hon tar upp att männen i Fame Factory ofta skildras med gitarrer och i studion, medan det i tv-
programmet inte visas några sådana skildringar av kvinnorna. De ses istället läsa damtidningar 
och prata med varandra. “Alla skildringar av stillastående, teknikutövande och gitarrspelande 
killar” kan även, menar Ganetz, “betraktas som ett slags äreräddning av maskuliniteten, ett slags 
stabiliserande vikt som gör att vågskålen inte i alltför hög grad tippar över åt det feminina” 
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(2009, s. 151). Man får se både män och kvinnor gråta och när männen gör det tolkas det i serien 
(och bland fans på nätet) som ett tecken på styrka och autentiska känslor. Kvinnors gråt däremot 
tolkas som en svaghet (Ganetz 2009).  
 
I Fame Factory är de kvinnliga deltagarna ganska lika varandra, både till utseendet och 
röstmässigt. De manliga deltagarna är däremot som en “bukett olika blommor” (Ganetz 2009, s. 
155). De har helt olika röster – från ljusa tonsvaga med begränsat omfång, till kraftfulla 
omfångsrika musikal- och rockröster – och framställer sig själva som rockartister, seriösa 
singer/songwriters eller pojkbandsmedlemmar. Ganetz tar också upp att det oftast är de manliga 
deltagarna som vinner talangtävlingar eftersom de framstår som det normala, normen, medan de 
kvinnliga deltagarna framstår som avvikare som det är något fel på. Enligt Ganetz är ramen för 
kvinnlighet betydligt snävare än ramen för manlighet, vilket leder till att de kvinnliga deltagarna 
både bildar och uppfattas som en homogen grupp. Männen framstår istället som individer som 
representerar olika typer av maskuliniteter (Ganetz 2009).  
 
En artist är hänvisad till kulturellt, socialt och historiskt bestämda uppfattningar om vad som 
räknas som feminint eller maskulint i processen att “göra” eller “utföra” genus (Ganetz 2009). 
Artisternas genusperformance bedöms av publiken, artisterna själva och producenterna. Ramarna 
för om artisterna ‘gör genus’ på ett lämpligt sätt är vidare för män än för kvinnor: 
 

Om de unga kvinnliga artisterna ... avviker från det ”normalt” kvinnliga, det vill säga är aktiva, löper 
de risken att inte uppfattas som respektabla kvinnor, det vill säga ‘riktiga’ kvinnor. … Vad de 
kvinnliga deltagarna än gör blir det fel, eftersom deras framgång inte handlar om deras individuella 
prestationer utan om kulturellt bestämda uppfattningar om hur kvinnlighet ska vara beskaffad för att 
belönas (Ganetz 2009, s. 182).  

 
Sammanfattningsvis är Ganetz slutsats att det idag tycks vara möjligt att skapa flera olika 
maskuliniteter i mainstream-tv, däremot verkar det inte möjligt att skapa olika femininiteter. En 
man kan alltså, trots att han verkar i en feminin praktik, uttrycka sin manlighet på flera olika sätt 
utan att betraktas som omanlig. 
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METOD  
Val av metod 
Då undersökningen i denna uppsats syftar till att ta reda på personliga uppfattningar och 
upplevelser hos fyra manliga sångare, har vi valt att genomföra en kvalitativ undersökning. 
Kvalitativa metoder används bland annat för att förstå människors upplevelser och gör inte 
anspråk på att representera en hel population (Patel & Davidsson 2003). 
 
Att vår studie skulle innefatta människors berättelser om sång och personlig utveckling har hela 
tiden varit av vårt intresse. För att på bästa möjliga sätt uppnå vårt syfte var vi till en början 
inställda på att göra kvalitativa intervjuer. Det är enligt Steinar Kvale en “unikt känslig och 
kraftfull metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas 
vardagsvärld. Genom intervjun kan de förmedla sin situation till andra ur ett eget perspektiv och 
med egna ord” (1997, s. 70). Vid närmare eftertanke insåg vi dock att det för den intervjuade 
kunde vara obekvämt att öppna sig för någon man inte känner när det gäller personliga frågor. Vi 
kom också fram till att våra teman och frågor var så pass omfattande att de troligtvis skulle kräva 
mer tid och reflektion. Det faktum att vi var två intervjuare kunde dessutom upplevas som en 
skev maktbalans där den intervjuade skulle vara i underläge i situationen (Patel & Davidsson 
2003; Repstad 2007).  
 
Därför bestämde vi oss istället för att låta informanterna skriva om sina upplevelser och 
erfarenheter, angående sångutveckling och den egna rösten, en så kallad levnadsberättelse som 
berör “en rad upplevelser och erfarenheter i livet … med fokus på särskilda fenomen” (Georgii-
Hemming 2005, s. 118). När levnadsberättelsen hamnat i forskarens händer och kompletterats 
med andra data, kallas den bearbetade texten istället för livshistoria (Georgii-Hemming 2005). 
 
Enligt Alf Arvidsson (1998) kan rollen som berättaren ger sig själv delas upp i tre kategorier.  
 

1. Varje nytt steg i livet (barndom, skolgång, arbete, familjebildning och så vidare) 
sker relativt oproblematiskt och förändringar sker genom individens (omotiverade) 
initiativ eller “utan inverkan av synliga aktörer” (Arvidsson 1998, s. 62). 
2. Livet framstår som styrt av andra krafter, exempelvis föräldrar, chefer eller 
sjukdom. Det egna initiativet blir begränsat och individens agerande sker inom givna 
ramar. 
3. Individen “tar sitt öde i egna händer” (Arvidsson 1998, s. 62) och har ett aktivt 
förhållningssätt.  

 
I de flesta fall domineras en levnadsberättelse av ett av dessa tre sätt att berätta, men alla finns 
representerade hos varje informant. “En tydlig skillnad kan utläsas mellan kvinnors och mäns 
berättande, där kvinnors levnadslopp oftare öppet sägs vara strukturerat av andra människor” 
(Arvidsson 1998, s. 63). 
 
Urval 
Vi fann våra informanter via informella kontaktnät, men träffade dem inte personligen, utan 
samlade istället in berättelserna via internet. Det faktum att vi valde skrivna levnadsberättelser 
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som metod möjliggjorde därför en geografisk spridning, vilket vi inte hade haft samma möjlighet 
till vid ett genomförande av kvalitativa intervjuer. Kriterier för de medverkande var att de skulle 
se sig själva som sångare inom den populärmusikaliska traditionen samt vara mellan 25 och 30 
år, för att tiden att se tillbaka på skulle vara ungefär lika stor. Regelbundna sångframträdanden 
skulle också vara en gemensam nämnare. Vid vår första kontakt med informanterna gav vi 
information om syftet med vår studie och beskrev vad som förväntades av dem om de valde att 
medverka. Vi klargjorde även att de när som helst ägde rätten att hoppa av studien och att all 
information vi fick skulle behandlas konfidentiellt, vilket bland annat innebär att deras 
anonymitet behålls. Vi har i denna uppsats därför gett sångarna fiktiva namn och de uppgifter 
som inhämtats har endast använts till forskningen. Undersökningen följer därmed de fyra 
huvudkraven – samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
– från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002). 
 
Genomförande av studien 
Informanternas levnadsberättelser baserades på ett antal teman och frågor (se bilaga) som vi 
skickade ut via e-post tillsammans med en beskrivning av hur de skulle gå tillväga i uppgiften. 
Formen för texten var för informanterna valfri och vi satte ingen gräns för hur mycket som skulle 
författas. Huvudsaken var att alla teman berördes och att vi fick in tillräckligt med material för 
att kunna sammanställa och analysera deras livshistoria. Vi krävde heller ingen kronologisk 
ordning kring händelser eller känslor som präglat utvecklingen och informanterna fick tio dagar 
på sig att författa sina levnadsberättelser.  
 
Vi har bearbetat och analyserat vår empiri utifrån de teman informanterna berörde i sina texter. 
Till en början fick vi med hjälp av färgöverstrykning i texterna (olika färg på pennan för varje 
tema) en tydlig överblick av materialets olika delar. Detta var vårt sätt att lära känna materialet 
för att sedan kunna pröva informanternas berättelser inom och mot varandra. Genom detta 
arbetssätt kunde vi se återkommande gemensamma teman som sedan blev de teman vi 
presenterar i resultatdelen (jfr Georgii-Hemming 2005). Med anledning av intresset för att 
undersöka maskulinitetsaspekten i relation till sång, har vi valt att applicera en genusteori i våra 
analyser av sångarnas berättelser.  
 
Det är viktigt att framhålla att den förståelse och tolkning som visas i resultatdelen avser fyra 
utvalda manliga sångares praktik och erfarenheter, inte vilka sångare som helst (jfr Geogii-
Hemming 2005). “Problemområdet och dess frågeställningar vidrör människans personliga och 
subjektivt uppfattade liv” (Georgii-Hemming 2005, s 114). 
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RESULTAT 
Resultatpresentation 
I resultatpresentationen riktar vi fokus mot informanternas berättelser. Nedan följer en 
introduktion av våra informanter följt av en tematisk presentation av resultatet. 
 
Informanterna 
Felix är uppvuxen med sin mamma och pappa och musikintresset har funnits med under hela 
uppväxten. Vid elva års ålder började han skriva egen musik bland annat med hjälp av piano, 
men det var först i gymnasiet som Felix förstod att musik verkligen var något han ville syssla 
med. Då skrev han även musik till sitt dåvarande band. Under gymnasietiden växte även Felix 
intresse för sång och han började då ta sånglektioner på estetiska programmet. Sång blev så 
småningom hans primära instrument i vidareutbildning på folkhögskola och musikhögskola. 
 
Anton är uppvuxen i en familj med fyra barn där han är näst äldst i syskonskaran. Han började 
tidigt sin musikaliska bana i en barnkör. Med åren gick han sedan vidare till att sjunga i gosskör 
samt ungdomskör, men det var först när Anton började studera musik på folkhögskola efter 
gymnasiet som han kände att sång och musik var något han ville satsa på. Det var även här han 
först tog sånglektioner. Anton studerar nu på en av Sveriges musikhögskolor med sång som 
huvudinstrument. 
 
Joakim är uppvuxen med mamma, pappa och tre syskon. Hans två stora intressen i livet har 
alltid varit musik och sport, intressen som utövats parallellt fram till tjugoårsåldern då han valde 
att satsa seriöst på musiken. Joakim började sin musikaliska bana med att spela dragspel och gick 
sedan över till att spela trummor och piano på kulturskolan i tidiga grundskoleår. Han började så 
småningom skriva egen musik och bildade band. Vid 13 års ålder blev sång det primära 
instrumentet för Joakim men det var först i gymnasiet som han började ta sånglektioner. Därefter 
fortsatte han sin musikaliska utbildning på folkhögskola och går nu på en av Sveriges 
musikhögskolor. 
 
Isak är uppvuxen med sin mamma, pappa och sina två syskon. Han började spela piano när han 
var sex år och har fortsatt musicera genom åren tack vare föräldrarnas uppmuntran. Vid åtta års 
ålder började Isak intressera sig för klassisk musik och drömde om att bli kompositör. Några år 
senare började han skriva egna låtar vilket resulterade i att ett intresse för sång växte fram. Isak 
har på egen hand utövat sång och har endast tagit enstaka sånglektioner. Nu studerar han på en 
av Sveriges musikhögskolor. 
 
Förutsättningar för sångpraktik 
Anledningarna till att informanterna valt sång som sitt primära instrument är flera. Gemensamt 
för samtliga är att de under uppväxten haft en eller flera manliga förebilder i familjen 
(exempelvis pappa eller morfar) som sjungit och musicerat på andra sätt. Detta har för dem 
resulterat i att sång och musik inte hamnat i något könsstereotypiskt fack utan istället blivit ett 
naturligt inslag i livet. Informanterna menar att sång är ett bra uttryckssätt samt “ett nödvändigt 
sätt att ventilera känslor på” (Anton). Enligt Anton själv började han sjunga så fort han förstod 
hur det gick till och därmed märkte familjen hans intresse för sång i ett tidigt stadium. Övriga 
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informanter skriver i sina berättelser att de istället började sin musikaliska bana med att spela ett 
eller flera instrument. Inledningsvis var sången därför sekundär men fick primärt fokus i tonåren 
eller senare. Felix skriver att det är svårt att endast tala om sång, då han anser att det är musiken i 
sig som är central.  
 

Sången har ju uppenbarligen någonstans på vägen blivit ett av mina främsta musikaliska 
uttrycksmedel men jag ser inte mig själv som främst sångare utan som musiker. Jag brukar ibland – 
kanske lite orättvist – göra skillnad på sångare/instrumentalister och musiker. Vad jag menar med 
detta är att en musiker har musiken i sig och kan förmedla den oavsett om det är via hennes 
huvudinstrument eller närmsta pryl som kan framkalla ett ljud. En musiker lyssnar först och spelar 
sedan. Hon kan och gör det musiken kräver, inte det som krävs för att framhäva henne själv (Felix). 

 
För Joakim och Isak däremot blev sången mer framträdande när de började skriva egna låtar 
strax före tonåren.  
 
Röstutveckling 
Samtliga informanter har goda förutsättningar i sina röster, vilket under åren främjat den vokala 
utvecklingen. Varken Anton, Felix eller Isak nämner i sina berättelser något om röstproblem de 
behövt tampas med, vilket de menar också har underlättat för en fortsatt sångpraktik. Joakim 
beskriver dock att han till en början hade ett oönskat nasalt sound och att han ofta blev hes i 
samband med den skrikiga och distande sång som följde med hårdrocksgenren. Tekniken för att 
minska den nasala tonbildningen samt tekniken för att motverka röstskador så som heshet, lärde 
han sig sedan att hantera med tiden.  
 
I de utgångspunkter vi skickade ut till informanterna (se bilaga) efterfrågade vi en berättelse om 
deras “röstresa” från barnröst till vuxenröst via målbrottet. Ingen av dem nämner att de stött på 
några större problem med rösten under målbrottsperioden. Isak berör inte perioden 
överhuvudtaget i sin text, medan Felix endast tar upp att han haft en ljus talröst även efter 
målbrottet. Joakim skriver att han faktiskt aldrig märkt av denna förändring av röstapparaten och 
hävdar att detta skulle kunna bero på att han började sjunga på allvar först när målbrottet 
passerat. Inte heller Anton minns så mycket av perioden då han upplevde det hela vara en relativt 
snabb process. Det han skriver om målbrottet är: “ett tag så oktaverade jag ner när jag sjöng, 
mullrade mest”. Trots upplevelsen av en lindrig målbrottsperiod hoppades Anton innerligt på att 
bli tenor, eftersom bas verkade tråkigt och ej framträdde i körens ljudbild. Anton menar att detta 
förmodligen berodde på att han aldrig tidigare sjungit i en kör med basar. Idag anser han 
basstämman vara minst lika viktig som tenorstämman.  
 
Sångutvecklingen från och med gymnasietiden såg liknande ut för tre av informanterna. Felix, 
Anton och Joakim beskriver arbetet under sånglektionerna i deras utbildning som ojämn gällande 
röstutvecklingen. De menar att utvecklingen i perioder har fortskridit i olika tempon och att de 
fått varierad hjälp från olika sånglärare. Isak refererar inte till någon utbildning angående sin 
sångutveckling, men säger att han alltid snappat upp allt han hört om sång och provat själv 
hemma. Isaks skolning bestod istället av att läsa i sin pappas böcker om sång och på så sätt ta del 
av de sångtekniska bitarna. Att lyssna på sig själv via inspelningar eller att lyssna och härma 
andra manliga sångförebilder är något som våra informanter alltid gjort för att utveckla sina 
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röster. De menar också att detta bidragit till hur deras röster låter idag då de ofta “utgått från ett 
kritiskt lyssnande och letat efter saker att förbättra” (Joakim). Felix är den enda av informanterna 
som uttalat övar sångteknik.  
 

Jag brukar allt som oftast jobba på specifika tekniska problem jag vill lösa eller tekniker jag vill uppnå 
genom att gå runt och sjunga för mig själv. [...] Detta vokala ljudexperimenterande kan säkert också 
ha varit en hjälp för mig att finna nya klanger som andra sångare med mer traditionell bakgrund inte 
använder sig av (Felix). 

 
De övriga informanterna hävdar att de inte ägnar sig åt särskilda övningar för att förbättra sin 
teknik utan att de “bara sjunger sig” till en utveckling. 
 
Informanterna berättar att de i sångundervisningen har fått utveckla delar av rösten de inte visste 
fanns. Flera av informanterna tar upp vikten av att arbeta med kroppen i sångutövandet och 
menar att kombinationen kropp och röst är viktig för uttrycket. De anser att användandet av 
kroppen också är ett sätt att förstärka rösten, eftersom det då bland annat är lättare att hitta sitt 
magstöd.  
 

Jag brukar fokusera mycket på uppvärmnings- och andningsövningar utan exakta tonhöjder för att 
skapa en kroppslig och mekanisk uppvärmning. Huvudet får jobba nog ändå. Dessutom använder jag 
gärna hela min kropp när jag sjunger, istället för att förminska den genom att sitta vid pianot. Jag 
tycker att balansen mellan avslappning och fokus är väldigt viktig. Jag lägger mycket hellre krutet på 
det än att traggla klassiska sångövningar och riskera att flytta fokus från sången till piano samt att i 
samma veva orsaka onödiga spänningar (Felix). 

 
Omgivningens bemötande 
Samtliga informanter tar upp familjen som en viktig stöttepelare i deras sångpraktik. De menar 
att familjens stöd och uppmuntran varit en stor bidragande faktor till att de fortsatt sjunga.  
 

Som person har jag alltid varit ganska försiktig om jag inte känner att det är ett tryggt forum jag 
befinner mig i. [...] Jag har ändå en ganska säker övertygelse om mitt värde, som jag har fått med mig 
hemifrån. Jag har även fått mycket uppmuntran som hjälper mig att utmana mig själv i nya situationer 
(Anton). 
 
Min självkänsla har alltid varit god vad jag vill minnas. Jag är trygg i mig själv om man säger så, vet 
vad jag vill och litar på mitt eget kunnande och omdöme som person. Men däremot har jag inget starkt 
självförtroende, och då tänker jag i den utåtriktade formen. Jag kan vara ganska blyg och försiktig när 
det kommer till möten med andra människor. Och då menar jag inte som i kaxig eller ödmjuk utan 
mer att jag med mig själv har en god självkänsla i allmänhet, men jag är inte den som utstrålar något 
övertygande självförtroende (Joakim). 

 
Positiva omdömen från åhörare i diverse sammanhang är ytterligare en viktig förutsättning för en 
fortsatt sångpraktik. Informanterna återkommer oftast med sångframträdanden till de platser eller 
sammanhang där de fått mest uppmuntran för sina prestationer. Informanternas syn på sig själva 
som duktiga sångare förstärks genom positiva kommentarer från andra människor, vilket också 
stärker deras självkänsla och självförtroende.  
 

Att sjunga är tacksamt på det viset att man står i fokus och får mycket beröm, vilket jag har fått. Det 



	  

22	  

har självklart stärkt mig som person och varit den spark man ibland behöver när man tappar suget. 
Samtidigt så är jag inte värst bekväm i att stå i centrum eller i att ta beröm, så det är ganska komiskt 
att jag blev sångare, om man ser på det så. Alla mår bra av beröm, jag har bara svårt att bemöta den i 
stunden. [...] Jag har ett starkt självförtroende som sångare och det har byggts upp av det erkännande 
jag fått som sångare i hårdrocksbranschen och all beröm genom åren från fans, vänner, lärare och 
medmusikanter. Konstigt nog så är det ett glapp mellan mig i rollen som sångare och mig som privata 
Joakim. Dock inget jag lider av för jag trivs ganska bra med att vara mer tillbakadragen som person. 
Det är jag liksom (Joakim). 

 
Joakim menar att det ändå inte är för berömmets skull han sjunger, utan att han helt enkelt inte 
kan sluta sjunga. Att sjunga “är terapi”, menar han, och när han berör människor med sin sång 
upplever Joakim att det blir otroligt stort. Uppmuntran från åhörare kan dock leda till en känsla 
av att alltid behöva prestera bra för att uppleva att man duger. 
 

Mitt liv har kretsat kring musik sedan väldigt unga år och därför är min självkänsla i stort sett 
uppbyggd kring att prestera i musik vare sig det är piano, sång eller låtskrivande. Jag tror att det är ett 
stort problem för många inom musikbranschen (Isak). 

 
Informanterna berättar att deras sångidentitet under grundskoleåren inte visade sig särskilt tydligt 
bland jämnåriga, då de flesta av kamraterna inte delade i deras musikintresse. Det var först när 
de bildade band eller påbörjade musikutbildning på gymnasiet eller folkhögskola som de kände 
sig hemma. Det var även här de upplevde att deras intresse för sång och musik delades med 
övriga medlemmar i gruppen, vilket också underlättade deras utveckling.  
 

Första året på min folkhögskola så stod min utveckling på sånglektionerna i stort sett stilla. Däremot 
växte mitt självförtroende som sångare i takt med att jag fick ta mer och mer plats dels som sångare 
men framför allt som pianist i min ensemble på skolan. [...] För mig blev det tydligt att jag var en 
tillräckligt god musiker att spela piano i en av skolans ensembler, trots att piano inte var mitt primära 
instrument. Detta borde alltså inte ha påverkat mitt självförtroende som sångare, men det gjorde det 
ändå, eftersom det påverkade mig som musiker och som människa (Felix). 
 
Det var på folkhögskolan som jag verkligen förstod att det inte behövde kännas töntigt och tamt att 
sjunga, det kunde kännas häftigt. Inom kyrkan hade jag sällan behövt oroa mig för att ställas inför, 
som jag ansåg det, coola människor, och därför räckte det med den fina “lagom”-sången som tanterna 
uppskattade, och det kändes bekvämt (Anton). 

 
Sångframträdanden 
Ett bra sångframträdande kännetecknas av informanterna som något de blir berörda av. Teknisk 
skicklighet beskriver de också som en viktig parameter hos en sångare, men saknas känslan i 
framträdandet är det enligt informanterna inte intressant att lyssna på. 
 

Är jag missnöjd som publik/lyssnare är det för att jag inte blivit berörd eller inspirerad. Jag älskar att 
bli imponerad av sångare som gör konster med sina röster, men det måste vara i kombination med en 
glöd/energi som känns ärlig och ödmjuk (Joakim). 
 
Själv tycker jag att musik skall göras till sin egen för att bli intressant. Det är inte förrän du själv äger 
musiken som du har något att förmedla. Kanske hårda ord, men det är vad jag själv alltid försöker leva 
upp till och kanske också vad jag tror är min största styrka som sångare (Felix). 
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När informanterna talar om vad som är viktigt i deras egna sångframträdanden, berättar de att de 
ställer högre krav på sig själva än på andra sångare. Att känna sig trovärdig och inte konstlad är 
något som alla lyfter fram för att känna sig nöjda över sina sångprestationer. De vill även beröra 
sin publik och anser att närvaro är viktigt samt att scenen ska kännas som en naturlig miljö. 
 

De gånger jag är mest nöjd med mina sångprestationer är inte när de har varit tekniskt lyckade utan då 
jag känner att texten har varit central. Tyvärr är inte självkänslan alltid på topp, och när jag känner att 
jag måste prestera inför andra är det lätt att jag fokuserar bara på den tekniska biten (Isak).  

 
Isak och Anton har båda upplevt att det till en början varit jobbigt och pinsamt att sjunga inför 
andra. Isak berättar att sången länge var något känsligt för honom. 
 

Jag vågade inte ens sjunga inför mina föräldrar innan jag var i övre tonåren och även då upplevde jag 
det som extremt jobbigt när mina föräldrar gick på de konserter jag uppträdde på. Att sången har varit 
så känslig för mig har lett till att jag alltid har framställt mig själv som pianist inför andra. I själva 
verket har jag brunnit mera för sången men aldrig riktigt vågat satsa på det fullt ut (Isak). 

 
Även Anton undanhöll sitt intresse för sång inför sina kamrater. När han fick frågan om 
fritidsaktiviteter svarade han istället att han utövade friidrott, eftersom “det kändes häftigare att 
säga”. Under uppväxten upplevde Anton att människor i hans omgivning ansåg det vara töntigt 
med killar som sjöng. Han berättar att han i slutet av högstadiet sjöng solo på en gospelkonsert i 
kyrkan, dit flera av hans kamrater kom för att lyssna, och att det var först här Anton vågade 
offentliggöra sitt intresse för sång. 
 

När jag hade sjungit klart så kände jag mig ändå stolt över att ha visat mig i det sammanhanget, jag 
kände mig stolt över kören och min hobby (Anton). 

 
Röstbeskrivningar 
Gemensamt för informanterna är att alla är verksamma inom populärmusikgenren, däremot är de 
i huvudsak inriktade på olika stilar. Joakim vill helst inte placera in sin röst i något fack utan 
påstår sig vara en “kameleont” som kan anpassa sig till olika genrer beroende på vad som 
efterfrågas. 
 

Jag har lätt för att anpassa min röst och jag ser ingen genre rent röstmässigt som inte skulle passa mig 
utan det har mer att göra med genreförståelse (Joakim). 

 
Joakim berättar att han därför har skapat olika sångidentiteter men att vissa karaktärsdrag alltid 
skiner igenom. Han skriver att han har en fyllig röst med stort omfång, mycket riv och energi, 
men menar att han samtidigt har en ganska klar, len och närvarande röst att använda när det 
behövs. Anton däremot skriver att han naturligt sjunger mjukt och lent. Han berättar att han alltid 
sjungit mjukt och fint med svag volym, då detta sångsätt var mycket uppskattat i de sammanhang 
han sjöng. I samband med sånglektioner fick han sedan börja ta i och utveckla sin röstkapacitet. 
Samtliga informanter tar upp vikten av ett stort omfång och att detta är något de arbetat mycket 
med under sånglektionerna. Trots att en del inte har förutsättningar för att sjunga ljust är detta 
ändå något som informanterna strävar efter. Isak ser dock vissa svårigheter i arbetet med 
röstomfånget. 
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Omfånget har alltid varit lite av ett komplex för mig. Jag har alltid velat kunna sjunga högt men min 
röst gör sig inte i de höga registren (Isak). 

 
Informanternas röstbeskrivningar skiljer sig åt, då några talar i sångtekniska termer medan andra 
använder sig av adjektiv som exempelvis vass, spretig, mjuk, klar, len, närvarande och rivig. 
Informanterna gör också en liknelse mellan sin egen röst och någon känd sångares. I de flesta fall 
är sångaren en stor förebild medan de i andra fall fått höra av omgivningen vem de liknar 
röstmässigt. Liknelsen från omgivningen stämmer dock inte alltid överens med sångarens egen 
upplevelse. Felix påpekar att han av omgivningen upplevs som en soulsångare, men att han själv 
inte håller med då han varken lyssnat på eller sjungit särskilt mycket inom soulgenren. Felix 
berättar vidare att han har en ljus klang i sin röst och spekulerar i om detta kan bero på att han 
lyssnat mycket på kvinnliga sångare, alltid sjungit höga tenorstämmor i körer eller om det kan ha 
att göra med arv och miljö, då både hans pappa och farbror har ljusa talröster. Han beskriver sin 
röst som “egensinnig” och menar att den är igenkännbar i olika sammanhang.  
 

Jag upplever själv att jag har en personlig kärna i rösten som gör att man i stort sett alltid kan urskilja 
min röst. Den tonen försvinner aldrig oavsett hur svagt och luftigt eller hur starkt och tätt jag sjunger 
(Felix). 

 
När vi bad informanterna göra en röstbeskrivning ställde vi också frågan om de ansåg sig besitta 
en typiskt manlig röst. Joakim och Felix berättar att de har stort röstomfång och röster som är 
smidiga över registerskarvar, vilket de menar mer kännetecknar en kvinnlig röst än en manlig. 
 

Jag själv anser att man inte kan prata om manligt och kvinnligt i sång (förutom register då kanske), 
utan att det helt individuellt handlar om saker som t.ex fysiska förutsättningar, vilka förebilder man 
haft, hur man skolats och såklart personlighet (Joakim). 

 
Trots att både Joakim och Felix beskriver att deras röster beter sig mer som kvinnliga sådana, 
menar de att deras manliga ton ändå skiner igenom. Joakim skriver att killar generellt oftast inte 
har en lika smidig röst som hans, över skarvar och i höga register. Han berättar också att han 
trots detta har “musklerna i rösten” som man kanske förknippar mer med en manlig röst än en 
kvinnlig. 
 
Eftersom Anton aldrig fått känslan av att någon haft en annan uppfattning, anser han sig ha en 
manlig röst. Han menar att hans sångröst har en för mörk klang för att kunna misstas för en 
kvinnoröst. Däremot skriver Anton att det finns betydligt manligare röster än hans, vilket även 
Isak tar upp i sin berättelse. 
 

Typiskt manlig? Då tänker jag på fotbollsspelare som sjunger nationalsången. Typisk radiopopkille är 
nog närmare sanningen (Isak). 
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Resultatanalys 
I vår analys av resultatet presenteras och renodlas ett antal teman som vi sedan vidareutvecklar i 
diskussionen. 
 
Målbrottet 
I resultatpresentationen framkommer att ingen av informanterna haft särskilda problem under 
målbrottsperioden, vilket då inte heller påverkat deras sångutveckling i negativ bemärkelse. Med 
anledning av detta hade tankarna om målbrottet möjligtvis aldrig kommit fram i texterna om vi 
inte efterfrågat det (se bilaga). Felix och Joakim tar upp att de började sjunga mer seriöst först 
efter målbrottsperioden som en förklaring till att de knappt märkte av målbrottet. Vi tolkar 
informanternas berättelser om målbrottet som att de upplevde röstförändringen som en positiv 
upplevelse med nya möjligheter till ett mognare uttryck (jfr Beynon & Heywood 2010) och mer 
kraftfulla toner, snarare än som ett stort problem. Att killar inte sjunger i tonåren, i lika stor 
utsträckning som tjejer, behöver nödvändigtvis inte ha biologiska orsaker. Vi menar att det även 
kan ha att göra med den sociala miljön och övriga aspekter i en tonårings identitetsutveckling. 
Utifrån vår empiri anser vi därför att det inte behöver läggas så stor vikt som det ibland görs vid 
den biologiskt betingade röstförändringen.  
 
Utbildning 
Utbildning är ett tema som vi däremot inte efterfrågade men som tre av våra fyra informanter 
ändå tar upp i sina berättelser. Utifrån texterna kan det därför utläsas att utbildning är något 
viktigt för informanterna och att det främst är inom dessa ramar som en stor del av den vokala 
utvecklingen har skett. Informanterna startade sin sångpraktik på allvar vid olika tidpunkter i 
livet, men gemensamt för samtliga var upplevelsen av någon form av motstånd i sångutövandet. 
De motstånd som nämns i texterna är bland annat en stillastående röstutveckling samt 
upplevelsen av sång som något pinsamt och töntigt. Osäkerheten är inte förknippad med någon 
specifik ålder, exempelvis tonåren, vilket annars kan tänkas vara rimligt eftersom det främst är 
då ungdomar söker och formar sin identitet. Den osäkerhet som visar sig hos informanterna i vår 
empiri är snarare bunden till den tid då de introducerades in i sångpraktiken. En anledning till att 
de upplever sång som pinsamt och töntigt skulle kunna vara det faktum att de är män som verkar 
i en feminin praktik. 
 
Förebilder 
Något vi finner intressant i vår empiri är att tre av våra fyra informanter har haft en manlig 
sångförebild i den närmaste familjen under uppväxten. Anton är den enda vars pappa inte 
sjunger, utifrån vad som kan utläsas av hans berättelse. Pappan som sånglig förebild framhävs 
inte av informanterna som något särskilt betydelsefullt, men vi menar att pappans betydelse är av 
större vikt än de understryker i sina texter. Att pappan sjunger kan ha gett informanterna en 
tydligare bild av att det är okej att vara man och sjunga. Ingen av dem har därför varit den första 
i familjen som brutit mot de traditionella genusrollerna angående instrumentval. Vi menar att 
informanterna inte hade påverkats lika tydligt om det enbart varit mamman, systern eller någon 
annan kvinna i familjen som sjungit. Det faktum att det är just pappan – en man – som sjunger 
gör alltså att han får en mer avgörande tyngd i rollen som förebild. 
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Eftersom Anton under hela sin uppväxt tyckte att sång var något pinsamt, tänker vi oss att det för 
honom krävdes ett större mod än för de övriga informanterna att våga erkänna sitt intresse. 
Avsaknaden av en manlig sångförebild i den närmaste familjen kan alltså vara en bidragande 
faktor till att Antons ändrade uppfattning om sångpraktiken infann sig vid en sen tidpunkt i livet: 
 

Det var på folkhögskolan som jag verkligen förstod att det inte behövde kännas töntigt och tamt att 
sjunga, det kunde kännas häftigt. Inom kyrkan hade jag sällan behövt oroa mig för att ställas inför, 
som jag ansåg det, coola människor (Anton). 

 
Eftersom orden ”häftigt” och ”coolt” ger associationer till manlighet, skulle Antons tankar kunna 
beskrivas som att han först på folkhögskolan förstod att sång faktiskt också kunde kännas 
maskulint. 
 
Även Isak tyckte att det var jobbigt att visa inför omgivningen att han tyckte om att sjunga, men 
för honom har kärnan i problemet varit det motsatta. Det faktum att Isak har många sångare i 
släkten kan därför ha varit en bidragande faktor till att han känner prestationsångest i samband 
med sitt musicerande. 
 

Jag vågade inte ens sjunga inför mina föräldrar innan jag var i övre tonåren och även då upplevde jag 
det som extremt jobbigt när mina föräldrar gick på de konserter jag uppträdde på (Isak). 

 
Manliga etablerade sångförebilder kan även de vara en bidragande faktor till att våra informanter 
väljer att sjunga, trots att de alla är män som då verkar i en feminin praktik. Dessa förebilder 
påverkar också informanternas “sound”, då de lyssnar och efterliknar sångarna. Båda dessa 
punkter skapar för informanten bilden av hur en man “ska” vara och låta. 
 
Strategier för att maskulinisera sångpraktiken 
I informanternas berättelser kan vi urskilja vad som skulle kunna vara olika medvetna och/eller 
omedvetna strategier för att maskulinisera sångpraktiken. Två av strategierna syftar till att 
maskera sångintresset: den ena genom att framhäva ett annat instrument än sång som sitt primära 
och den andra genom att offentliggöra en helt annan fritidsaktivitet än sång. Den tredje strategin 
för att maskulinisera sångpraktiken, syftar till att i huvudsak inrikta sig på specifika sångsätt och 
genrer som är typiskt maskulina. I den fjärde strategin ligger fokus på sångteknik, vilket skulle 
kunna kopplas till ett generellt intresse för teknik hos män.  
 
Maskering av sångintresset genom annat instrument 
Anton och Isak skriver tydligt att de undanhöll sångintresset för omgivningen, då de ansåg sång 
vara något känsligt och pinsamt. Isaks framställning av sig själv främst som pianist anser vi vara 
hans strategi för att maskulinisera sin sångpraktik. 
 

Att sången har varit så känslig för mig har lett till att jag alltid har framställt mig själv som pianist 
inför andra. I själva verket har jag brunnit mera för sången men aldrig riktigt vågat satsa på det fullt ut 
(Isak). 

 
Isak använder sig av ett annat instrument än sång (som av samhället anses vara mer accepterat 
för en man att traktera) för att kompensera femininitetsaspekten i sångutövandet. Isaks 
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framställning av sig själv som pianist kan liknas vid Ganetz tolkning av instrumentalspel som 
den “stabiliserande vikt som gör att vågskålen inte i alltför hög grad tippar över åt det feminina” 
(2009, s. 151).  
 
Maskering av sångintresset genom annat fritidsintresse 
Anton skriver att “det kändes häftigare att säga” att han utövade friidrott istället för sång när han 
fick frågan om fritidsaktiviteter. Hans strategi är således att använda idrott, som i samhället är 
mansdominerat och präglat av maskulina ideal (Connell 1995), för att försäkra sig om att inte 
uppfattas som feminin bland sina kamrater.  
 

För pojkens del är det viktigt att uppnå en status i kamratgänget. Många aktiviteter har en klar 
narcissistiskt färgad kvalitet, dvs syftet är i första hand att uppnå status och erhålla bekräftelse för 
omgivningen (Johansson 1995, s. 37). 

 
Inriktning på typiskt maskulina sångsätt och genrer  
Samtliga informanter skriver att de strävar efter en utvidgning av sitt röstomfång, då främst på 
höjden. De menar att de vill kunna sjunga så ljusa toner som möjligt. Detta kan låta aningen 
motsägelsefullt, då ljusa toner oftast förknippas med ett kvinnligt röstregister. Kraft och styrka är 
ord som beskriver manliga kvaliteter och i det här fallet är det just kraften och ljudstyrkan som 
informanterna är ute efter. Kombinationen av dessa och en högfrekvent ton ger sånginsatsen en 
känsla av “power”.  
 

Heavy Metal stages fantasies of masculine power and control, signified by technical mastery of the 
electric guitar, use of vocal extremes, power chords, distortion and sheer volume (Dibben 2002, s. 
127). 

 
Joakim är den av informanterna som tydligast strävar efter dessa ideal i sin sångpraktik, då han 
ständigt återkommer till hårdrocksgenren. Användandet av ett typiskt maskulint sångsätt och 
genre anser vi vara Joakims maskuliniseringsstrategi. Däremot menar han att kaxigheten som 
hårdrocksgeneren kräver inte stämmer överens med hur han uppfattar sig själv som privatperson. 
 

[Jag] är inte den som utstrålar något övertygande självförtroende. [...] Konstigt nog så är det ett glapp 
mellan mig i rollen som sångare och mig som privata Joakim (Joakim).  

 
Detta finner vi intressant då de flesta som på något sätt framträder på en scen, mer som sig själva 
än exempelvis en aktör på en teaterscen, ändå delvis går in i en roll. Därför menar vi att Joakims 
sätt att beskriva sig själv, som artist på en scen kontra som privatperson, inte behöver vara fullt 
så paradoxalt som det kan framstå i texten ovan. Publiken har alltid förväntningar på att 
sångarens agerande ska matcha karaktärsdragen i genren. Om sångaren som privatperson inte 
överensstämmer med vad som förknippas med genren måste han alltså gå in i en roll för att i 
publikens ögon göra ett trovärdigt framträdande. Eftersom Joakim främst verkar inom 
hårdrocksgenren är bland annat kaxighet (som socialt sätt fungerar för honom just för att han är 
man) något som han förväntas utstråla på scen. 
 
Fokus på sångteknik 
Felix är den enda av informanterna som arbetar aktivt med sångteknik och som har tydliga mål 
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med sina övningar. Baserat på det Ganetz skriver om att instrumentalspel kräver ett “förädlande 
av specifika tekniker” (2009, s. 131) anser vi att Felix genom sitt teknikfokus utövar 
sångpraktiken på samma sätt som exempelvis en gitarrist spelar på sin gitarr. Att fokusera på 
teknik anses typiskt manligt medan kropp och känslor är feminint kodade. Maskuliniserandet av 
sångpraktiken sker för Felix därför genom primärt fokus på sångteknik. 
 

Jag brukar allt som oftast jobba på specifika tekniska problem jag vill lösa eller tekniker jag vill uppnå 
genom att gå runt och sjunga för mig själv. [...] Detta vokala ljudexperimenterande kan säkert också 
ha varit en hjälp för mig att finna nya klanger som andra sångare med mer traditionell bakgrund inte 
använder sig av (Felix). 

 
Att de andra informanterna påstår sig inte göra några specifika sångövningar utan “bara sjunger 
sig” till en utveckling anser vi kan problematiseras. Lindblad (1992) skriver om röstträning och 
pekar på det faktum att rätt sångteknik är viktig för en fortsatt sångpraktik. Vi vill hävda att även 
de övriga informanterna har jobbat med teknik eftersom detta krävs för en fortsatt sångpraktik. 
Skillnaden är bara att Felix arbetar med det på ett medvetet och systematiskt sätt.  
 
Typiskt manlig röst? 
Ingen av informanterna vill riktigt påstå att den egna rösten är typiskt manlig. De anser att det 
finns betydligt manligare röster än deras egna och tar upp andra kvaliteter som karaktäriserar en 
typiskt manlig röst.  
 

Typiskt manlig? Då tänker jag på fotbollsspelare som sjunger nationalsången. Typisk radiopopkille är 
nog närmare sanningen (Isak). 
 
Jag själv anser att man inte kan prata om manligt och kvinnligt i sång (förutom register då kanske), 
utan att det helt individuellt handlar om saker som t.ex fysiska förutsättningar, vilka förebilder man 
haft, hur man skolats och såklart personlighet (Joakim). 

 
Att informanterna inte talar om det faktum att de är män som verkar i en feminin praktik, tolkar 
vi som en ovilja att överhuvudtaget se könstillhörighet som viktigt i sång. Om de skulle lägga 
större vikt vid detta skulle det vara samma sak som att se sig själv som avvikande och erkänna 
att könstillhörighet spelar roll för individuella val och eventuell framgång. 
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DISKUSSION  
I studien beskrivs röstutvecklingen som relativt oproblematisk, då exempelvis målbrottsperioden 
passerade nästintill obemärkt. Alla sångare i studien är uppväxta i musikaliska familjeförhållan-
den och har alltid känt sig stöttade av familjen i sin musikaliska utveckling. Ingen av dem vill i 
sina berättelser framhäva det faktum att de är män som verkar inom en feminin praktik, eller att 
de anser sig besitta en typiskt manlig röst. Trots detta kan vi genom vår analys se tendenser till att 
de maskuliniserar sin sångpraktik genom olika strategier.  
 
Beynon och Heywood har undersökt vilka faktorer som påverkar ett fortsatt sjungande i kör för 
manliga sångare, men vi anser att dessa faktorer även kan vara applicerbara i andra typer av 
sångpraktiker, exempelvis ett rockband eller en ensemble i skolan. Av resultatet kan vi utläsa 
samma typ av utveckling som Beynon och Heywood beskriver, från att sjunga för den sociala 
interaktionens skull eller tilltalas av musiken i sig, till att genom sång aktivt göra motstånd mot 
en traditionell maskulinitet. Trots att det i empirin inte skrivs om ett “aktivt motstånd”, kan vi 
utifrån vår förförståelse ändå se sådana tendenser i berättelserna. Ett exempel på detta motstånd 
är det faktum att ingen i studien vill tala om sig själv och sin röst som typiskt manlig, utan 
framhäver andra saker (exempelvis fotbollsspelare eller mörkare röster) som kännetecken för en 
“riktig” man. Alternativa maskuliniteter (jfr Warwick 2009) har alltså formats för att hitta sin 
identitet i den feminina praktiken. Å andra sidan skulle framhävandet av något annat än sig själv 
som typiskt manligt kunna ses som ett slags upprätthållande av traditionella maskuliniteter. Detta 
även om sångaren själv inte anser sig passa in i ramen för det som är typiskt manligt. Ganetz 
menar att ramen för kvinnlighet är betydligt snävare än ramen för manlighet, och att det därför är 
möjligt för männen att forma flera olika typer av maskuliniteter, trots att de verkar i en feminin 
praktik. Vi anser resultatet vara ett tydligt bevis på hur flera olika typer av maskuliniteter kan 
utformas utan sångaren blir betraktad som “omanlig”. I studien yttrar det sig genom exempelvis 
genreinriktning eller specifika sångsätt.  
 
Resultatet visar inte att manliga sångare skulle haft det svårare att sjunga än tjejerna i samma 
ålder när de växte upp, vilket kan jämföras med Graham Welchs studie av skolbarn i London som 
presenteras av Fagius (2007). Welchs resultat visar att pojkar bland annat har en något sämre 
förmåga än flickor att återskapa en exakt melodi samt att flickor ska vara något bättre än pojkar 
på att intonera. Fagius menar att dessa faktorer kan vara möjliga anledningar till att pojkar har ett 
svagare intresse för sång än flickor, men detta är alltså inget vi kan utläsa av resultatet. Det borde 
visserligen vara svårt att själv upptäcka sådana små skillnader som det talas om och det är 
antagligen heller inget sångare reflekterar över som något som skulle ha påverkat deras 
instrumentval. Dock är det förstås möjligt att dessa sångare tillhör den skara pojkar som inte haft 
det svårare än jämnåriga flickor att intonera eller återskapa en exakt melodi. Alla pojkar är ju inte 
likadana och om man nu väljer att fortsätta sjunga i många år, är det rimligt att det redan från 
början fanns goda förutsättningar för det. 
 
Till skillnad från att spela instrument som förstås som ett “förädlande av specifika tekniker” ses 
sång inom populärmusiken som något naturligt och som “ett direkt uttryck för inre känslor” 
(Ganetz 2009, s. 131). Förutom att kunna uttrycka känslor med sin röst, är en ovanlig röst och en 
unik personlighet något som lyssnaren tycker är viktigt hos en populärmusiksångare (Warwick 
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2009). Resultatet visar att sångarna har en personlig eller egensinnig röst och det viktigaste med 
ett sångframträdande är att beröra sin publik. För att våga uttrycka sina känslor genom sång krävs 
att sångaren är trygg i sig sig själv och inte låter sig styras av vad publiken gillar eller inte gillar 
(jfr Masreliez-Steen & Modig 2004). Det är känslan som karaktäriserar ett bra framträdande och 
det är just känslan i kombination med uttryck i sångutövandet är något sångarna i studien 
upptäckt vikten av på senare år. Istället för att fokusera på sångteknik, vågar de numera uttrycka 
sina känslor på ett tydligare sätt när de står på scen. Vår tanke kring detta är att det krävs en god 
självkänsla och självförtroende samt en viss mognad som kommer med åren, för att vid ett 
sångframträdande våga uttrycka sig fullt ut och känna att scenen är en trygg miljö. Vi menar att 
det krävs självförtroende för att våga visa att man behärskar sitt instrument på scenen, men att det 
krävs en god självkänsla för att våga göra framträdandet personligt genom att uttrycka sina 
känslor. Musikaliska förebilder (idol, lärare eller pappa) kan även de vara bidragande till att 
sångaren vågar ta för sig på scenen och att han vågar uttrycka känslor och enligt Johansson väljer 
pojkar oftast idoler som kännetecknas av “överdriven manlighet” (1995, s. 35-36), vilket kan 
styrkas i det resultat vi fått fram. 
 
Ytterligare en bidragande faktor till ett fortsatt sångutövande under uppväxten, är stödet från 
familjen. Familjen i allmänhet och pappan i synnerhet är en stor förebild för pojkar, enligt 
Johansson, och “relationen till fadern fyller en viktig funktion i uppbyggnaden av jagidealet” 
(1995, s. 33). Detta kan till synes vara enbart positivt men kan även, som vi beskrev i 
resultatanalysen, vara något som kan generera prestationsångest om flera sångare finns i 
sångarens närheten. Även om sångaren får positiv kritik och stöttning från sina anhöriga kan detta 
leda till ett ständigt jämförande mellan sig själv och de andra sångarna och att självkänslan 
därmed byggs upp i relation till ett presterande i musik. 
 
Relationen till kamrater är också en viktig del i pojkens identitetsutveckling och det han söker 
hos sina kamrater är framför allt uppskattning och en viss spegling av sig själv. Det är viktigt för 
pojken att uppnå status i kamratgänget och att erhålla omgivningens bekräftelse (Johansson 1995) 
 
I resultatanalysen presenterade vi fyra tänkbara strategier som syftar till att maskulinisera 
sångpraktiken: maskering av sångintresset genom annat instrument eller annat fritidsintresse, 
inriktning på typiskt maskulina sångsätt och genrer samt fokus på sångteknik. I informanternas 
berättelser framgår det inte huruvida dessa strategier är medvetna eller omedvetna. För oss trädde 
strategierna tydligt fram i informanternas berättelser först när vi formulerat dem, och 
genomsyrade därefter helheten. 
 
Enligt Ganetz (2009) framställs piano som ett relativt könsneutralt instrument. Att som manlig 
sångare framställa sig själv som pianist kan därmed ses som ett sätt att neutralisera sin 
genusperformance, för att försäkra sig om att genus utförs på ett lämpligt sätt. Ett instrument som 
exempelvis elgitarr, som anses vara ett typiskt manligt instrument, skulle vara en tydligare 
performance av maskulinitet. Eftersom Ganetz även tar upp att en man kan leka med femininitet 
till en viss gräns så länge det framgår att han är man, kan även piano vara ett instrument som 
fungerar för att försäkra sig om att uppfattas som maskulin. Detta trots att det inte är ett lika 
typiskt manligt instrument som gitarr.  
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Behovet av att dölja sitt intresse för sång skulle kunna vara ett tecken på låg självkänsla. Om 
sångaren i fråga är mån om att alltid passa in i ramen för omgivningens förväntningar inför det 
han gör, är detta ett bland flera tecken på en låg självkänsla, enligt Masreliez-Steen och Modig 
(2004). Samtliga i studien spelar även andra instrument (främst piano) utöver att sjunga. Pianot 
kan även förstås som ett komplement till sången, men för att inte räknas som en 
maskuliniseringsstrategi krävs det att sångaren vågar stå för att han är just sångare och inte inför 
andra framhäver pianot som sitt primära instrument. 
 
Ett gradvis ökat intresse för identiteten och den egna kroppen, är enligt Johansson något som 
generellt sätt kännetecknar tonårspojkens utveckling. Där tillkommer även en rädsla för att 
avvika från kollektivet samt en stor känslighet för omgivningens tyckande. Connell skriver att 
idrott och sport är något som blivit den främsta definitionen av maskulinitet och att den 
konstitueras genom kroppsliga handlingar. Genom att påskina inför kamrater att han utövar idrott 
har sångaren därmed säkrat sin performance av maskulinitet (Ganetz 2009) och ingen kan missta 
honom för att vara något annat än en “riktig man”:  
 

För pojkens del är det viktigt att uppnå en status i kamratgänget. Många aktiviteter har en klar 
narcissistiskt färgad kvalitet, dvs syftet är i första hand att uppnå status och erhålla bekräftelse för 
omgivningen (Johansson 1995, s 37). 

 
För de manliga musiker som under uppväxten blivit kallade för fjollor eller mesar, är ett 
uteslutande av kvinnor och ett betonande av traditionell maskulinitet vanligt (Cohen 1997).  
 
Något som kan tyckas motsägelsefullt är att kroppsanvändning inom idrotten tolkas som en 
maskulin handling, medan kroppsanvändning inom sången tolkas som en feminin handling. Både 
sång och idrott kräver djup kroppslig förankring för att fungera fullt ut, men på olika sätt. Kanske 
har det att göra med att rösten sitter inuti kroppen och att man alltså inte tydligt kan se vad som 
händer, medan kroppen i idrotten används betydligt mer kraftfullt och visuellt. Kroppskontroll tas 
upp som något som förstärker sången, men det har främst med andning och magstöd att göra. 
Detta är något som visserligen ett tränat öga kan se tydligt som en förankring i kroppen, men det 
är knappast något som gemene man uppfattar. I likhet med instrumentalspel är idrott något som 
kräver ett “förädlande av specifika tekniker” (Ganetz 2009, s. 131). Kanske är det på grund av 
detta som kroppsanvändning inom idrotten ses som betydligt mer maskulint än kroppsanvändning 
inom sången. Även om det som sagt krävs kroppskontroll för att sångtekniska bitar ska fungera, 
är det långtifrån lika visuellt för allmänheten som kroppskontrollen inom idrotten är.  
 
Shepherd (1987) och Warwick (2009) har undersökt hur sättet att sjunga inom populärmusiken 
kan kopplas till olika typer av maskuliniteter. Att inrikta sig på ett typiskt maskulint sångsätt, så 
som hårdrock, kan ses som ett maskuliniserande av sångpraktiken och ett försäkrande om att 
genus görs på rätt sätt (Ganetz 2009). I hårdrocksgenren används dock sång i ett ljust tonläge, 
något som skulle kunna ses som kvinnligt då manlighet traditionellt förknippas med en djup röst 
(Warwick 2009). I det här fallet kombineras de ljusa tonerna däremot med en heshet och en kraft 
som signalerar maskulinitet. En hårdrockssångare vill ständigt påminna publiken om sin makt 
och kontroll, vilket också kan vara ett sätt att påminna sig själv och sin publik om att traditionella 



	  

32	  

manliga kännetecken behöver internaliseras. Detta kan enligt Shepherd ses som ett sätt att 
utesluta kvinnan och hålla henne på sin plats. Påpekas bör dock att Shepherd skrev detta för snart 
25 år sedan och att resonemanget kan tyckas vara något förlegat. Att inrikta sig på ett specifikt 
sångsätt eller genre kan förstås även ha att göra med att sångaren tilltalas av musiken i sig. Det är 
inte särskilt troligt att alla hårdrockssångare skulle hålla med om den förlegade kvinnosyn som 
Shepherd beskriver, vilket kan styrkas i att en av våra informanter som privatperson väljer att 
distansera sig från den av publiken förväntade scenpersonligheten. 
 
Shepherd tar även upp att en sångare vanligtvis rör sig mellan olika sångsätt för att behålla sin 
publiks intresse och för att kunna uttrycka ett bredare spektrum av känslor. Att använda sig av ett 
mjukare sångsätt, “soft rock” (Shepherd 1987) eller “singer-songwriter” (Warwick 2009) kanske 
inte alltid skulle tolkas som fullt lika maskulint som hårdrockssoundet. Dock signalerar det en 
alternativ maskulinitet som bjuder in till ett slags närhet mellan sångaren och lyssnaren. Likt en 
fadersgestalt kan sångaren på så vis skänka lyssnaren tröst och stöd, något som den kraftfulla 
sången i hårdrocksgenren har svårare att uppnå (jfr Johansson 1995; Warwick 2009). Och vad är 
egentligen manligt om en far inte skulle vara det?  
 
Medan de andra strategierna syftar till att “övertyga” omvärlden om att genus utförs på lämpligt 
sätt, syftar den sista strategin snarare till att maskulinisera sångpraktiken för sångarens egen del. 
Att fokusera på sångteknik märks inte lika tydligt för omgivningen som att spela ett instrument, 
men kan ändå liknas vid detta, eftersom att lära sig specifika tekniker genom att öva främst 
förknippas med män och är förmågor som tillägnas genom hårt arbete (Ganetz 2009). Rätt 
sångteknik är en av förutsättningarna för en fortsatt sångpraktik (Lindblad 1992), vilket innebär 
att alla som sjunger på en relativt hög nivå faktiskt har en viss sångteknik.  
 
Genom att använda sig av de andra strategierna vill sångaren som sagt maskulinisera sin 
sångpraktik inför andra, vilket skulle kunna vara ett tecken på låg självkänsla (jfr Masreliez-Steen 
och Modig 2004). Att fokusera på sångteknik kan istället tolkas som ett intresse hos sångaren, 
snarare än en maskuliniseringsstrategi för att övertyga omgivningen om sin manlighet. Att 
maskulinisera sångpraktiken för sig själv genom sångteknik kan för sångaren även vara ett sätt att 
bygga upp självkänslan och skapa en maskulin identitet där han känner sig bekväm. 
 
Metoddiskussion 
Till en början upplevde vi det svårt att avgränsa vårt problemområde då vi ansåg det finnas 
många intressanta aspekter att undersöka inom ämnet. Vi hade därför en otroligt bred 
litteraturbakgrund innan vi visste hur vi skulle hantera empirin och vad vi därmed skulle fokusera 
på. Fram till slutskedet av uppsatsskrivandet var vi inställda på att upplägget i resultatdelen 
tydligt skulle kretsa kring de teman som informanterna utgått ifrån i sina berättelser (se bilaga). 
Detta bidrog till en viss förvirring angående vad som egentligen var relevant för vår uppsats. 
Trots denna förvirring hade vi bekantat oss väl med vårt material genom att på olika sätt läsa och 
skriva om det. När vi slutligen hittat gemensamma nämnare i berättelserna, kunde vi äntligen 
smalna av i vårt arbete och syftet med studien blev plötsligt självklart. Det faktum att vi till en 
början sakligt gick igenom materialet för oss själva utan att lägga in några analytiska perspektiv, 
gjorde att arbetsprocessen således fortskred utan hinder efter avsmalnandet. Syftets huvudsakliga 
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fokus var däremot bestående under hela uppsatsens utformande.  
 
Användandet av skrivna levnadsberättelser som metod för studien visade sig vara lyckat då vi 
fick fram stort underlag till uppbyggnaden av vårt resultat. Vi stötte inte på några som helst 
problem vid genomförandet av studien, men detta kan givetvis också bero på att informanterna 
höll sin del av avtalet. Däremot kan vi inte veta huruvida resultatet hade blivit bättre eller sämre 
om vi istället genomfört kvalitativa intervjuer, vilket inledningsvis var vår tanke. Vi känner oss 
nöjda med metodvalet och kan rekommendera detta arbetssätt för liknande studier, då 
informanterna här fick möjlighet att fördjupa sina reflektioner. Denna reflektion var möjlig 
eftersom informanterna hade längre tid på sig att utforma sina svar än vad de skulle haft i en 
intervju. Å andra sidan gick vi med vårt metodval miste om spontana svar från informanterna 
samt möjligheten att ställa intressanta följdfrågor i stunden.  
 
Den litteratur vi läst angående genus och populärmusik har varit av relevans för vår analys av 
empirin då vi antagit ett genusperspektiv. Vid valet av ett annat perspektiv hade förmodligen 
andra delar av empirin fokuserats. Om samma studie hade genomförts och analyserats av en 
annan forskare, hade den analytiska delen av uppsatsen givetvis fått ett annat utformande:  
 

Den hermeneutiske forskaren närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förförståelse. 
Förståelsen, de tankar, intryck och känslor och den kunskap som forskaren har, är en tillgång och inte 
ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet (Patel & Davidsson 2003, s. 30). 

 
Musikpedagogiska implikationer 
Med denna uppsats vill vi synliggöra den problematik som råder i samhället angående synen på 
könsfördelning bland instrument. Vi vill göra lärare medvetna om dessa strukturer och påpeka 
vikten av kontinuerlig reflektion i arbetet. Vi menar vidare att det är upp till den enskilde läraren 
att välja hur problemen sedan hanteras i undervisningen. 
 
Framtida forskning 
Skapandet av maskuliniteter i en feminin praktik är ett område som ännu inte utforskats särskilt 
noggrant, därför vore det intressant med flera undersökningar av liknande karaktär. En utveckling 
och påbyggnad av de strategier för maskulinisering av sångpraktiken som vi har formulerat 
(eftersom det rimligtvis borde finnas flera än våra fyra) skulle också vara intressant att ta del av i 
vidare forskning. Liknande studier skulle även kunna genomföras med sånglärare som 
informanter, och således hur de maskuliniserar den feminina praktiken i sin sångundervisning. Ett 
tredje alternativ skulle också kunna vara att använda sig av informanter i andra åldrar. 
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Bilaga 
Röstresan 
 
Kort presentation av dig själv. Berätta om ålder, uppväxt och familj, fritidsintressen, 
övrig musikalisk bakgrund osv... 
 
Berätta om din röstutveckling från barnröst till vuxenröst via målbrottet. 
Hinder/möjligheter? 
 
Beskriv din rösts kvaliteter. Hur låter den? Vad har andra sagt om din röst? (Publik, 
lärare, kompisar, familj ex...) Vilka genrer passar? Kan man likna din röst vid någon 
annans? Skulle du beskriva din röst som typiskt manlig? Varför/varför inte? 
 
Övning och sångteknik. Berätta om dina tankar och vanor. Har du aktivt arbetat för att 
utvecklas? Hur har du gått tillväga? 
 
Sociala sammanhang som gjorde att du började sjunga. När började du sjunga? 
Fick du stöd av föräldrar, kompisar, musiklärare? Hur kom det sig att det var just sång 
du fastnade för? Och vad fick dig att fortsätta? Vilka slags omdömen har du fått av 
publik osv…? 
 
Förebilder. Vilka var tidiga förebilder, och vilka har tillkommit? Vad gillar du med just 
dessa sångare/sångerskor? 
 
Sångframträdanden. Vad anser du karaktäriserar ett bra sångframträdande 
(andras/eget)? Anser du att du presterar enligt dina egna kriterier? Vad är det som avgör 
om du blir nöjd respektive missnöjd med ett framträdande, varför? 
 
Självkänsla och självförtroende. Beskriv hur din självkänsla och ditt självförtroende 
har sett ut under din uppväxt, i allmänhet och i relation till rösten och sången. Gör en 
”resa” så långt tillbaka du kan minnas och ta dig fram till idag. 
 
	  


