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En man att se upp till
–  orkestermusikers föreställningar om kön och ledarskap

Nashmil Zara Aram

Sammanfattning
Inom musikvärlden såsom i näringslivet är andelen kvinnor mycket
liten högt uppe i hierarkierna. Ingen av de större konserthusen i
världen leds eller har letts av en kvinnlig dirigent. Syftet med studien
är att undersöka, beskriva och analysera bilden av ledarskap inom
konstmusiken utifrån ett könsteoretiskt perspektiv. Studien är baserad
på intervjuer med orkestermusiker, och analysen av materialet är
inspirerad av reflexiv metod. Resultatet är i samklang med tidigare
forskning som har visat att bilden av ledaren är bilden av en man. Det
är dirigenten som står för bilden av ledaren, även om tonsättaren
formellt står över dirigenten. En kvinna som dirigerar måste balansera
mellan den förväntade kvinnlighet hon skall uppvisa och den
manlighet dirigering kräver. Trots detta är hon fel för sin uppgift
eftersom kvinnans kroppsspråk inte anses kunna manifestera
musikernas inre bild av en dirigent.

Nyckelord: ledarskap, kön, dirigent, kroppsspråk, kvinna

Inledning

Andelen kvinnor på ledande poster i samhället är ett ämne som har
uppmärksammats under de senaste åren. Debatten har handlat om en ökning av andelen
kvinnliga chefer och kvoteringens vara eller icke-vara, men frågor kring föreställningar
om kvinnliga chefer och de förväntningar som finns på dem har sällan diskuterats.
Könshierarkin går att finna i så gott som alla branscher. Idag har turen kommit till
företagsstyrelser att rannsaka sig själva i den frågan, även om mycket kvarstår till
varannan damernas (f.n. 10 procent kvinnor, enligt Wahl m.fl., 2001). En av de
branscher där mansdominansen består utan större diskussioner är musikbranschen.
Kvinnor syns förvisso i musikbranschen och en musikvideo utan kvinnor är så gott som
otänkbar. Kvinnorna är ofta ansiktet utåt, objektet som bidrar till större
marknadsandelar, medan männen vanligtvis står bakom sångtext och
musikarrangemang. Medan detta gäller inom den kommersiella musiken så är sexismen
inte lika synlig inom konstmusiken, som alltid har framstått som en bransch där talang
visar vägen. Det sägs att rockmusiken är den i särklass mest mansdominerade, men
även inom konstmusiken är mansdominansen ett faktum. Även om kvinnorna har trätt
fram som vokalister är det ändå män som har skrivit de stycken som kvinnorna sjunger.
Andelen kvinnor minskar ju högre upp man kommer i konstmusikens hierarkier. Högst
upp i hierarkin står tonsättaren och dirigenten, och på dessa positioner är kvinnor ett
undantag. Samtliga stora operahusen i världen leda idag av manliga chefsdirigenter.

Uppsatsens inledning består av två delar. I den första delen står relationen mellan
kvinnor och musikhistoria i fokus. Denna historiska berättelse är delvis inte kopplad till
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uppsatsens syfte men är nödvändig eftersom den bidar till en grundläggande förståelse
av kvinnornas position inom konstmusiken. I den andra delen presenteras forskning om
kön och ledarskap.

Kvinnor och musik

Eva Öhrström är en av de få musikforskare i Sverige som har intresserat sig för
forskningen om kvinnor och musik. I Kvinnors Musik (1989) är hon kritisk till att
musikhistorien enbart har tillskrivits männen och efterlyser en kompletterande
forskning, eftersom även de lyckade kvinnornas historia hittills varit oskriven. Hon
synar företeelser inom musiken som har förknippas med manligt och andra med
kvinnligt; vissa instrument har uppfattats som kvinnliga eller manliga under olika
epoker (t.ex. cello), och även de klassiska tonsättarna har kallats för typiskt manliga
eller kvinnliga. Chopin och Mendelssohn har ansetts vara ”kvinnliga” tonsättare medan
Beethoven uppfattas som typiskt manlig med sina orkesterverk och stråkkvartetter.
Öhrström kommer fram till att synen på manligt och kvinnligt tillhör omformningar i
socialisationsmönster i vad hon kallar ”de tröga strukturerna i vårt samhälle”. Hon
anser att vi i grunden har kvar de gamla uppfattningarna om kön och musicerande, och
att stereotyperna om könen formar oss och våra yrkesval än i dag. Enligt Öhrström
överskrider kvinnliga tonsättare och dirigenter dessa gränser tydligt; även om de är få
måste de sätta sig över många, mer eller mindre direkt uttalade sociala regler inom
musikvärlden. Hon låter inte särskilt optimistisk när det gäller kvinnors position inom
musiken. På den punkten undrar hon om utvecklingen har gått framåt, bakåt eller stått
stilla (ibid.).

En genomläsning av litteratur om kvinnor och musik visar tydligt de barriärer som
har stått i vägen för kvinnor inom musiken (Björkstrand, 1999; Citron, 1993; Nichols,
1992; Öhrström 1987 & 1989). Under historiens gång har det alltid funnits restriktioner
för vad som anses vara lämplig för en kvinna. 1800-talsfigurer som Rousseau
proklamerade för en uppfostran där flickor skulle odla sina talanger men deras
kunskaper fick inte bli alltför djupa då de blev de ”synnerligen tråkiga” (Öhrström
1987). I Sverige avrådde Geijer kvinnorna från yrkesbanan som sångerska eftersom han
ansåg att kvinnan inte var skapad för offentligheten. Uppdelningen mellan horan och
madonnan var uppenbar. De heliga idylliseringarna och idealiseringen av
kvinnotyperna speglade det samhälleliga system som kvinnorna levde i, och Öhrström
påstår att detta var ett sätt att kontrollera sexualiteten hos kvinnliga musiker och
sångare, ty deras fria livsstil och okontrollerade sexualitet var ett hot mot den sociala
kontrollen av sexualiteten (ibid.).

På jakt efter kvinnliga tonsättare

Av konserthusens repertoarer och musikhistorieböckerna att döma har det inte
funnits några kvinnliga tonsättare under historien. Öhrström (1987) menar att
tonsättande kvinnor alltid har funnits men att det kvinnorna skrev, inte accepterades i
professionella musikkretsar och därmed inte heller dokumenterats och bevarats i
samma grad som verk av män. Detta på grund av kulturen1, där kvinnan länge uteslutits
från det offentliga rummet – framförallt på 1800-tales offentliga musikliv som var

                                                  
1 Öhrström definierar inte begreppet kultur men vid närmare läsning är hennes kulturbegrepp synonym med den
offentliga mansdominerade borgerliga kulturen.
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starkt könssegregerat. De kvinnor som trotsade kulturen och klev in i det offentliga
rummet fick finna sig i stereotypa roller som primadonnan, horan eller ängeln, skriver
Öhrström vidare. (Hon påminner dock om att det är kvinnornas förtjänst att traditioner
med sånger och lekar förts vidare). I en annan källa ger Öhrström (1989) exempel på
hur kvinnor motarbetades av manliga musiker och bland annat citerar Hans von Bülow
som var en känd dirigent under mitten av 1800 talet: ”En kvinnlig komponist kommer
aldrig att finnas, endast en feltryckt kvinnlig komponist… Jag tror inte på
femininformen av begreppet skapare. Intill döden förhatligt är dessutom för mig allt
som har smak av kvinnoemancipation” (ibid., s17). Motståndet mot kvinnor kom att
fortsatta under 1900-talet.  Öhrström kallar mitten av 1900-talet för ”ett
lågvattenmärke” när det gäller kvinnliga tonsättare. Även om på 70-talet fanns
tendenser till förändringar anmärker hon att bara sex av 169 medlemmar av
”Föreningen Svenska tonsättare” var kvinnor år 1995. Öhrström (1995) anser att
professionalisering av tonsättaryrket kring 1900-talets sekelskifte bidrog till att bara ett
fåtal kvinnor lyckades lämna amatörskaran och få sina verk framförda. Också inom
litteraturen har arbeten av kvinnors osynliggjorts. Spender (Wahl m.fl., 2001) menar att
kvinnliga författares skrifter inte har dokumenterats för eftervärlden just för att de var
skrivna av kvinnor. Kvinnorna har blivit tilldelade det privata skrivandet, t ex dagbok
och brevskrivande, medan dagböcker skrivna av kända män inte har blivit
klassificerade som privata. Män ur en viss klass har beslutat vad som är bra litteratur
utan att referera till kvinnor, oavsett klass. Kulturen skapas i hög grad utifrån en
dominerande position men får representera alla i den aktuella kulturen (ibid.).

I ett försök att synliggöra kvinnliga tonsättare skriver Janet Nichols (1992) i
Women Music Makers om ett axplock kvinnliga tonsättare i Västvärlden. Boken
handlar framförallt om tio kvinnliga tonsättare under historien och de hinder de möter
såsom fördomar mot kvinnor, familjen som kontrollerade dem och barnafödande som
upptog allt mer av deras liv. Bara det faktum att sex av dessa kvinnor inte hade barn ser
författaren som belägg för att ansvar för hem och barn varit det stora personliga hindret
för kvinnor.  I århundraden har verk av kvinnor negligerats som mindre värda och har
bedömts hårdare av kritiker skriver Nichols. Enligt henne var nunnorna länge de
flitigaste tonsättarna men kyrkan införde restriktioner för dessa världsliga sysslor
genom t ex Council of Trent 1545, till följd av påvens missnöje med att folk i kyrkan
hade för roligt för att tänka på gud. Nunnorna fick återgå till gregoriansk musik och
eran med komponerade nunnor var över. Nichols bok beskriver inte bara vilka kvinnor
det var och vad de skrev, utan också de hinder och motgångar som fanns i dessa
kvinnors väg. Det har alltid funnits kvinnor som har ignorerat det konventionella
tänkandet och de fåtal som fick tillåtelsen av sina familjer att publicera fick utstå förtal
och betala högt pris för sina ambitioner. Ett exempel är Barbara Strozzi som levde
under första halvan av 1600-talet i Italien. När hon publicerade sitt första verk var hon
medveten om att det skulle väcka rabalder och förväntade sig ”åskslag av förtal” och
det lät inte vänta på sig. Det publicerades artiklar där det påstods att hennes
komponerande och vistelse bland män på visade att hon var prostituerad.

Ett annat exempel är Fanny Mendelssohn Hensel (1805-47) som var äldre syster
till Felix Mendelssohn. Båda syskonen fick en musikalisk uppfostran men musik som
profession var tänkt för bara brodern. Hennes far påminde henne ofta om att hon aldrig
skulle lämna kärnan av sin ”sanna femininitet”. Under den tiden var det få kvinnor som
vågade ge ut sina verk och de som gjorde det blev hårt kritiserade, därför publicerades
Fannys verk under broderns namn Felix Mendelssohn. När Fanny gifte sig gav hon ut
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en samling med sina nykomponerade verk under sitt eget förnamn trots lillebror Felix
vilda protester (Nichols 1992). Nichols bok är kantad av berättelser om begåvade
kvinnor som fick överge musiken på grund av barn och familj, men också av de
kvinnor som revolterade mot detta liv. Ethel Smyth (1858-1944) vägrade finna sig i att
ha en ”coming out party” och började som 19-årig att studera vid Leipzig
konservatoriet i Tyskland. När hon gick till förläggaren med några av sina
kompositioner fick hon till svar att kvinnliga tonsättare inte lyckas publicera sig såvida
de inte har en känd man såsom Clara Schumann.  Ethel Smyth kämpade beslutsamt och
efter två år sattes hennes verk upp vid Crystal Place i London. Hon var väl medveten
om fördomarna mot kvinnor och var engagerad i kvinnorösträttsrörelsen och blev till
och med fängslad för sin kamp. Nichols (1992) citerar George Bernard Shaw som i en
artikel hade skrivit att Smyths verk väckte honom ur föreställningen att kvinnor inte
kan engagera sig i konst såsom män.  Ethel Smyth skrev bl. a. operan The Baoatwain´s
Mate och är mest känd för sitt musikstycke The March of the Women.

Kanske är Clara Schumann (1819-96) historiens mest kända kvinnliga tonsättaren.
Hon är en av de få kvinnor som går att hitta i musiklexikon och då inte som tonsättare
utan som fru till Robert Schumann. Clara komponerade flera pianostycken redan som
barn, samtidigt som den flera år äldre Robert, elev till hennes far, tränade
fingersättning. Under hela sitt liv blev hon kontrollerad antingen av sin far eller av sin
man. Efter giftermålet slutade hon successivt med komponerandet; att ha barn och en
ständig fantiserande man passar inte för komposition, skrev hon i sin dagbok. När
Robert komponerade fick hon inte ens spela piano i huset eftersom han krävde total
tystand. På tretton år blev hon gravid tio gånger och fick åtta barn. För att försörja
familjen var hon pianolärare och under vissa tider turnerade hon som pianist. 1850 fick
Robert Schumann jobbet som musikdirektör i Düsseldorf. Men han hade ringa talang
för dirigerande och därför fick Clara bli hans medföljare på repetitioner med orkestern,
eftersom det var enbart hon som förstod vad han menade (Nichols, 1992; Öhrström,
1987).

Vänder man blicken mot Sverige är Elfrida Andrée (1841-1929) den första
kvinnan som har utmärkt sig som tonsättare och musiker. Hon blev den första kvinnliga
organisten, ett ämbete som var förbjuden för kvinnor innan hennes kamp. Öhrström
(1995) kallar Andrée för ”en föregångare utan efterföljare”. Andrées motto var ”det
kvinnliga släktets höjande”. Hon skrev kammarmusik, opera och symfonier och hon
blev dirigent och organist vid Göteborgs katedral – en position som ingen kvinna nått
sedan dess.

Kvinnor i musikens periferi

Margaret Myers, docent i musikvetenskap med feministisk inriktning vid
Göteborgs universitet, säger i en intervju med Svenska Dagbladet2, att det finns
manliga operachefer i Sverige som inte vet att Elfrida Andrée har komponerat en opera.
Myers menar att det är musikhistorien som bestämmer hur det ser ut idag, att man
skapar attityder genom den litteratur som är tillgänglig. Den musikhistoria som
fortfarande lärs ut skrevs på 1800-talet och värderingarna har inte ändrats sedan dess,
och hon har inte heller sett några förändringar sedan hon började forska för tjugo år
sedan.

                                                  
2 SvD kultur 20030606: ”Jag har inte sett några förändringar på tjugo år” av Lina Kalmteg.
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I Gender and the Musical Canon (1993) säger Marcia J. Citron att musik av
kvinnor har haft litet om alls någon närvaro i den västerländska musikens ”kanon”. Hon
resonerar kring den västerländska traditionen och menar att det är centralt med starka
män och underordnade kvinnor i de högre klasserna, vilket resulterar i ett asymmetriskt
maktförhållande. Det asymmetriska maktförhållandet anser hon vara anledningen till att
musik komponerad av kvinnor är marginell och att musik av kvinnliga tonsättare har
fallit utanför ”kanon” verken. Resultatet har blivit att musik av kvinnor till stor del har
ignorerats, glömts eller hemlighållits hävdar Citron. När det gäller formationen av
”kanon” utforskar Citronelementen: kreativitet, professionalism, samt mottagande av
verk och  musik som en bekönad (gendered) diskurs. Hon är starkt kritisk till
högskolornas läroplan som har fokus på det abstrakta ljudet och där musikforskningen
flyttat sig bort från debatten om sociala relationer och kulturell identitet. Paradoxalt
med att kvinnor fick bättre möjlighet till utbildning ökade även den genusrelaterade
indelningen, klyvningen mellan offentligt och privat som industrialisering förde med
sig. Enligt Citrons analyser bidrog detta till att kvinnorna föll efter ännu längre. Att
sköta barn och hem har varit kvinnas främsta uppgift och detta har ansetts oförenlig
med professionalism. Termen professionalism innebär hängivenhet till en profession
eller yrke som är ens primära eller exklusiva sysselsättning som t.ex. att tonsätta,
förklarar hon. Men den är problematisk eftersom den västerländska tonsättaren också
har haft andra aktiviteter såsom att undervisa, spela eller skriva musikkritik och det
gäller även de stora som Bach, Haydn och Schumann. Därmed håller inte idén om
kvinnor och professionalism, anser Citron.

En viktig del i att vara professionell är att publicera sig, men publicering av
kvinnliga verk stötte på många hinder under 1800-talet. Av den anledningen kan man
inte säga att kvinnornas verk inte blev publicerade eftersom deras verk var av mindre
konstnärligt värde. Citron påminner om att kvinnor, liksom män, har lärt sig att se på
musik som en konst bortom kön och genus, och tills nyligen betraktades musikhistoria
inte bara som männens musikhistoria. Även kvinnor har sett det som naturlig att det är
männen som är framträdande inom musiken eftersom det har varit så överallt. Till och
med recensenterna har varit män och kvinnans röst har varit frånvarande. Manliga
kritiker vid 1900-talets sekelskifte kritiserade kvinnorna antingen för att vara för
feminina eller för att de försökte vara alltför maskulina och att de övergett sin naturliga
feminina charm som musiker (ibid.). Nichols (1992) skriver om kritiken av ett verk av
Amy Beachs (1867-1944). Den ena kritikern skrev att verket var för manligt och den
andra kritikern ansåg det vara för kvinnligt. Lili Boulanger (1893-1918) deltog och
vann ”Prix de Rome” för tonsättning, men hon fick vara anonym pga. rädslan för att
diskvalificeras då tävlingen bara var öppen för män.

Kvinnors möjlighet till musikutbildning och musikyrken

Många är idag av den uppfattningen att den sneda könsfördelningen kommer att
rätta till sig nu när kvinnor har tillträde till musikutbildningar. Öhrström (1989) ger inte
svar om detta men hon har studerat situationen för flickor när musikakademin kom till i
Sverige. Enligt författaren blev klaverspelande döttrar i borgerliga kretsar ett bevis på
familjens välstånd och bildning under det sena 1700-talet. Musikutbildningen var
oerhörd populär hos flickorna men de samlades i ett litet antal musikklasser medan
pojkarna spred sig. Mellan åren 1797-1821 vid musikaliska akademin i Stockholm,
fann Öhrström (1992) att flickorna var flitigare men det var pojkarna som betraktades
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som den egentliga målgruppen, där det bara vara män som hade tillgång till offentliga
examina. 1814 försökte musikakademin få pojkarna bättre motiverade till sina studier,
bl. a. genom att ge dem en bredare undervisning än flickorna. Till exempel fick endast
pojkar undervisning i notskrivning. Målet för skolan var en fördelning med en tredjedel
flickor och två tredjedelar pojkar. Trots detta var flickorna en majoritet i
musikakademin under flera år på 1860- och 1870-talen. Av de flickor som gick en
musikutbildning blev många ”pianomamseller” (pianolärare). När det gäller 1900-talet,
har Öhrström sett en tillbakagång under förra seklets första halva. Från att ha varit en
liten minoritet i orkestern blev kvinnorna raritet under mellankrigsåren. Av 40
stråkmusiker som spelade i Stockholmsfilharmonin 1914-1915 var åtta kvinnor. Sedan
sjönk deras antal successivt, och under 40- och 50-talen fanns enbart två kvinnor i hela
orkestern. Situationen kom att förändras alltmer och antalet kvinnor började öka på 70-
och 80-talen. År 1989 var andelen kvinnor 17 procent på Göteborgs och Stockholms
symfoniorkestrar. Därmed kommer Öhrström fram till att kvinnor sakta börjar komma
in i de traditionella mansdominerande yrkena inom musicerande. Mycket långsamt har
könsmönstret inom orkestrarna förändrats, men på landet musikutbildningarna är
strukturer desamma som i slutet av 1800-talet, poängterar Öhrström. Många kvinnor
blir lärare och kvinnorna har varit kraftigt underrepresenterade inom vissa
musikinstrument. 1975 fanns inte några kvinnliga studenter i dirigering, pianostämning,
komposition, slagverk, gitarr, trumbom, trumpet eller kontrabas. När hon tittar på
könsfördelningen under höstterminen 1990 ser hon heller inga större förändringar.
Öhrströms (1992) förklaring till denna sneda könsfördelning är att flickor och pojkar
socialiseras i olika banor från barndomen. Det leder till att kvinnor väljer
relationsinriktade yrken som t. ex. musikläraryrket, medan männen väljer
”ensamvargaryrken” som tonsättare, dirigenter och konstnärliga ledare.

Vad gäller yrkeslivet har kyrkan varit en stor arbetsgivare för konstmusiker fram
till våra dagar, men kyrkan har haft en restriktiv roll i synen på kvinnans intåg i
offentligheten. I Svenska Dagbladet3 citerar Lina Kalmteg den svenska kvinnliga
dirigenten Kerstin Nerbe, som anser att samhällets mest könskonservativa områden är
musiken och kyrkan. Öhrström (1992) finner i sin historieforskning att kyrkan länge
predikat att kvinnorna hade sin styrka i att vara ödmjuka och att de kvinnor som kom ut
i det offentliga och ägnade sig åt manliga yrken förlorade ”kvinnlighetens krona”. Även
Björkstrand (1999) refererar till kyrkans roll. Hon anger flera faktorer som är i vägen
för kvinnorna och poängterar att det inte enbart handlade om lagändring utan också om
arbetsmarknad, traditioner, attityder, utbildning och om kyrkans kvinnosyn. Hon
skriver att kvinnor fick bli organister i Finland 1908, men det var inte tillåtet att leda
församlingens körer vid gudstjänst. Dessutom fanns konservativa krafter som såg
kvinnliga musiker som ett hot mot familjen. Manliga kolleger var negativa, och i ett
protokoll från så sent som 1958 framkom rädslan för bl. a. kyrkans musikarbete och
kyrkomusikerarbetets nivå i och med kvinnornas inträde till yrket. Man var rädd för att
kvinnornas närvaro skulle inverka menligt på den allmänna koncentrationsförmågan
(ibid.). Utvecklingen i Finland var på många sätt lik den i Sverige. I avhandlingen
Kvinnans ställning i det finländska musiksamhället visar Carita Björkstrands (1999)
forskningsresultat att kvinnliga elever avlade fler examina än de manliga, men att
männen hade en större bredd i sina ämnesval. De kvinnor som utbildade sig i musik
under 1890-talet hade inte möjlighet att avlägga studentexamen utan dispens, medan
männen blev musiklektorer med lägre undervisningsskyldighet och dubbelt högre lön

                                                  
3 SvD kultur 20030606: ”Hon är undantaget i svenskt musikliv”.
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än kvinnorna. Björkstrand kommer i sin forskning fram till att kvinnliga lärarstudenter
hade fler kunskaper och färdigheter i musik redan när de inledde sina studier vid
seminarierna och att de därför hade möjlighet att på kortare tid inhämta samma
kunskaper som männen. Men yrkesmöjligheter var begränsade för kvinnorna; medan de
manliga solisterna kunde gå in i klockaryrket och kombinera detta med solistuppdrag så
var denna väg stängd för kvinnor fram till 1963 (ibid.).

Andelen kvinnor som studerade musik var hög även i USA, och i början av 1900-
talet var hälften av studenterna vid musikskolorna kvinnor. Men det fanns knappt plats
för dem i vanliga orkestrar, och därför grundades många kvinnliga musikensembler i
USA mellan 1920- och 1940-talen. Under de åren fanns nära 30 kvinnoorkestrar som
dirigerades av kvinnor (Nichols 1992). 1938 krävde The Society of American Women
Composers (bildad 1924) att orkestrar skulle bli mixade och krävde att provspelningar
skulle ske bakom duk. (Provspelningar bakom duk dröjde ändå till 60- och 70-talet.)
Idén med könsblandade orkestrar mötte stort motstånd över hela världen och den
engelske dirigenten Sir Thomas Beecham skapade skämt av det hela och sade att om
kvinnan är ful vill mannen inte sitta och spela bredvid henne och om hon är vacker kan
mannen inte koncentrera sig på spelandet (ibid.). (En syn där den manliga
heterosexualiteten framställs som bortom mannens kontroll, a.a.).

Som det framgår ovan har musikeryrket, som många andra professioner, länge
varit stängt för kvinnorna. Det finns orkestrar än idag som aktivt eller passivt jobbar för
att exkludera kvinnor. Öhrström (1989) tycker att trots 70- och 80-talets utveckling är
symfoniorkestrar bland de mest manliga institutioner vi har – man spelar musik skrivna
av män och dirigerade av män. Hon ger exempel på både direkta och indirekta motstånd
mot kvinnorna. När Herbert von Karajan anställde en kvinnlig klarinettist i Berlin, på
1970-talet blev hon utfrusen av de manliga musikerna och tvingades lämna orkestern.
För närvarande finns en damorkester i Wien som en reaktion mot att Wiener
Philharmoniker har varit stängd för kvinnorna. Även i våra dagar har kvinnliga
instrumentalister uppmärksammats på ett sätt som inte alltid är enbart smickrande. Ofta
har de fått spela rollen av kuriösa inslag i en mansdominerad värld, skriver Öhrström.
När Kurt Olssons damorkester började uppträda på svensk TV i slutet av 80-talet så
diskuterades om det verkligen var kvinnorna själva som spelade eller om de mimade till
ljud som framställts av riktiga musiker (ibid.).

Orkestermusikens historia

Orkesterns historia börjar vid mitten av 1700-talet och 100-150 år senare för
Skandinaviens del, dvs. kring 1900-talet (Ann Sofie Köping, 2003). Innan etableringen
av fasta orkestrar åkte musiker runt och var både musiker och entreprenörer. Så
småningom kom dirigenten genom sitt tydliga ledarskap att hålla ihop
miniatyrsamhället (orkestern) och musik kom att förknippas med bildning och fostran.
Man förväntades att sitta tyst och applådera vid vissa tillfällen. Det sociala samspelet
kring konsertbesöken blev allt viktigare. Köping uppfattar musikeryrket som
internationellt, med liknande yrkesheder, kodex, och värderingar världen över. Hon
menar att det finns skillnader i anställningsvillkor men i det stora hela verkar det inte
vara speciellt svårt att flytta från en orkester till annan i ett annat land och många
gånger krävs inte kunskaper i landets språk.
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Dirigentyrket

Det var på slutet av 1800-talet som dirigering blev en enskild sysselsättning.
Fram till dess leddes orkestern av olika orkestermedlemmar eller annan person från en
för publiken osynlig plats. Det var inte ovanligt att konsertmästaren (första
fiolstämman) ledde orkestern och om tonsättaren var på plats ledde han själv orkestern.
Dirigera betyder bl. a. anföra, leda, ledsaga, förvalta och uppföra sig. Detta ger ganska
bra teknisk bild av vad en dirigent gör: att anföra orkestern, bestämma tempot, föra
orkestern genom partituret med alla nyanser, klanger och tempoförändringar, och sist
men inte minst uppföra sig gentemot både publik och musiker (Köping, 2003;
Schönning 2002). Köping (ibid.) delar in dirigentens ledarroll i två aspekter, och kallar
den ena för den tekniska sidan av ledarskap, och exempel på det är att koordinera,
kortsiktigt planera, ge order, kontrollera och belöna. Den andra sidan är mer långsiktig
och handlar om strategiskt tänkande, hanterande av relationer och nätverk, och att vara
visionär och innovativ/kreativ.  Köping anmärker på att dirigenten är en av de
vanligaste metaforerna i ledarskapslitteraturen för den goda ledaren – dirigent är en
ledare som innehar en position som får symbolisera ledarskap i många olika
sammanhang. Niina Koivunen (2003) skriver att managementlitteraturen använder
dirigenten som metafor för det yppersta ledarskapet. Den ensamma och karismatiska
hjälten har full kontroll över situationen och hans underordnade passivt följer honom.
Enligt en organisationsforskare, Drucker, har den informationsbaserade moderna
ledaren dirigenten som förebild, medan det traditionella ledarskapet hämtar sin förebild
från det militära (Bruzelius & Skärvad 2000). Men det är inte alla organisationsforskare
som förknippar dirigenten med det moderna ledarskapet. Köping (2003) skriver att en
del forskare snarare påstår att bara den militära organisationen är lika hierarkisk som en
symfoniorkester. Oavsett likhet med det militära är dirigenten en populär metafor för
ledarskap och det är vanligt att direktörer liknar sin verksamhet vid att leda en
symfoniorkester. Många ledande män i stat och näringsliv känner samhörighet med
dirigenter.4 Danske kung Fredrik IX och före detta brittiske premiärministern Edward
Heath är exempel på amatördirigenter. Världsberömd som amatörmaestro är den
amerikanska journalisten och förläggaren Gilbert Kaplan, som sedan 1980-talet har
dirigerat bortåt femtio orkestrar med en enda symfoni på sin repertoar; Mahlers andra
symfoni (vilket han kan utantill).

Idag är många dirigenter från Finland världskända och man talar om den
finländska ”dirigentundret”. I en intervju med Ann-Sofie Köping (2003) säger Esa-
Pekka Salonen att de problem som många finländska chefer möter i Sverige gäller inte
dirigenten, eftersom en dirigent behöver inte kunna spelregler och spela mellan
stolparna; man kan vara ganska rak och till och med auktoritär om så behövs. Men han
tycker att fokusering på dirigent och solister är märkligt. Salonen komponerar själv och
ser det som ett fel i vår kultur att människor blir avgudade som dirigenter eller tenorer
men tonsättarna som gör det verkliga jobbet glöms bort.

Det finns ingen enhetlig bild av vad som utmärker en bra dirigent. Köping (2003)
söker svaret hos en symfoniorkesters musiker men något enhetligt svar finner hon inte.
”Det är uppenbart att musikerna inte har kunnat ge någon generell ”förteckning” på hur
man känner igen en bra eller dålig dirigent. Det handlar mer om förväntningar och
intuitiv känsla”, skriver Köping (ibid., s 288). Musikerna talar om utstrålning och
naturlig auktoritet. Författaren citerar nobelpristagaren Elias Canetti som anser att
                                                  
4 Källa: SVT: Klassiska typer : 20041031.
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orkesterdirigenter är det tydligaste uttrycket man kan finna för makt. Annika Schönning
(2002) i Drömdirigenten ur en orkestermusikers perspektiv skriver att Drömdirigenten
är den dirigent som står för en personlig musikalisk idé oavsett vilken musik det
handlar om. I sin studie kommer hon fram till att det finns stora variationer i
musikernas åsikter om vad en bra dirigent är, men relativt många musiker i hennes
studie var ense om att första halvtimmen med en dirigent avslöjar mycket om
dirigentens kompetens. Schönning (ibid.) påpekar att mötet mellan gästdirigenten och
orkestern är ofta kort. Orkestermusiker träffar dirigenten några få dagar (sammanlagt ca
12-20 timmar) och under en säsong träffar de 20-25 olika dirigenter. Här blir
förväntningar på gästdirigent och chefsdirigent annorlunda men många var kritiska till
dirigenternas bristande kunskaper i pedagogik och gruppdynamik. Musikerna i hennes
studie talar om en odemokratisk verksamhet och att dirigenten kan drivas av drivkrafter
som ”hybrisproblem”, ”ekonomisk vinning” eller ”lust att bestämma” (ibid., s 26).

Demondirigenter som styrde genom rädsla skriver både Köping (2003) och
Schönning (2002) om och båda återger många historier om hur dirigenten ”utnyttjade”
sin maktposition. Fortfarande talar musikerna med bävan om dessa dirigenter men
samtidigt säger de att dessa dirigenter, kunde vara älskade av orkestern för att de var
stora konstnärer. Köping (ibid.) tror att detta hyllande av ledarskapet är ett uttryck för
vår dröm om den stora ledaren, som skall komma och ”ställa allt tillrätta”. Schönning
(2002) är på samma spår och antyder att det finns en myt om den rasande dirigenten
som samtidigt har förmågan att få konserten att glöda. Musikerna talar om en självklar
auktoritet, men Schönning förtydligar att auktoritet inte betyder ”auktoritärt ledarskap”,
utan auktoritet baserad på kompetens. Men det är svårt att fånga upp vad som anses
med kompetens, och speciellt när diskussionen går över till kvinnliga dirigenter. I
hennes studie så ser även hon att begreppen blir mer komplicerade; musikerna drar
paralleller till samhället i stort och de talar om vikten av förebilder. Än idag, 2005, har
ingen kvinna blivit vald som chefsdirigent i Sverige. Öhrström (1992) menar att
kvinnor som dirigerar fortfarande tillhör ovanligheterna – barn- och ungdomskörens
dirigenter är ofta kvinnor medan elitdirigenter som blir välkända är män. Det finns
fortfarande en trend även på körsidan: att de verkliga elitdirigenterna, de som blir
berömda är män (Öhrström 1987 & 1992). Den kvinnliga dirigenten Marin Alsop5

tycker att det vore naivt att inte lägga märke till att ingen kvinna är chefsdirigent vid de
större orkestrarna i världen.

Organisation och kön

Forskningen om organisationer är ganska ung och finns inom olika vetenskapliga
discipliner såsom psykologi, sociologi, ekonomi, etnologi osv. Beroende av
forskningsdisciplin har den fått olika namn: organisationspsykologi, arbetspsykologi,
tillämpad psykologi och ett dussintal andra namn har fältet kallats för bara inom
beteendevetenskapen och definitionerna är ännu fler. De forskare som inte är
beteendevetare använder hellre paraplytermen organisationsteori. Adrian Furnham
(1997) föreslår denna definition:

Organizational psychology is the study of how individuals are recruited, selected and socialized
into organizations; how they are rewarded and motivated; how organizations are structured

                                                  
5 Chicago Sun Times, 20020711
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formally and informally into groups, sections and teams; and how leaders emerge and behave. It
also examines how the organization influences the thoughts, feelings and behaviour of all
employees by the actual, imagined or implied behaviour of others in their organization (ibid. s 2).

Furnhams pekar på en ömsesidig växelverkan mellan individerna i organisationen
men här talas det inte om den maktasymmetrin som kan råda mellan olika positioner i
organisationen. Albert Mills (1992) är en bland de forskare som har kritiserat
organisationsteorin för att vara könsblind ”gender blind”. Han anser att
organisationsteori är skapad ur ett mansperspektiv och att detta inte har
problematiserats; det könsblinda perspektivet marginaliserar och osynliggör
könsfrågan. Denna omedvetenhet om kön har fått konsekvenser för både teoribildning
och utformande av empiriska projekt inom området. I organisationer görs därför ofta
outtalade antaganden om givna och funktionella könsskillnader, och observerbara
skillnader mellan könen framställs som självkara och naturliga. Mills menar att kön är
ett kulturellt fenomen och att analyser av organisation därför måste ta hänsyn till
relationer mellan kön och organisatoriskt liv. Enligt Leena Avotie (1998) erbjuder
kulturperspektivet ett sätt att flytta analysen från individnivå till en nivå som berör
grupper och andra sociala enheter. Istället för att kartlägga egenskaper hos individer
studeras värdesystem som är förankrade i större sociala sammanhang, där individerna
agerar. Hon menar att könsskillnadens primära motor inte ligger hos individen eller i
hennes närmiljö utan på den strukturella nivån. För könssegregerade strukturer är det
väsentligt att kvinnor och män socialiseras till individer som vill delta (eller åtminstone
inte vill revoltera emot) de ojämlika sociala relationer som spelas i samhället. Den
övergripande kulturen spelar en viktig roll i sammanhanget, inte minst genom att den
medverkar i den process där relationen mellan män och kvinnor definieras. Problemet
är att uppfattningar som är knutna till den manliga erfarenheten värderas högre, skriver
Avotie (ibid.).

Feministiskt perspektiv på studier av organisation och ledarskap

Ofta kopplas feministisk forskning till feministisk praktik dvs. handlingar som
syftar till att förändra maktobalansen mellan könen. Wahl m. fl. (2001) beskiver
feminismen dels som en medvetenhet om könsordningen i samhället (dvs.
maktobalansen mellan män och kvinnor), och dels som en vilja till förändring av denna
maktobalans. Om samspelet mellan organisationen och samhället skriver författarna:

Det råder ett komplicerat samspel mellan könsordningen på organisationsnivån och könsordningen
på samhällsnivån. Könsordningen på organisationsnivån bidrar till att återskapa den samhälleliga
könsordningen samtidigt som könsordningen på organisationsnivån är ett resultat av den
samhälleliga könsordningen (ibid. s93).

Könsneutrala teorier döljer faktorer som skulle kunna förklara kvinnors position
som chefer i organisationer. Anna Wahl (1994b) poängterar att forskning med
könsperspektiv (som innebär att beskriva, tolka och problematisera betydelser av kön)
på organisationer har kunnat påvisa att kön har betydelse. Detta visar sig på en mängd
olika sätt, t.ex. att män och kvinnor arbetar utifrån olika villkor samt att kön konstrueras
i interaktion med olika faktorer i organisationen. Enligt Wahls tidigare forskning (2003)
kan faktorer i organisationens kultur, struktur och maktrelationer förklara avsaknaden
av kvinnor på högre ledande befattningar.

Den feministiska forskningen syftar till att studera och synliggöra
könsmaktsordningen, dvs. maktrelationen mellan könen på en strukturell nivå. Wahl
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m.fl. (2001) påpekar att det är lätt att se uppdelningen mellan vad kvinnor respektive
män gör i organisationer: att räkna antalet män eller kvinnor i en organisation innebär
en viss grundkunskap om hur organisationer ser ut, men att endast ha den kunskapen
räcker sällan för att kunna göra tolkningar av betydelsen av kön. Därför bör den
kompletteras med beskrivningar - ur könsperspektiv- av de föreställningar som finns
hos individer i organisationen när det gäller kvinnor och män. Även Gertrud Åström
(1994) är kritisk till traditionella samhällsbeskrivningar och samhällsanalyser där
relationen mellan könen lätt blir ett fenomen som reduceras till kvinnofrågor eller
jämställdhetsfrågor och därmed marginaliseras. Könsteoretiska forskare ser
nödvändigheten i att komplettera dominerande diskurser (etablerade föreställningar)
med ett könsperspektiv som innebär ett medvetet förhållningssätt till makt och ett
ifrågasättande av den dominerande uppfattningen om naturligheten i
könsarbetsdelningen. Inom könsteorin relateras ofta individnivå till organisations- och
samhällsnivå. En organisation existerar inom ramen för en större samhällsstruktur
samtidigt som den utgörs av individer.

Ledarskap

Teorierna om ledarskap är många och har följt tidens trender, men det går att dela
in ledarskapsteorier i tre grenar: individorienterade (som fokuserar på personlighet),
beteendeorienterade samt situationsorienterade (Furnham, 1997). I boken Det ordnar
sig  skriver författarna (Wahl m.fl., 2001) att det utmärkande draget för
ledarskapsforskningen är att den ofta har ett normativt perspektiv. Det innebär att
forskningen syftar till att definiera det ideala ledarskapet och hur detta kan uppnås.
Trots att de individorienterade teorierna inte har fått mycket stöd i forskningen har de
varit långlivade och populära. En av de nya teorier som står i kontrast till de klassiska
teorierna är ”Implicit Leadership Theory” som Muchinsky (2003) refererar till i
Psychology applied to work.  Teorins utgångspunkt är att ledarskap så gott som helt och
hållet skapas i betraktarens ögon, och är med andra ord konstruerat. Vad som anses
vara bra och effektivt ledarskap bestäms inte av objektiva mätningar, utan av
förväntningar och perceptionen hos medarbetarna. Här blir rykten om chefen viktigare
än hur chefen är – ledaren fyller en symbolisk roll som ser till att medarbetarna känner
sig säkra med att organisationens framtid är i goda händer. Ledaren tillägnas heroiska
egenskaper i människors tankar. Enligt ”Implicit Leadership Theory” kan inte ledaren
tränas i ledarskap utan ledaren ”skapas/görs” av de andra. Med andra ord blir individer
som medarbetare ”agenter” som gör ledarskap och i längden kan ledarskapet ändras
genom att medarbetarna ändrar på sitt förhållningssätt. Detta är i linje med vad Elvin-
Nowak & Thomsson (2004) anser om förändringar: ”Strukturer och attityder förändras
inte av sig själva. Strukturer och attityder bärs upp av människor och det är först när
människor börjar bete sig annorlunda, som strukturerna och attityderna kommer att
förändras.” (ibid., s10). Författarna betonar att manlig könstillhörighet är ett tydligt
outtalat kriterium för att nå höga positioner.

Forskning om kvinnor och ledarskap

Under 1970 och 1980 publicerades en del studier som kallades för ”Women in
management”. Här gjordes många undersökningar kring den eventuellt annorlunda
ledarstilen hos kvinnliga chefer. De flesta studier hade svårigheter med att uppvisa
något specifikt kvinnligt ledarskap; kvinnor som ledare uppvisade i stort samma
beteende och ledarstil som män i chefsposition. Andra forskare som Alvesson och
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Billing (1997) menar att själva grundfrågställningen har påverkat utformandet av
studierna. Dessa studier var individorienterade och den vanligaste förklarningen till den
låga andelen kvinnliga chefer ansågs vara kvinnorna själva, som alltså skulle ha felaktig
och/eller bristfällig socialisation. Villkoren i organisationen ifrågasattes inte utan
framstod som självklara, och förklaringen till den sneda könsfördelningen fanns hos
kvinnorna själva – att kvinnor som vill göra chefskarriär måste kompensera de brister
som uppväxten skapat och att pojkar förbereds bättre för chefsjobb. Mansdominansen
beskrevs tydligt men den problematiseras inte. Svaret var att kvinnor måste lära sig
spelreglerna kring konkurrens och sexualitet i organisationer för att kunna överleva.
Wahl m.fl. (2001) är kritiska till att undersökningsresultaten ofta diskuterades som en
fråga om attityder, fördomar och könsrollsmönster, utan kopplingar till mer
övergripande teorier om kön och könsmaktsystem.

Mills (1992) och Kanter (1993) är forskare som har kritiserat de individcentrerade
förklaringarna inom området ”Women in management” där fokus har varit på att
besvara frågan: Hur är kvinnor som chefer? Istället förordar de mer situationscentrerade
förklaringar till könsfördelningens utseende på chefspositioner. Utifrån ett
situationsperspektiv är organisations strukturer skapade och inte självklara. Kvinnor på
chefspositioner möter strukturella hinder just för att de är kvinnor. Ett exempel på hur
kvinnors villkor - istället för kvinnornas egenskaper - står i fokus i forskningen om
kvinnliga chefer är teorin om glastaket (Wahl m.fl., 2001; Lundberg, 1996). I den teorin
hävdas att det finns ett osynligt tak på olika nivåer i organisationer som hindrar kvinnor
från att nå de högsta positionerna. Det är inte ett individuellt hinder baserat på brist på
kompetens, utan ett strukturellt hinder som möter kvinnor som grupp.

Inom forskning finns fyra positioner om kvinnor och ledarskap, enligt Alvesson
och Billing (1997) och författarna anser att dessa fyra positioner är utbredda i samhället
och inte bara bland forskare. Den första kallar de för ”The equal opportunities
position”, och här anser man att kvinnor har blivit diskriminerade och vill ha samma
möjligheter för kvinnor som för män. ”The meritocratic position” argumenterar från
utgångspunkten att det är slöseri med mänskliga resurser när kvinnor och andra
marginaliserade gruppers meriter inte utnyttjas fullt ut. Dessa två positioner utgår från
likheten mellan kvinnor och män och möjligheter till rättvis bedömning. Så finns de
som betonar olikheten mellan könen som argument. ”The special contribution position”
betonar kvinnors annorlunda ledarskapsstil som tillgång för organisationer, och att
kvinnor som ledare är mer relationsinriktade och har mer demokratisk ledarskapsstil.
Den fjärde positionen, ”The alternative values position”, går ett steg längre och menar
att kvinnor socialiseras i att prioritera annat än de traditionellt manliga värderingarna
och lockas inte av höga positioner. De menar att kvinnor borde agera efter egna behov
och värderingar och försöka åstadkomma radikala förändringar i organisationer.
Positionerna ovan utgår ifrån att organisationen ”ägs/har ägts” av männen och att
kvinnorna, lika eller olika männen, skall bjudas in i organisationen för rättvisans eller
för sitt annorlunda ledarskaps skull. Wahl (1992) är kritisk till att kvinnor sällan
diskuteras som en maktresurs i näringslivet; som en maktresurs skulle kvinnan, oavsett
likhet eller olikhet, ha möjlighet att använda makt istället för att användas som resurs av
den etablerade makten. Enligt Wahl (1994a) är fler kvinnor på toppen inte enbart en
kompetensfråga utan även en maktfråga; att kvinnor och män tillsammans skall
bestämma över världen och ha lika mycket makt att påverka världen.
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Normen för ledaren

Hur är ledarskap könsmärkt? Flera studier visar på att ledarskapskulturen präglas
av en maskulin symbolik (Cockburn 1991, Kanter 1993, Wahl 1994b). Att kön spelar
roll i organisationer och att organisationsstrukturer är könsmärkta och inte könsneutrala
har bekräftats av dessa forskare. Deras forskning visar att normen för chefen är
mannen, och att kvinnan blir ”kvinnlig chef”. En konsekvens blir att mannen framstår
som mer neutral i sin könstillhörighet och därmed framstår chefskapet som könsneutralt
i sin normala form. Kvinnor på chefsbefattningar skapar förvirring genom att störa
föreställningen om vad ledarskap är, men också föreställningen om vad kvinnlighet är.
En effekt av detta är att kvinnor använder könsneutrala strategier dvs. att de hävdar att
kön inte spelar roll för chefskap. Wahl (1994b) skriver att manliga chefer inte behöver
könsneutralitet eftersom bekräftelsen som man och bekräftelsen som chef inte motsäger
varandra. Mäns bekräftelse i karriären är därför mer hel och total, medan kvinnor med
sin könsneutrala strategi delvis tvingas förneka sig själva.

En forskare som anses ha lagt grundstenen i teoribildning om struktur, kön och
organisation är Rosabeth Moss Kanter. Hennes bok Men and Women of Corporation
(1993) publicerades för första gången 1977. Hon förflyttade fokus från individ till
struktur. Hennes forskning visade att det är maktskillnaden mellan könen som skapar
sämre möjlighet för kvinnorna inom organisationen. Om kvinnor och män är olika som
ledare går kanske inte att svara på eftersom kvinnor är för få på den positionen för att
utgöra ”eget” ledarskap. Kanter lyfter fram begreppet “token”. En individ blir ”token”
om hon befinner sig i minoritetsposition. Att vara ”token” innebär att man bli
behandlad som en symbol för den kategori man representerar (exempelvis gruppen
kvinnor), snarare än som individ. Att kvinnor som kategorin inte gör karriär är enligt
Kanter strukturellt betingat och hänger samman med kvinnors minoritetsposition.
Enligt Kanter ger token positionen upphov till tre typer av strukturella effekter:
synlighet, kontrast och assimilering. Den synlighet som ankommer en kvinna i en
mansdominerad miljö eller position kan upplevas som positiv men upplevs av många
som pressande i och med att man inte representerar sig själv som individ utan kategorin
kvinnor. Om en kvinna i minoritetsposition misslyckas innebär det ett symboliskt
misslyckande för alla kvinnor. Är kvinnan ”för bra” upplevs hon som för ”aggressiv”
utifrån uppfattningen om att kvinnor inte ska vara för duktiga och glänsa över männen.
Den andra effekten är att kvinnorna står för kontrasten. Männen blir medvetna om sin
egen kultur när kvinnor kommer in och de reagerar med att bli rädda för att förlora sin
position. Effekten blir att de överdriver skillnader mellan minoritet och majoritet.
Kvinnor kan också utsättas för lojalitetstest, till exempel kan det vara viktigt att inte
visa lojalitet med andra kvinnor för att bli accepterad av manliga kollegor. Assimilering
innebär att avvikaren aldrig får vara individ och blir i stället bedömda efter stereotyper
och generaliseringar som kvinnor.

I Den hårdmjuka chefen (1983) skriver Alice G Sargent att det svåraste hindret
för kvinnliga chefer är att de av andra anses föra med sig ”kvinnliga” egenskaper
medan det är den manliga egenskapen som anses känneteckna en duglig chef. Avotie
(1998) resonerar kring den manliga dominansen som ger upphov till homosocialitet
(män orienterar sig och identifierar sig med andra män), medan kvinnorna utvecklar
heterosocialt beteende (de riktar sig till männen som har makten som en slags
konformistisk strategi). Eftersom männen är i majoritet på de högre positionerna och
riktar sig till varandra blir konsekvensen att den högre positionen reserveras för män.
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När dessa män inte jobbar med kvinnor på samma nivå viktmakthålls den stereotypa
bilden att män är mer lämpade som ledare. I nuläget är en manskulturell orientering en
större tillgång än den kvinnokulturella enligt det forskningsresultat Leena Avotie lägger
fram. Dessutom är männens manskulturella orientering starkare än kvinnornas
kvinnokulturella orientering. Kvinnor som ledare har svårt att undvika den
manskulturella kulturen eftersom mannen är normen. Det är inte ovanligt med
forskningsresultat som visar att kvinnliga chefer tenderar att visa manliga egenskaper,
konstaterar Avoite (ibid.). Även Elvin-Nowak & Thomsson (2004) refererar till
forskningar där det framgår att kvinnliga chefer orienterar sig mer mot manliga
värdesystem än vad kvinnor i allmänhet gör.

Manligt kontra kvinnligt

Teoretiker med postmodern vetenskapssyn (Burr 1995) och framför allt
socialkonstruktionismer hävdar att det är ointressant att ödsla tid på spekulationer kring
uppdelningen biologisk eller social grund. Det intressanta är hur dessa föreställningar
om kvinnligt och manligt har varierat över tid och kulturella kontexter. (Kön skapas i
en ständigt pågående social konstruktionsprocess i vilken individ-, organisations- och
samhällsnivån interagerar.) Mats Alvesson och Yvonne Due Billing (1997) förklarar att
maskulinitet är ett vagt koncept men kan definieras som de värden och erfarenheter som
kulturellt tolkas som maskulina och anses vara mer naturliga att tillskriva män än
kvinnor i en kulturell kontext. Joan Acker (1992) påpekar att organisationer beskrivs
ofta med hjälp av maskulina metaforer och Alice G Sargent (1983) finner i sin
forskning att ledarkvalifikationer som förknippas med kvinnor är, vad hon kallar,
expressivt beteende, dvs. förmåga att fostra, hjälpa till och skapa goda kontakter.
Medan de egenskaper som tillskrivs män är instrumentella beteenden, t.ex. förmågan
till problemlösning och analytiskt tänkande. Barbara A Gutek (1989) rapporterar om en
internationell studie av stereotypa egenskaper som är kopplade till män och kvinnor i
organisationen. Medan män beskrivs som aktiva arbetsorienterade organisationsvarelser
beskrivs kvinnorna som sexuella varelser som mer eller mindre lockar fram mannens
sexualitet. Hon finner det paradoxalt att det ofta är kvinnors sexuella beteende som
synliggörs och benämns. Att det är kvinnor som får ta ansvaret för sexualiteten på
arbetsplatsen ser Höök (1999) som ett uttryck för föreställningar om att männens
sexualitet är okontrollerbar, då kvinnan uppmanas att inte klä sig utmanande och hon
skall sätta gränser för sitt beteende. Höök tillägger att andra sexuella riktningar än
heterosexualitet, som bi- och homosexualitet blir osynliga identiteter i organisationer
(ibid.).

Ointressant eller ej så finns föreställningar om manligt kontra kvinnligt hos
individer i samhället. Nedan presenteras de stereotypa föreställningar om manligt och
kvinnligt som många forskare har beskrivit utifrån sina studier: (Alvesson & Billing
1997; Acker 1992; Gutek 1989; Sargent 1983)

”Manligt” ”Kvinnligt”
Hård mjuk
Opersonlig personlig
Objektiv känslosam
Analytisk intuitiv
Rationell empatisk
Handlingsorienterad känsloorienterad
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Kontrollerad accepterande
Tävlingsinriktad samarbetande
Oberoende beroende
Självsäker självkritisk
Aggressiv vänlig
Målorienterad relationsorienterad
Konkurrerande stödjande
Effektiv humanitära värderingar
Distanserad medkännande
Ansvarstagande omhändertagande
kraftfullhet förståelse
Äregirighet lojalitet
Ledarbegåvning kreativitet
Prestationsorientering hjälpsamhet
Aktiv passiv
Tuff vårdande
matematik & natur-
kunskapsorienterad

ha simultankapacitet

Anspråksfull prestigelös

Organisationers syn på jämnare könsfördelning

Anna Wahl (1994a) menar att i en del organisationer finns en aktiv vilja till
förändring för att öka andelen kvinnor på högre poster. Men hindren är många och det
gäller främst männen; mäns rädsla för frågan, mäns okunnighet, mäns behov av att vara
med andra män, män lust att välja män och att män inte har erfarenhet av att jobba med
kvinnor på samma nivå. Wahl betonar att det inte handlar om män som individer utan
män som bärare av strukturer när de inte ser den rådande könsfördelningen som ett
problem. Enligt en statlig utredning Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap
(Wahl, 1994c) finns det brist på kunskap främst bland manliga företagsledare, och
deras bild stämmer dåligt överens med forskning inom området. Män tror att kvinnor
inte vill avancera eller bli chefer (Asplund 1984, Cockburn 1991, Wahl 1994c) men
många studier visar på att det inte är viljan, ambitionen eller självförtroendet som
saknas. Cynthia Cockburn (1991) beskriver två slags hinder mot jämställdhet mellan
könen i organisationer: institutionella hinder består av strukturer, procedurer och regler,
medan kulturella hinder uppstår i diskursen och i interaktionen, vilka påverkar vad
kvinnor och män känner, tänker och handlar. Båda nivåerna interagerar med varandra.
Strukturer kan förändras i rätt kulturell miljö, men strukturer styr också hur människor
tänker och handlar. Att arbeta med förändring och öka antalet kvinnor genom t. ex.
rättvisare rekryteringssystem, utveckling för kvinnor, en översyn av procedurer kring
befordran och belöningar förefaller rättvist men det är inte alls lätt att implementera i
organisationer. Cockburn menar att sådana steg konfronteras direkt med mäns
uppfattningar om att äga organisationen. Motståndet har med kulturen i organisationen
att göra. Ett stort problem författaren ser, är att män tror att män och kvinnor
konkurrerar på precis lika villkor. Hennes studier visar vidare att det finns fientlighet
mot kvinnor som chefer under ytan men att detta sällan uttrycks öppet. Kvinnliga
chefer blir måltavla för kommentarer som att de har fått jobbet av jämställdhetsskäl och
betraktas som hårda och maskulina, och som avskräckande exempel för andra kvinnor.
Cockburn diskuterar de orsaker som anses ligga bakom den låga andelen kvinnliga
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chefer. Dessa förklaringar kan vara att kvinnor är olika männen, vilket ofta är synonymt
med att kvinnor inte är lika auktoritära som män, vilket krävs för att vara chef.
Samtidigt har kvinnliga chefer ofta beskrivits som alltför auktoritära, hårda osv.
Kvinnliga chefer som beter sig som män i regel gör bedöms som manhaftiga och
alldeles lika män (manligare än män) vilket ses som bristande kvinnlighet som är ett
tecken på att de är mindre lämpade som chefer, konstaterar Cockburn (ibid.). Elvin-
Nowak & Thomsson (2004) skriver:

För kvinnor på ledande positioner innebär de oförenliga föreställningarna om kvinnlighet och
ledarskap ett slags balanserande på slak lina där det gäller att hitta ett uttryck och ett
förhållningssätt som blir lagom mycket kvinnligt. Om kvinnligheten syns för mycket i något
avseende riskerar kompetensen att ifrågasättas. Om det slags kompetens som vanligtvis förknippas
med manlighet blir för framträdande riskerar å andra sidan själva kvinnligheten att bli ifrågasatt (s
91).

Problemet som Wahl (1994c) ser är att majoriteten av företagen har en
könsneutral inställning till chefsrekryteringar. Kompetens, och inte kön framhålls som
den styrande faktorn. Vad kompetens betyder förklaras dock sällan. Begreppet
kompetens behandlas av manliga chefer som något objektivt. Kompetens verkar sällan
vara detsamma som formell kompetens, dvs. utbildning (kvinnorna är ofta bättre
kvalificerade när det gäller akademiska meriter). Bakom kompetens finns oftast
föreställningar om vad chefskap innebär kopplat till att det just är ett mansdominerat
yrke i mansdominerade miljöer. I ”Kvinnliga mentorer och manliga adapter” (1996)
kommer Gerd Lundberg fram till att kvinnor är vana att bli styrda av män och att detta
är ett svårt mönster att bryta. De kvinnliga deltagarna i hennes studie upplever att de
måste vara bättre än män för att göra karriär medan manliga deltagare tror att kvinnor är
inte lika karriärsugna och att de frivilligt väljer att sätta barn och familj först.
Kvinnorna själva pekar på de olika hinder som de ser i organisationen. Befordran och
karriärutvecklingssituationer baserar sig på stereotypa förställningar om män och
kvinnor istället för på sakliga bedömningar av de aktuella personerna. Ulla Erikssons
studie (2000), Det mangranna sällskapet – om konstruktion av kön i företag, visar på
att goda intentioner inte räcker till när unga människor enkultureras (lär sig
organisationens kultur) i den sociala ordningen som gäller på företaget, trots att
företaget hon studerar är jämställdhetsmedvetet. Hon ser att organisationen inte
existerar i ett vakuum utan skapar och återskapar det samhälle av vilket den är en del;
organisationer producerar inte bara varor och tjänster utan även könsuppfattningar och
könspositioner. Budskapen om den förändrade kvinnorollen på arbetsplatsen är
insnärjda i stereotypa föreställningar om könsskillnader vilka reproduceras i vardagens
organisering.  Eriksson (ibid.) menar att det är genom den språkliga ordningen vi lär oss
vara den vår kultur kallar ”man” respektive ”kvinna” och att det inte finns något unikt
kvinnligt.  Kvinnlighet och manlighet är något man lär sig genom den mångfaldiga
kulturen och genom det språk man använder. I sin avhandling kommer Eriksson (ibid.)
fram till en modell där hon särskiljer fyra olika budskap. Exempel på de uppenbara
könsbrytande budskapen är när ledningen vill ha kvinnor som chefer. Till de dolda
könsbrytande budskapen hör arbetsbeskrivningar som innehåller både maskulina och
feminina inslag. De uppenbara könsbevarande budskapen är när ledningen tydligt
uttrycker att barn och karriär inte hör ihop. Och de dolda könsbevarande budskapen
visar att den underförstådda bilden av den anställda mannen är en lagom maskulin man
(som har de ”maskulina” attributen men inte överdrivet) medan kvinnan är normalt
kvinnlig (att femininitet hör samman med den möjliga mammarollen). Eriksson skriver
att män och kvinnor delas in i två kategorier: ”där den ena är problematisk i
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organisationssammanhang, medan den andra är ‘naturlig’” (ibid. s 293). Eftersom
medarbetarna själva lär sig denna konstruktion av kön i organisationer tycker de för det
mesta inte att den är konstig.

Wahl (1994b) pekar på flera studier som kommer fram till att pressen är större på
kvinnliga chefer. Männen ser det som självklart att de definierar hur en chef ska vara,
och att de har tolkningsföreträde för hur organisation skall drivas. De manliga cheferna
är dock omedvetna om sitt tolkningsföreträde. Vad som är ännu mer problematiskt är
att män inte ser några problem, utan tycker att det fungerar bra som det är. De vill inte
ha någon förändring. Många kvinnor är kritiska till hur män driver organisationer och
utformar chefskap men de vill inte framstå som problemskapande. Om de artikulerar
sin kritik kan de lätt uppfattas som besvärliga och otacksamma. Wahl är noga med att
poängtera att det finns ett välfungerande (om än omedvetet) kvoteringssystem efter
kön. De flesta är dock lyckligt ovetande om att de kvoterats in på ledande befattningar
utifrån att de är just män, eftersom denna kvotering inte är en formell sådan utan sker
efter tradition och kulturella värden som vi ofta är omedvetna om.

Kvinnor i hierarkiska  organisationer

Begreppen direkt och indirekt diskriminering har använts om särbehandling av
kvinnor i organisationer (Wahl 1994b). Det är viktigt att kunna skilja mellan medveten
och personlig diskriminering och andra former av diskriminering som är inbyggda i
organisationers strukturer i det att dessa i hög grad är anpassade efter mäns villkor. I en
studie av Alvesson och Billing (Wahl m.fl. 2001) analyseras organisationens struktur
och kultur i relation till antalet kvinnliga chefer. Resultatet visar att det är svårast för
kvinnor att avancera i hierarkiska organisationer med konservativ kultur. Författarna
konstaterar att förutom att det finns ett samband mellan kultur, struktur och antalet
kvinnliga chefer så finns ett samband mellan organisationens status och andelen
kvinnliga chefer – ju högre status desto färre kvinnliga chefer. Att det i hierarkiska
organisationer kan vara svårt att bryta ned fördomar och stereotypa föreställningar om
kvinnor har bekräftats i bl. a. en studie av Kvande och Rasmussen (Wahl 1994b).
Författarna kommer fram till att kvinnor har större möjligheter att avancera i
chefspositioner i organisationer som är mer dynamiska till sin struktur.

Kvinnor som förebilder

Förebilder har ofta en underförstådd men ändå central roll i litteraturen om
organisationer. Ylva Elvin-Nowak & Helén Thomsson (2004) diskuterar
förebildsbegreppet ur ett psykologiskt inlärningsperspektiv där förebilder handlar om
rollmodeller – modeller som kan fungera som identifikationsobjekt och vars
förhållningssätt vad gäller exempelvis yrkesval man imiterar. Eftersom kön är den mest
grundläggande kategorin som människor delas in i och förstår sig själva utifrån, blir
den könsmässiga bekräftelsen en viktig del i alla identifikationsprocesser, anser
författarna. Enligt Wahl (2003) och Blomqvist (1994) behöver kvinnor i arbetslivet
kvinnliga förebilder som de kan identifiera sig med. I företag med få kvinnor saknar
kvinnliga chefer både förebilder och jämlikar i arbetet. Det låga antalet kvinnor leder
till att de isoleras och utestängs från informella aktiviteter (Blomqvist 1994). De
manliga intervjupersonerna i Elvin-Nowak & Thomsson (2004) studie menar att
kvinnliga förebilder är av stor betydelse för att kvinnor ska bli chefer, samtidigt som de
kvinnliga intervjupersonerna har en könsneutral inställning och hävdar att kön saknar
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betydelse när det handlar om ledarskap. Men vad är en förebild? Svaret blir fantastiska
kvinnor med karriär och familj. I fråga om yrkeskvinnor ligger fokus på hur bra de
balanserar mellan det privata och yrkesmässiga. En kvinna som är framgångsrik i
karriären ska ha lycktas med att balansera det med barn och äktenskap skriver Eriksson
(2000). Hon refererar till statistik från USA och Storbrittanninen där 90 procent av
manliga chefer på vd-nivå i 40-årsåldern hade barn jämfört med 35 procent av
kvinnorna i motsvarande ålder. Med andra ord då majoriteten av de kvinnliga vd: arna i
USA och Storbritannien inte har barn kan de i enlighet med ovanstående definition inte
ses som potentiella förebilder för kvinnor. De kvinnliga traineekandidaterna Eriksson
intervjuar i sin studie ser inte på en kvinnlig chef som förebild om hon inte samtidigt
har barn och familj. Erikssons slutsats blir att det inte är den fysiska existensen av en
framgångsrik kvinna som gör skillnaden. Samma resonemang för Franzén (1994) som
påpekar att kvinnorna i hennes studie nämner närvaron av barn i en kvinnas liv när de
diskuterar förebilder. Men en förebild behöver inte vara av samma kön. I en artikel i
tidningen Musik6 säger Eva Öhrström att hon, utan att ha gjort någon empirisk
undersökning, vet att flera kvinnliga dirigenter och tonsättare har pappor med samma
yrke.

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt utgörs av en könsteoretisk ansats, där
socialkonstruktivism får en betydande plats. Ett könsteoretiskt perspektiv
problematiserar rådande psykologiska begrepp, teorier och metoder. Inom psykologin
har fokus varit på skillnader mellan könen, utan problematisering av mekanismerna
bakom skillnaderna. Den feministiska kritiken mot psykologin som vetenskap kan se
olika ut beroende på hur forskarna ser på människan och verkligheten. Ett
ifrågasättande av begreppen vetenskaplighet och objektivitet, och ett fokuserande på
maktrelationer, har olika feministiska perspektiv som gemensam nämnare (Trew &
Kremer 1998). En av de ansatser författarna diskuterar i det akademiska studiet av kön
är feministisk konstruktivistisk där könen ses som socialt konstruerade. Detta
perspektiv poängterar psykologins medverkan till konstruktionen av könens innebörd –
psykologin studerar inte bara kön, den skapar kön. Denna ansats har haft svårast att
etablera sig inom psykologin eftersom den starkt kritiserar psykologins
grundantaganden rörande både kön och vetenskap. Ansatsen syftar till att studera
processer genom vilka kön skapas, till skillnad från att mäta och dokumentera
slutprodukten av sådana processer (till exempel skillnader mellan könen). Här ligger
fokus på hur språket används i konstruktionen av kategorier och hur sociala intressen
därigenom uppnås. Denna ansats har kritiserats av andra forskare, både feminister och
icke-feminister. Feministiska kritiker menar att fokuserande på språkliga diskurser kan
bli ett alltför teoretiskt projekt som inte förändrar könsmaktsordningen (Ibid.). I sin bok
Kunskap och kön diskuterar Margareta Hallberg (1992) feminismens problem mellan
teori och praktik. Den teorietiska feminismen är starkt beroende av den feministiska
praktiken, men denna relation mellan teori och praktik försvårar teoribildning inom
feminismen, enligt Hallberg. Hon kritiserar den postmoderna feminismen, ty samtidigt
som den påstår att kategorier inte är statiska, så används kön som en statisk kategori.
Det bör påpekas att det finns många olika sätt att dela in olika feministiska skolor, och
många överlappningar återfinns alltid. Hallberg (ibid.) har en kritisk syn på
feminismen, vilket genomsyrar hennes bok men även hon erkänner att det finns olika

                                                  
6 Tidskriften Musik, 1995:3.
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grader av fokus på diskurser bland socialkonstruktionismer och långt ifrån alla stirrar
sig blinda på de språkliga diskurserna.

Ett fenomen som en del socialkonstruktionismer betonar är ”den performativa” rollen
som språket har (Burr 1995). Språket blir mer än bara uttrycksmedel och världen
konstrueras genom det sätt människor samtalar. Medan det har funnits en statisk syn på
individen och hennes kön inom den traditionella vetenskapliga arenan (däribland
psykologin), betraktas kön som social konstruerad av socialkonstruktionismer. Det går
inte att skilja mellan det biologiska och sociala könet eftersom dessa samspelar med
varandra från födelsen och även innan (ibid.). Den individ vi är går inte att särskilja
från det samhälle i vilket vi lever och det är genom de sociala interaktionerna som vår
”personlighet” formas. Elvin-Nowak & Thomsson (2003) talar om begreppet ”att göra
kön” (doing gender). De utgår ifrån att kvinnlighet/manlighet inte är något man har,
utan det är något som görs i interaktion med andra och som beror av våra
föreställningar om vad som anses vara kvinnligt eller manligt. Burr (1995) relaterar till
social inlärningsteori där fokus flyttas från intrapersonella konflikter (exempelvis
driftsteori) till situationsspecifika beteenden; hur individer agerar beror inte på deras
personlighet utan på situationen. Här har socialkonstruktivismen och den radikala
behaviorismen samma syn, men den förra går ännu längre och poängterar att
personlighet inte existerar inom människorna utan mellan dem. Som exempel nämner
Burr att de flesta ord för att beskriva människor skulle vara fullständigt meningslösa om
orden inte relaterade till andra människor.

Enkelt uttryckt blir den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen att det är kulturen i
samspel med samhällsstrukturen som ser till att män blir dirigenter, tonsättare och
ledare i allmänhet. Genom att vi, som lever i ett samhälle vid en given tidpunkt i
historien, förhåller oss till detta fenomen är vi med och producerar den könsordning vi
har. Därmed är det inte sagt att vi alla oavsett kön, ålder, klass och etnisk bakgrund har
lika mycket att säga till om vad gäller konstruktionen av kön till exempel, men att vi är
alla ”agenter” som bidrar till att upprätthålla dessa strukturer genom att hålla tyst,
förneka eller kämpa mot könsstrukturer.

Syfte och frågeställning

Syftet med studien är att undersöka, beskriva och analysera bilden av ledarskap
inom konstmusiken utifrån ett könsteorietiskt perspektiv. Hur samverkar kön med
ledarskap? Hur samvarierar kön och organisationsstruktur? Vilka föreställningar har
orkestermusiker kring ledarskap och könshierarkin inom musikvärlden? Hur förhåller
sig musikerna till det faktum att övervägande majoriteten av tonsättare och dirigenter är
män? Målsättningen här är inte att beskriva verkligheten, utan snarare att förstå hur den
konstrueras. Hierarkin i en organisation, i det här fallet en musikorkester, studeras
genom medarbetarnas ögon och deras föreställningar om kön och hierarki analyseras
och diskuteras.
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Metod

Datainsamlingsmetod

Enskilda intervjuer med tolv musiker, varav sex kvinnor och sex män
genomfördes. Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebär att en intervjuguide7

hade förberetts som underlag för samtalen. Den användes under intervjuerna som stöd
för samtalet och beroende på samtalets utveckling samt intervjudeltagarnas erfarenheter
och åsikter fick de olika frågorna olika mycket utrymme vid varje intervju. Dessutom
byggde intervjuerna på varandra, vilket betyder att alla ämnesområden för intervjun
inte var givna från början. Om en intervjudeltagare tog upp ett ämne som jag inte hade
tänkt på, tog jag upp ämnet med nästa intervjudeltagare. Detta var nödvändigt eftersom
jag inte är direkt bekant med orkestermusikens arbetssätt och kultur. Längre fram i
studien skickades en frågeenkät8 till kontaktpersonerna för att få aktuell statistik om
antalet musiker och deras befattningar samt könsfördelningen bland säsongens
tonsättare och dirigenter för varje orkester.

Urval & procedur

För att kunna fånga in åsikter om ledarskap och kön inom musiken var det
nödvändigt att vända sig till en grupp musiker som ingår i någon form av fast
organisation. Stor andel av musiker är verksamma på frilansbasis, och därför valdes
konstmusiken där det finns möjlighet till tillsvidareanställning inom en orkester. Fyra
arbetsplatser kontaktades under sommaren 2004, varefter kontakt med någon
personalansvarig på varje arbetsplats etablerades. Två av orkestrarna var symfoni- och
två var operaorkestrar. E-post, som skulle spridas bland musikerna, skickades till
kontaktpersonerna i början av hösten 20049, varvid jag bad intresserade musiker att
kontakta mig. Senare visade det sig att musikerna väntade på att jag skulle återkomma
personligen, vilket inte ansågs vara nödvändigt av mina kontaktpersoner och till slut
fick jag telefonnummer till musikerna av kontaktpersonerna. Vid två arbetsplatser blev
musikerna tillfrågade av kontaktpersonerna innan jag fick deras telefonnummer. En av
intervjupersonerna hade jag redan kontaktat via en bekant. Alla som jag kontaktade
ställde upp på intervju, som genomfördes enskilt på en ostörd plats efter
överenskommelse med intervjudeltagaren. Platsen för sex av intervjuerna var
musikernas arbetsplats, fem intervjuer i enskilt rum på Studentpalatset och en intervju
vid Statens Musikbibliotek. Intervjuerna genomfördes mellan vecka 39-45 år 2004.
Samtliga intervjuer spelades in på kassettband eller/och MP3-spelare. Intervjuernas
längd varade mellan en timme och 75 minuter. Innan intervjuerna påbörjades fick
musikerna information om studien, längden på intervjun, konfidentialliteten och att jag
är den enda som kommer att veta vem som har sagt vad och från vilken arbetsplats
(dvs. inte ens min handledare vet, trots att hon får tillgång till intervjumaterialet). Det
togs även upp att de kunde välja att inte svara på vissa frågor eller rent av avbryta
intervjun när de så önskade. Efter intervjun fick intervjudeltagarna säga vad de tyckte
om intervjun och hur de upplevde den. Samtliga intervjudeltagare ville ha en kopia av
den färdiga uppsatsen när de tillfrågades.

                                                  
7 Se bilaga 1
8 se bilaga 3
9 se bilaga 2
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Databearbetning och analysmetod

Analysen av materialet följer en eklektisk linje efter en genomgång av litteratur
om kvalitativa studier. Diskursanalytiskt inspirerade metoder och främst reflexiv metod
har varit de analysmetoder som har färgat analysen av intervjumaterialet. Analysen av
materialet har blivit inspirerad av den konstruerande roll språket får inom
diskursanalysen. Språket och de ord vi använder för att tala om ett fenomen påverkar
vår syn på omvärlden – språket återger inte verkligheten utan bidrar till att forma den.
Inom diskursanalys uppfattas inte språket som ett neutralt instrument för
kommunikation, utan det har en formande eller konstituerande sida. Hela vår syn på
världen konstitueras genom språket (Bergström & Boréus 2000).

Den metod som färgade analysen av denna studie som mest var reflexiv metod.
Där tydliggörs forskarens roll och hon ska granska sina bristande kunskaper, sin
förförståelse och sitt syfte. Thomsson (2002) menar att forskarens tolkning av
materialet börjar redan under intervjun och därmed är skiljelinjen mellan analys och
resultat svår att dra. Intervjuerna bygger på varandra då en ny intervju kan ge ny
information och väcka forsskarens tankar om nya teorier. När forskaren jobbar reflexivt
är inte antalet intervjuer givna utan intervjuandet pågår till dess forskaren ser mättnad i
materialet och nya intervjuer inte ger ny information. (Under denna studie byggdes
intervjuerna på varandra och nya teorier tillkom under resan men därmed var antalet
intervjuer givna). Inom reflexiv metod har det nytillkomna materialet en central plats
men samtidigt granskas den i sitt historiska- och kulturella sammanhang. Anledningen
till att analysen av detta arbete inte kallas för reflexiv är att det är första gången
uppsatsens författare använder metoden och hon är färgad av de andra metoder hon har
använt tidigare. Istället för att våga kalla analysarbetet för någon given metod redogörs
här nedan hur analysarbetet har sett ut.

Fas 1: De inspelade intervjuerna transkriberades till text genom att intervjuerna skrivits
ut. I vissa fall har antalet hummanden eller upprepningar reducerats eller tagits bort.
Omständigheterna kring intervjutillfällena så som tid, plats, eventuella avbrott, och
gestikulationen (varav dem intervjuaren kunde minnas vid transkribering) har
antecknats. Efter varje intervju skrevs ett par rader om hur intervjuaren upplevde
samtalet. De samlade utskrifterna bestod av 131 sidor text, där intervjudeltagarna och
deras arbetsplatser kodades. Intervjudeltagarnas namn och de koder de fick förvarades
separat från utskrifterna. Under denna fas skrev inga analyserande kommentarer.

Fas 2: Analysen inleddes med genomläsning av varje intervju för sig och en lista över
de teman som upptäcktes i varje intervju. Därefter jämfördes dessa individuella teman
med varandra och en förteckning över gemensamma teman togs fram. En tabell fördes
över de enskilda intervjudeltagarnas synpunkt om varje tema. Nästa steg blev en
genomläsning av intervjumaterialet för att hitta all text som behandlar ett tema. Därefter
skrevs ett första utkast till resultat.

Fas 3: Innan denna fas påbörjades gjordes ett uppehåll i analysarbetet. Under den tiden
skrev inledningen utifrån tidigare anteckningar som legat till grund för förförståelsen.
Därefter lyssnade jag återigen på samtliga intervjuer och gjorde kompletterande
anteckningar intill det första utkastet till resultatet.
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Fas 4: Med de analytiska frågorna i tankarna skrevs analysen av resultatet. I en
kvalitativ studie är gränsen mellan resultatanalys och diskussion många gånger svår att
dra och därför skrevs dessa två delar ihop. Dessutom underlättar en sammanhängande
analys och diskussion för läsaren att följa författarens tankegångar.

Fas 5: Efter ytterligare genomgång av det skrivna resultatet och diskussionen skrev en
sammanfattande diskussion.

Uppsatsskrivarens bakgrund

Bekantskapen med kvalitativa studier började med Kvales bok om kvalitativ
forskning (1997) som har följt med under hela utbildningen på psykologlinjen och har
bidragit med att vidga uppsatsskrivarens synfält. Att jobba vetenskapligt med
kvalitativa metoder och samtidigt frigöra sig från det empiriska idealet är svår en
balansgång för den som är skolad i att främst jobba med kvantitativa metoder. Kvale
anser att kunskap är perspektiv som är beroende av forskarens synvinkel och
värderingar. Vidare tillägger han: ”I dag tenderar frågan om en undersökning är
vetenskaplig eller ej ersättas av den mer pragmatiska frågan om undersökningen ger
användbar kunskap” (ibid., s 45). Jag har försökt att redogöra för vilka teorier och
analysmetoder som har påverkat mina tankar och min förförståelse, och ty som Köping
(2003) skriver, är en forskare en produkt av sin kultur, sin bakgrund och inte minst sina
känslor. Ändå förväntas man tala om för läsaren hur saker och ting förhåller sig i
allmänhet. Den tolkning som görs av studiematerialet går med andra ord tillbaka till
uppsatsskrivarens världssyn och varken hon eller någon annan har ensamrätt på
tolkningen. Köping påpekar att det kanske skulle det vara riktigt kusligt om den dagen
kom, då alla inom socialvetenskapen var överens avseende ett socialt fenomen.

Uppsatsen skrevs inom ramen för psykologlinjen vid Stockholms Universitet.
Som slutarbete ingick 20 poängs examensarbete inom individ- eller
organisationspsykologi. Idén till uppsatsämnet fick jag efter att ha lyssnat på
radiokanalen P2, där det debatterades om könshierarkin inom musikvärlden och om att
kvinnliga dirigenter och tonsättare inte släpps fram på musikfestivaler. Det väckte den
fråga som jag har ställts inför många gånger när jag har besökt ett musikframförande.
Varför är det alltid en man som håller i taktpinnen? En enda gång har jag varit med om
att en kvinna har dirigerat en orkestergrupp. Med åren har jag blivit alltmer medveten
om mitt kön som kvinna så mitt intresse för uppsatsämnet är personligt samtidigt som
det rör en aktuell fråga.

Resultat och diskussion

Organisationsstrukturen inom orkestern

Intervjudeltagarna

Studien är baserad på intervjuer med tolv musiker från fyra orkestrar, två
symfoni- och två operaorkestrar. Sex av intervjudeltagarna är kvinnor och sex är män.
De är allt från 33 till 57 år gamla och spelar olika instrument inom slagverk-, stråk-
respektive blåssektionerna. Alla har börjat spela då de var mycket unga och de allra
flesta har gått på kommunala musikskolan och senare på musikhögskolan. Flertalet
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hade frilansat vid sidan av studierna. I genomsnitt har de 17 års yrkeserfarenhet som
musiker. Alla har erfarenhet av att ha spelat/spelar med andra orkestrar, t.ex.
kammarorkestrar. Som längst har de varit vid samma orkester i 29 år och som lägst 2
år. Samtliga har tillsvidareanställning eller kontraktsanställning. Tre av
intervjudeltagarna är stämledare, en är konsertmästare och åtta är tutti (medarbetare
utan ledningsansvar) inom orkestern. Tre av dem är för närvarande engagerade i
programrådet, orkesterrådet (fackligt organ) eller orkesterstyrelsen. På en av
arbetsplatserna finns inga fackliga organ.

Om orkestrarna

Intervjudeltagarna kommer från fyra olika organisationer med inbördes olikheter,
två symfoniorkestrar och två operaorkestrar. Vid sidan av den konstnärliga
organisationen med ett antal chefer finns även den administrativa sidan som sköter
personal- och lönefrågor, marknadsföring samt andra verksamheter vid operan
respektive konserthuset. Verksamheten finansieras till större delen av skattepengar.
Opera- och konsertorkestrar är någon sorts offentlig organisation där staten, landsting
och/eller kommunen kan vara huvudman. Dessa har ett allmännyttigt ändamål och är
inte vinstdrivande. Men det finns orkestrar som drivs i aktiebolagsform. Vilka chefer
det finns och vilka befogenheter de har varierar från en orkester till annan. Dessutom
kan titlarna variera mellan olika arbetsplaster. Vanligtvis leds verksamheten av en
verkställandedirektör som har ekonomiskt och/eller konstnärligt ansvar.
Samlingsnamnet för den musik som dessa orkestrar framför är konstmusik. Enligt
Köping (2003) är konstmusik idag ett samlingsnamn för orkestermusik från olika
stilepoker. Det är främst de klassiska verken från 1700- & 1800-talet som har en central
plats i repertoaren. Att opera- och konserthusen spelar främst klassisk musik är en
sanning med modifikation; där finns även nutida konstmusik på repertoaren men dessa
verk får inte lika mycket uppskattning – varken av publiken, orkestermusiker eller
dirigenter.

Repertoarval och orkesterprogram bestäms av programrådet som kan bestå av
VD, planeringschef, sekreterare, orkesterns musiker, chefsdirigenten och en tonsättare.
Musikerna utgör en liten minoritet här. Programrådet planerar och bestämmer
säsongsprogram och även vilka gästdirigenter och solister som ska bjudas in. Många
solister och dirigenter kontrakteras flera år i förväg och har femsiffriga arvoden. En
chefsdirigent har flerårigt kontrakt med en orkester medan en gästdirigent kommer
oftast en vecka och framför en till två konserter tillsammans med orkestern.
Programrådet är arbetsgivarens beslutsorgan där musikerna kan ha representanter
medan orkesterrådet är musikernas fackliga organ som tillsätter orkesterstyrelsen. Här
diskuteras arbetsmiljöfrågor och åsikter om gästdirigenterna ventileras. Vid de privata
orkestrarna har orkestermusikerna inte lika självklar plats i programtillsättningen och
de behöver inte ens ha något fackligt organ på sin arbetsplats. Några av
intervjudeltagarna jobbar vid en sådan privat orkester.
 

Hierarkin i orkestrarna

Dagens symfoni- och operaorkestrar kan ha bortom 120 musiker. Orkestrarnas
instrumentgrupper delas i stråkar, blåsinstrument och slagverk. I princip ju närmare
dirigenten musikern sitter desto högre status har den musikern. Men under de senaste
decennierna har det blivit vanligt med rotation i de svenska orkestrarna. Rotation i
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stämmorna innebär att musikerna byter plats inom stämman och roterar uppgiften att
vända på noterna. På det sättet blir hierarkin i orkestern mindre synlig för åskådaren.
Rotation har ändrat ordningen i musikernas sittplaster men inte deras rank. De
befattningar som finns inom en orkester är tutti, stämledare och konsertmästare. Tutti
kallas de musiker som inte har något chefsansvar, dvs. ordinarie musiker. Varje
instrumentgrupp har första stämledare, och alternerande stämledare. Stämledarens
främsta roll är att hålla ihop stämman, och är någon slags gruppchef. Vilka
befogenheter och ansvar den personen har varierar bland orkestrarna. Vanligen har
stämledaren ansvar för gruppens musikaliska kvalité och dirigenten vänder sig till
honom/henne när han kommunicerar med stämman. Den person som har högst rank
inom orkestern är konsertmästaren  som av tradition är den som leder första
fiolstämman. Han/hon ansvarar för arbetsdelningen inom orkestern och är den person
som dirigenten kommunicerar främst med. Dirigenten är den person som leder
orkestern vid konserter och tonsättaren/kompositören är den person som har skrivit
musiken.

Tabell 1
Könsfördelning över de olika musikprofessionerna under säsong 03/04 (siffrorna
baserar sig på svar från två orkestrar av fyra)

Total antal Andel kvinnor Andel män
Samtliga orkestermusiker 209 musiker 34 % 66 %
- konsertmästare 7 29 % 71 %
- alternerande konsertmästare 1 100 % 0 %
- stämledare 50 20 % 80 %
- alternerande stämledare 32 28 % 72 %
- tutti 119 41 % 59 %
Befattning med ledningsansvar
inom könsgruppen

31 % 49 %

Gästdirigenter 43 0 % 100 %
Verk av tonsättare 134 5 % 95 %

Tabellen ovan baserar sig på en enkät som skickades till de fyra
kontaktpersonerna på orkestrarna. Två av kontaktpersonerna svarade på enkäten (en
symfoni- och en operaorkester).  Statistiken är förmodligen inte representativ för alla
orkestrar i Sverige, men den kan ge en fingervisning om hur könsfördelningen kan se ut
vid en orkester. Som det framgår är andelen manliga musiker dubbelt så stor som
andelen kvinnliga musikerna, närmare bestämt 66 procent män och 34 procent kvinnor.
Medan hälften (49 %) av manliga orkestermusiker har ledande befattningar, har en
tredjedel (31 %) av de kvinnliga musikerna motsvarande befattningar. Dessutom är det
fler män som har ledande tjänst som ordinarie. Bland de kvinnor som har
ledarbefattning finns fler alternerande än ordinarie. Av 43 dirigenter under säsongen
finns inte en enda kvinna med i repertoaren, men bland tonsättarna ligger andelen
kvinnor på fem procent. Sifforna visar tydligt att könshierarkin gäller även inom
orkestern och inte begränsar sig till dirigenter och tonsättare. Ju högre upp i rank, desto
fler andel män finns med i gruppen.

När det gäller den övriga organisationen utanför orkestern var det svårt att få en
klar uppfattning över organisationsformen. Denna förvirring över organisationsformen
gäller inte bara uppsatsskrivaren. Ingen av musikerna har bra överblick över
organisationen (inte ens de som har jobbat mer än 20 år i samma orkester). Till exempel
har de tillfrågade svårt att säga vem deras personalchef är. Vid tre arbetsplatser förs
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inga utvecklingssamtal (den fjärde arbetsplatsens musiker tillfrågades inte) och när
samtal om detta förs på tal med musikerna säger de att de gärna vill ha
utvecklingssamtal. Några musiker säger sig inte vara förvånade över detta trots att
arbetsgivare är enligt lag skyldig att årligen ha utvecklingssamtal med varje
medarbetare. Enligt dessa musiker är orkesterorganisationen konservativ och ligger
oftast efter i utvecklingen jämfört med resten av samhället. Men de senare åren har
stämledarnas och konsertmästarnas ledarroller förts på tal. Några anser att dessa
befattningar kräver andra kvalifikationer än att enbart vara skicklig musiker, vilket ofta
glömts bort vid tjänstetillsättning. Men det finns musiker som tycker att stämledarna är
där på grund av sina konstnärliga meriter och inte för sina ledarroller. Hur tydlig
stämledarnas och konsertmästarnas ledarroll är varierar mellan orkestrarna. På en av
arbetsplasterna skickas de till ledarskapskurser, men på en annan arbetsplats upplevs
det som provocerande med förslaget att låta stämledarna fylla den funktionen för att
lösa problemet med frånvaron av utvecklingssamtal.

Utrymmet för diskussion när hela orkestern samlas för repetition är minimal, men
i stämmorna finns en dialog, påpekar musikerna. Att dirigentens ord är det som gäller
ses som en självklarhet och ingen ifrågasätter dirigentens vision. Men den trappa av
hierarki som råder i orkesterorganisationen är inte lika uppenbar för alla de intervjuade
musikerna. En musiker menar att orkestern inte är hierarkisk med undantag för
dirigenten som ”bestämmer på ett dynamiskt sätt”. En annan har den motsatta
meningen och säger att vissa dirigenter gärna ser orkestern som ett kollektiv där bara
dirigenterna själva står överst, vilket inte stämmer med verkligheten. Det kommer fram
att dirigenten står för den självklara hierarkin, även om konsertmästaren och
stämledarna har konstnärligt och/eller chefsansvar. Framför allt har konsertmästaren en
mellanchefsposition och måste hela tiden balansera mellan medarbetarna å ena sidan
och sin chef (dirigenten) å andra sidan. Därför anser intervjudeltagarna att det är viktigt
att den personen är diplomatisk. Flera intervjudeltagare refererar till sina erfarenheter i
andra orkestrar och menar att hur tydlig hierarkin inom orkestern syns beror på klimatet
i orkestern. Andra pekar på att det beror på stämmans storlek också. I de större
stämmorna (till exempel fiolstämman) märks hierarkin lättare, medan i de mindre
stämmorna med små grupper om tre fyra musiker bildas en mer kamratlig stämning och
hierarkierna är mer utsuddade. Den hierarkiska skillnaden mellan konsertmästare och
stämledare å ena sidan, och övriga orkestermedlemmar å andra sidan, upplevs inte som
särskild stor. Men gapet mellan orkestermedlemmar och dirigenten anses vara stor och
enligt musikerna visar sig detta i den makt och den lön dirigenten har jämfört med en
orkestermusiker.

Vid problem måste konsertmästaren vara drivande. Han/hon beskrivs som en
diplomat med enormt ansvar. Men att ”gruppledarna” inom orkestern uppfattas som en
av gruppen betyder inte att det är problemfritt med att avancera från vanlig musiker
(tutti) till konsertmästare, något som bekräftas av en musiker som blev konsertmästare
kort efter att ha börjat vid orkestern och som anser att det var lättare att tackla rollen
eftersom hon inte hade hunnit bli en i gänget. Även en annan intervjudeltagare har
erfarenhet av att ha varit konsertmästare. Båda tycker att konsertmästaren har en ganska
utsatt position med snabba beslut. Musikerna berättar om tillfällen då konsertmästaren
försvarat en musiker mot en dirigents påhopp, och om en annan händelse då en manlig
konsertmästare hade samarbetssvårigheter med en kvinnlig dirigent. Enligt en
intervjudeltagare hade könsaspekten att göra med konsertmästarens olydnad: det är
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lättare för en konsertmästare att utmana hierarkin när det är en kvinna som står högre
upp i hierarkin.

Det är anmärkningsvärt att ingen av intervjudeltagarna har märkt att majoriteten
av konsertmästarna och stämledarna är män. De flesta intervjudeltagare har inte ens
märkt att män är i majoritet i deras orkester. Det finns en föreställning om att orkestern
är en könsneutral arbetsplats och denna föreställning förvränger verkligheten även för
musikerna. Orkestern är en manlig institution med mannen som norm, där män är i
majoritet främst som konsertmästare och stämledare, men även som tutti, fast denna
könsmaktsordning går musikerna förbi. Även om musikerna från de mindre stämmorna
talar om en kamratlig stämning finns medvetenheten om vem som står över det andra,
och den behöver inte yttra sig i direkta order som man ger sina gruppkamrater i
stämman, men man vet exempelvis vem som får spela solopartierna. Dessutom berättar
musikerna om den ständigt pågående konkurrensen bland orkestermedlemmarna. Detta
uttrycker sig mer eller mindre tydligt beroende på orkester, men kännedomen om vem
som är bäst i en stämma och vem som är sämst finns där och det går inte att ”försvinna”
i mängden, inte ens i de större stämmorna. Den medvetenheten upplevs som både
stressande och utvecklande för musikerna men det kan skapa ett klimat där musikern
lättare kan bli självkritisk och otrygg i sin roll som musiker, påpekar en
intervjudeltagare. En av musikerna utvecklar resonemanget vidare och säger att hon
inte vet om det stämmer men enligt hennes erfarenhet gynnar konkurrensmentaliteten
männen medan kvinnorna är mer måna om att skapa tillsammans med andra. Hon vill
inte kalla det för att kvinnor är relationsinriktade, men att de kanske är mer
målinriktade på gruppnivå än på individnivå. Hon förklarar att männen, efter vad hon
har sett, oftare är individualister som vill stå i centrum och som satsar på sitt, medan
kvinnorna är kollektivister som är måna om samspelet med gruppen och som dessutom
vill mer än att bara satsa på en sak i livet.

Som det framgår av inledningen är dirigentyrket ganska ungt och än idag är
många dirigenter orkestermusiker som sadlat om till dirigering. Det är inte alla
orkestrar som har dirigent. Mindre kammarensemble fungerar utan dirigent och det har
även funnits stora orkestrar som inte har haft någon dirigent. En orkester utan dirigent
har annan arbetsform och organisationsstruktur. I en sådan orkester blir samtliga
orkestermedlemmar delaktiga i och ansvariga för musiken. Köping (2003) skriver om
orkestern Parsimfans som spelade utan dirigent på 1920-talet i Moskva. Under Stalin-
eran och hans vilja med fokus på en stark ledare upplöstes Parsimfans. Med kännedom
om att det har funnits flera orkestrar som Parsimfans tas detta fenomen upp med några
av intervjudeltagarna. Flera menar att detta är möjligt för en liten kammarensemble
men inte för en stor orkester som deras. En annan säger att det behövs någon som visar
plusen, och tredje pekar på behovet av en ledare: ”En ledare som bestämmer behövs.”
Två musiker säger att det är fullt möjligt och de tillägger att spelandet i en orkester utan
dirigent inte är tidseffektivt men lärorikt, då ”orkestermusikern tar initiativ och ansvar”
och dessutom krävs det att ”man litar på varandra i orkestern”. En av dem känner till
två orkestrar som fungerar utan dirigenter, en i Jönköping och en i Santiago. Många
gånger använder intervjudeltagarna uttryck som ”diktatur demokrati”, ”diktatorisk”,
”funkar som en diktator”, ”feodal organisation”, ”hierarkisk djupt in i organisationen”
och ”dinosaurie” för att beskriva orkesterorganisationen. Alla är medvetna om att
arbetssättet är gammalmodigt, men de tillägger att de inte ser något alternativt
arbetssätt. Tillåter man sig att tala i utvecklingspsykologiska termer och jämför
orkestern med en traditionell familj, har dirigenten den traditionella fadersrollen, han
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talar inte mycket men det han säger är lag och utrymme till ifrågasättande är ringa
medan konsertmästaren är modern som sitter mellan dirigenten och musikerna och
försöker översätta det dirigenten vill till musikerna när dirigenten inte är fullt så
pedagogisk eller uppmärksam.

En musiker tillägger att det finns inte bara den formella hierarkin inom en
orkester.  ”Smygstyrare” kallar han de som inte sitter på poster med inflytande men
som ändå genom sin personlighet kan påverka en del i organisationen. Det är oftast
manliga musiker som står i bra relation med ledningen eller som får sin vilja igenom
genom påtryckningar på de formella hierarkierna. Fenomenet med formella och
informella hierarkier inom en organisation är inte ovanligt i organisationer, och en
orkester är inte undantagen, men problemet är att det oftast är bara en viss kategori av
människor (t.ex. män) som kan använda sig av dessa informella kanaler. Svårigheten
med ”smygstyrarna” är just att de styr utan att ha den formella befogenheten, och detta
är inte alltid uppenbart för alla medarbetare.

Inflytande som musiker

Arbetet i en symfoniorkester skiljer sig på vissa punkter från en operaorkester.
Sju av intervjudeltagarna har erfarenhet av bådadera. Vid operan pågår ofta flera
parallella program under längre tid, och de klassiska verk som inte är uruppförande
repeteras ofta mycket snabbt. Vid symfoniorkestrarna däremot repeteras ett program i
taget och repetitionstiden är längre, men det uppförs en eller två gånger under en vecka
och sedan sätter man igång med nästa verk. Vid operan har dirigenten inte bara
musikerna att jobba med, utan han jobbar även med sångarna, och har också samarbete
med andra som t.ex. regissör, koreograf och scenograf. Intervjudeltagarna påpekar att
dirigenten styr mindre vid opera och orkestern är mer självgående, vilket gör jobbet
roligare även om ”man är mer underordnad” (då det inte är bara orkestern som är i
fokus utan de måste också lyssna på vad som händer på scen och följa sångarna). En
musiker tycker att det är kul med det samspel som finns vid operan då ingen
förställning blir lik den andra. Samtliga musiker med erfarenhet av både opera- och
symfoniorkester finner arbetet vid operan mer stimulerande och de känner sig mer
delaktiga i arbetsprocessen och mindre styrda av dirigenten.

Tre av intervjudeltagarna har spelat/spelar i en kammarorkester och där får de
vara delaktiga i beslut. Några berättar att det finns en del frustration över det ringa
utrymmet till inflytande som finns i de stora orkestrarna. En musiker har hört om
jämförelse med att vara tunnelbaneförare då det finns bara ett spår att följa och det är
dirigentens. Samtidigt tillägger han: ”demokrati är en omöjlighet i en orkester”, men
han ser helst att musikerna har inflytande vid andra delar av organisationen. Önskan
och viljan att påverka driver de tre musiker som är fackligt aktiva, och tre andra
musiker säger att de vill vara med i programrådet. Om frågan hur de kan påverka
programrådet svarar några att de kan vända sig till programrådet med sina förslag men
att de inte räknar med att det händer något, och därför tillägger någon: ”det bästa är att
själv gå med”. Två andra berättar att de tar till det okonventionella sättet att hejda
planeringschefen eller VD:n på trappan och uttrycka sin åsikt/önskan.

Orkestervärlden är hierarkisk och en sådan organisationsform inbjuder till litet
inflytande för medarbetarnas del. En musiker poängterar att även om orkesterns
organisation är hierarkisk och konservativ så har ”detta inget med kön att göra”, medan
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några andra menar att hierarkin kan försvåra för just kvinnorna, antigen för att
kvinnorna inte vill styra över andra eller för att de inte anses kunna styra över andra.
Enligt den forskning Wahl och hennes kolloger (2001) och Wahl (1994c) refererar till,
har kvinnor svårare att avancera i hierarkiska och konservativa organisationer. Men de
flesta intervjudeltagare ser hierarkin som en förutsättning för att jobba i en orkester.
Några musiker menar att det nuvarande arbetssättet i orkestern inte behöver vara den
enda givna. Men de flesta intervjudeltagare har accepterat organisationsformen och ser
inte något alternativ till den, samtidigt som det finns ett missnöje över att de som
professionella musiker har ringa utrymme till inflytande. Musikerna menar att
”demokrati på podiet”, t.ex. att musikerna ska diskutera partituren med dirigenten,
skulle innebära längre repetitioner och att den möjligheten inte finns idag. Men de
skulle gärna vilja ha mer inflytande utanför podiet i till exempel programsättningen. En
musiker menar att hon har hämtat mycket energi och ork från den kammarorkester som
hon spelar i för att orka spela i det stora orkestersammanhanget. Schönning (2002) ser
att en del av musikerna i hennes studie upplever uppgivenhet över att aldrig bli
betraktad som vuxen nog för sin uppgift och ständigt behandlads som elever av många
dirigenter. Här kan man verkligen ifrågasätta organisationsformen där professionella
musiker i hela sitt yrkesliv förväntas rätta sig efter olika dirigenter med ringa inflytande
över produkten. Men viljan och förutsättningarna till en förändring tycks vara mycket
små när arbetssättet tas för givet och förändringar betraktas som icke kostnadseffektiva.

Vikarie och kontraktsanställd

Flertalet av intervjudeltagarna har erfarenhet av vikariejobb i olika orkestrar.
Dessutom erbjuds endast kontraktsanställning på en av orkestrarna. En musiker jämför
vikariejobb med att vara ”livegen”, då man inte är delaktig i organisationen och inte ens
får närvara vid orkesterrådet. Under de åren då hon jobbade som vikarie upplevde hon
det som underligt att hon utförde sitt jobb som vilken musiker som helst och ändå inte
hade rätt att delta vid t.ex. orkestersammanträden. Men hon vill minnas den positiva
sidan av det också och det är att undgå slitsamma argumentationer och konflikter på
arbetsplatsen. En annan nämner att vikarien är allra lägst i rank i en orkester. På grund
av den låga positionen och den osäkerhet som ett vikariat innebär så vågar de inte sticka
upp. Även Köpings (2003) kommer fram till att vikarier inte räknas som fullvärdiga
medlemmar och man kan undra hur detta, att inte vara fullvärdig medlem, kan påverka
en musikers trivsel på sin arbetsplats speciellt då det finns musiker som har vikarierat i
bortom tio år vid samma orkester. En av de fyra orkestrar som intervjudeltagarna jobbar
vid erbjuder enbart kontraktsanställning som förnyas varje säsong, och några har haft
denna anställningsform (som en musiker kallar för ”bunden frilans”) i nästan två
decennier.  Dessa musiker med kontraktsanställning påminner om att de själva inte har
valt organisationsformen och att de är kvar delvis på grund av att de inte har fått andra
jobb. Men de tillägger att de ser vissa fördelar med sin arbetsplats när de jämför den
med de andra orkestrar de vikarierar vid. De talar om mindre konkurrens och mer
samarbete mellan musikerna och om ”familjär stämning”, som inte kompenserar men
lindrar bristen på trygghet med att behålla jobbet nästa säsong. I den nämnda orkestern
har samtliga, inklusive konsertmästare och stämledare, kontraktsanställning och ingen
har fast tjänst. Det går att spekulera om huruvida detta faktum har med den familjära
stämningen att göra – även om du är konsertmästare och står över mig och anses spela
bättre än vad jag gör, så sitter du i samma båt och inte kan vara helt säker på att du har
jobbet kvar nästa säsong. Det bör tilläggas att musikerna tror att andelen kvinnor är
större i den orkester som inte erbjuder fasttjänst. Huruvida detta stämmer eller ej har
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inte kunnat kontrolleras då orkestern inte svarat på enkäten om könsfördelning. Inte
heller könsfördelningen bland vikarier gick att få fram. Men enligt Öhrström (1992)
minskar andelen kvinnor ju högre upp i hierarkin man kommer. Dirigenter och
tonsättare är män, 85 procent10 av orkestercheferna är män, ju mer ansedd orkester
desto lägre andel kvinnliga musiker, bland konsertmästare och stämledare är män i
majoritet, andelen kvinnliga vikarier är högre, andelen kvinnor är låg i programråden
och de som finns där är oftast administratörer, och män använder sig mer av informella
kanaler för att få sina röster hörda. Ändå hävdar en intervjudeltagare att kön inte spelar
någon roll.

Mannen som norm i orkestern

Alla intervjudeltagare har hört talas om konservativa orkestrar där kvinnor inte
får jobb eller där kvinnor särbehandlas negativt: ”det är det som är deras lek” (om
Wienfilharmonikerna som inte har kvinnliga orkestermedlemmar) men detta gäller inte
Sverige idag, säger flertalet musiker. Framför allt de manliga intervjudeltagarna
påpekar att kvinnliga musiker kan få det tufft med vissa dirigenter eller äldre kollegor.
En av dem belyser att det är jobbigt för de äldre nu när det finns fler kvinnor i
orkestrarna, eftersom de är från en helt annan generation. En manlig musiker är
bekymrad över att ”kvinnorna faller ifrån och inte orkar hålla på med musik” och
behöver lära sig att hävda sig bättre. Han vet att det fanns äldre i orkestern för 20 år
sedan som var negativa till kvinnor i orkestern. De tyckte att det skulle bli ”krångel,
tjafs och gnäll” och det skulle vara mer praktiskt med bara män. Här målas upp en bild
av orkestern som territorium tillhörande männen och farbröderna. Där, i orkestern,
väljer de kvinnliga inkräktarna att bosatta sig i detta manliga territorium och att detta
blev jobbigt för farbröderna kan man förstå. Här betraktas kvinnan som det annorlunda
som kommer med något nytt och det nya uppfattas inte som tillskott snarare som hot
mot det som har varit. De manliga intervjudeltagarna vill ta avstånd från denna
inställning om att kvinnorna förändrar orkestern till det sämre, genom att lägga över
ansvaret för detta tankesätt på den äldre generationens män. Men ansvaret för att
kvinnorna faller ifrån läggs på kvinnorna själva.

Flera av de kvinnliga intervjudeltagarna talar om särbehandling pga. kön, medan
två andra säger att orättvis särbehandling hör till förr i världen och förekommer på
andra ställen som Tyskland, USA eller utanför västvärlden. Vid jämförelse av Sverige
med resten av Europa förhåller sig intervjudeltagarna på två motstridiga sätt. Å ena
sidan betonar de att det är lika på alla orkestrar i världen: att arbetssättet är likadant, och
som Köping (2003) säger, att musikeryrket är internationellt. En musiker pekar på att
det finns fler i hans orkester som har dåliga kunskaper i svenska men de har blivit
anställda trots detta. Men samtidigt som musikerna betonar att arbetssättet är likadant så
skiljer intervjudeltagarna mellan Sveriges och övriga Europas kultur. En stor del av
intervjudeltagarna (men inte alla) menar att Sverige är demokratiskt med
jämställdhetsideal, och att detta färgar av sig i orkesterlivet. De ser framför allt
Tyskland som ett land med konservativt musikliv och de nämner att tyska musiker
förhåller sig till chefer på ett mer hierarkiskt sätt än svenskarna. Det är intressant att de
andra västerlänningarna fyller rollen av de andra här. I brist på ickevästerlänningar att
jämföra oss med i arenan konstmusik (som praktiseras framför allt i västvärlden)

                                                  
10 SvD kultur 030605: ”Männen har makten i det svenska kulturlivet” av Lina Kalmteg.
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betonar vi skillnaden mellan svensk och andra européer. De andra västerlänningarna får
fylla rollen av det vi inte vill vara: ojämställda och konservativa.

Det är inte alla intervjudeltagare som målar Sverige som olikt andra västländer.
Att vara kvinna har inneburit särbehandling både positiv och negativ, berättar en
musiker:

Det är som att killarna och farbröderna utgör normen. Sen gammalt är det så. Dels får man
kommentarer om sitt utseende – komplimanger eller kommentarer. Ja, det är mycket skämt om det
här med sextrakasserier på arbetsplatsen: får jag säga så här eller anmäler du mig?

En annan kvinna berättar om att hon har bevittnat manliga musiker hävda sig på
bekostnad av kvinnliga musiker i orkestern – att det ofta händer att mannen som skall
ackompanjera spelar starkare än den kvinna som spelar solostämman, och då riktar sig
dirigenten ofta till kvinnan och uppmanar henne att spela starkare. Hon anser att det är
beklagligt att kvinnan får reprimand trots att det är mannen som tar över hennes roll. En
annan kvinna med mångårig erfarenhet säger att det är bättre nu än när hon började vid
orkestern, då gubbarna från blåsstämman som kom från det militära styrde över
orkesterkulturen. Även om hon menar att mycket är annorlunda idag tillägger hon att
hon som kvinna ”måste veta sina gränser”, att hon inte kan säga och göra samma saker
som män. Hon saknar inte insikten om att det är olika spelregler som gäller för män och
kvinnor, men hon tycks inte ifrågasätta den ordningen och är glad över att det är bättre
nu än förr. En manlig musiker hävdar att som manlig musiker måste man jobba med sin
inre mjukhet medan kvinnorna har det känslomässiga naturligt i sig, och männen
kanske därför arbetar mer för att lyckas med musiken. Det är bara ett fåtal
intervjudeltagare som ser på musikervärlden som en manlig institution medan desto fler
håller en könsneutral inställning och förpassar den manliga kulturen inom musiken till
historien och till andra länder; de visar sitt avståndstagande genom att säga det är inte
vi utan de. Enligt Wahl m.fl. (2001) och Elvin-Nowak & Thomsson (2004) är detta ett
sätt att göra jämställdhet: genom att ta avstånd från det gamla.

Sexualitet är ett område som endast en intervjudeltagare refererar till. Han menar att
orkesterns sfär är heterosexuell och berättar vidare att de manliga heterosexuella
musikerna är så ”säkra” i sin heterosexualitet att de bjuder på att leka homosexuella
ibland:

- Så det finns också en annan slags jargong. Det har jag sett framför allt i de stora orkestrarna, att
man är så otroligt säker på sin, att man är heterosexuell och just av den anledningen kan man
bara kladda på varandra. Det finns det. Det finns absolut.

*    Det är som med fotbollsspelarna?
- Ja precis. Man sitter och spelar, och det vet jag själv, att man sitter och spelar och då sitter andra

musikern bredvid och smeker en först på låret. Men det är någonstans en lek – vi vet att vi alla
är strejta och då kan man leka till det så det blir som bögar. Ja det är otroligt raffinerat socialt
spel.

Detta resonemang är i linje med Hööks (1999) resonemang: att andra sexuella
riktningar än heterosexualitet, som bi- och homosexualitet, blir osynliga identiteter i
organisationer. Med andra ord är orkestern inte bara en manlig institution utan den är en
heterosexuell manlig institution.
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Andelen kvinnor och orkesterns status

Under en intervju, medan vi talar om bakomskärm fenomenet och vad det har
inneburit för orkestersammansättning idag, kommer den kvinnliga musikern spontant in
på området kvinnliga musiker och vad det innebär för statusen som orkestermusiker.
Hon menar att yrket håller på att bli kvinnoyrke och detta medför nackdelar som lägre
status och lägre lön. En lagom fördelning enligt henne är 25 procent kvinnor och 75
procent män. En annan blir nyfiken på att veta vilken av de fyra orkestrarna har högst
andel män (och blir nöjd med att hennes orkester hör till dem). Intervjudeltagarna har
hört talas om att yrket får lägre status med högre andel kvinnor. En har hört en manlig
kollega säga: nu ska vi börja kvotera män annars sjunker statusen, och det uppfattar hon
som ett gräsligt påhopp. (Det bör påpekas att i den orkestern är _ kvinnor). En annan
finner ”snacket” löjligt överhuvudtaget. De kvinnor som inte vill se ökad andel kvinnor
i orkestern har själva fått plats i en manlig institution som de samtidigt har en
könsneutral inställning till. De är avvikaren, kvinnan, som fyller funktionen av en ”gate
keeper” (Wahl m.fl. 2001), som vill behålla sin minoritetsposition i rädsla för att även
hon ska dras ner i det som hon befarar att fler kvinnor skulle medföra: lägre status. Hon
själv har kämpat i den manliga institutionen och har skaffat sig en position där de
manliga musikerna sett på henne som olik andra kvinnor, och då hon inte vill bli
betraktad som en ”kvinnosaks kvinna” och visar sin lojalitet mot männen genom att
oroa sig för vad ökad andel kvinnor kan ställa till med. Detta resonemang vittnar om att
motståndet mot kvinnliga musiker inte har avstannat. Det bör förtydligas att de manliga
intervjudeltagarna säger att de själva föredrar könsblandade arbetsplaster men de vet att
det finns män i orkestern som inte är lika positiva.  En manlig musiker menar att
manliga musikers protester inte är alltid ”tydligt uttalade”, men att de finns och
uttrycks. Det har han bevittnat. En annan säger: ”ibland känns det som att statusen inte
kan bli så mycket lägre”. Det kan finnas flera förklaringar till att de manliga musikerna
inte verkar vara negativt inställda. Den första kan vara att just de manliga musiker som
är positiva till kvinnor i orkestern deltog i studien. Den andra förklaringen är de, som
musikern ovan, som ser att det inte kan bli värre med statusen nu när botten är nådd så
det spelar inte någon roll med fler eller färre kvinnor, och den tredje förklaringen kan
vara att intervjuaren (jag) var en ung kvinna och det kan ha påverkat att de har varit
måna om att ge politisk korrekta svar.

Urvalsprocesser

Nutida musik i repertoaren

Anledningen till att detta ämne diskuteras är att musikerna (och även publiken och
dirigenter) kan vara mindre mottagliga för andra verk än den klassiska musiken. Verk
av kvinnor och ny musik är båda obekanta för publiken och svårare att marknadsföra.
De intervjuade musikerna visar en kluven relation till nyskriven konstmusik, men det
går att se en skiljelinje i svaren. På ena sidan står majoriteten som bara gillar de
klassiska verken, medan de få på andra sidan vill ge den nya musiken en chans, även
om de finner nyskriven musik som svårare att jobba med. Flera menar att den bästa
musiken är redan skriven och det är bara verk av genier som är bevarade, och att de
verk som skrivs idag är osorterade; det är först efter 50-100 år som vi kan avgöra vilka
verk som är bäst. Här finns en föreställning om att de bra verken kommer att överleva
av sig själva, och att detta avgör historien. Flera musiker tar upp svagheterna med
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nyskriven musik: att verken är ofta långa, låter likadana, man inte vet varför och för
vem de skrivs osv.:

Det märker man då när vi spelar en sån musik, då kommer väldigt få folk. Det är bara
förståsigpåare då som är intresserad och läst mycket om det. Annars tycker jag att det är sällan
njutbart och det är väldigt starkt också att man får sitta med skydd på. Ofta så pass svårt att det
ofta inte går att spela. Man får nästan, i vissa fall, fuska helt enkelt. Det är klart att det tar emot
alltså.

Några andra talar om vanans makt, att musiker och publik inte är ”vana vid
nymusikens språk” och även musiker har svårt med den, då den ofta spelas bara en
gång och det ”vi hört mindre gillar vi mindre”. Samma musiker säger att de gillar
stycket bättre och bättre under repetitionens gång. En musiker påpekar att dirigentens
attityd är viktig: att dirigenter vill och kan spela nyskriven musik. Hon har erfarenhet av
dirigenter som direkt har varit negativa till nymusik och en annan säger att det syns om
en dirigent gillar verket eller inte. En annan musiker skrattar själv åt att han kallar
klassisk musik för ”normal musik”. Några andra talar om att vi inte har någon
referensram när nutida musik spelas: ”som musiker har man ingen relation till verket
och man blir mer bunden av dirigenten, för det är bara han som har partituret”. En
musiker skyller det bara på publiken och massmedia, och menar att det är de som sviker
nutida musik. Bara en musiker säger uttryckligen att det är mycket viktigt att man ger
utrymme åt nya verk eftersom allt är svårt första gången och symfoniorkestrarna måste
sträva efter nytänkande, för annars fyller de bara funktionen av ett museum. De
klassiska verken och det stora utrymmet som dessa verk får, anses som berättigat,
eftersom de är urplock av det bästa som har skrivits, men vi kan lätt glömma bort att de
s.k. genierna inte alltid har betraktats som genier. Det var först i början av 1900-talet
som större delar av Vivaldis verk återupptäcktes, och dessa var bland de tusentals verk
som glömts bort eftersom de råkade hamna utanför den naturliga utgallring som
historien gör. Samtliga klassiska verk som spelas regelbundet är skrivna av män. Vi har
valt att handplocka dem, uppmärksamma dem, spela dem ofta så de blir mer och mer
bekanta för oss, och vi får personliga relationer till dem. Hur många gånger har vi inte
förundrats över en annan persons musiksmak och fått till svar att han/hon har en
speciell relation till den musik som för våra öron är otillgängligt och obegripligt, eller
rent av dålig. För att inte tala om andra länders folkmusik som kan ge oss huvudvärk
medan den skänker dem behag.

Repertoaren & svenska verk

I en av de första intervjuerna kommer intervjudeltagaren in på ”kvotering av
svenska verk”. Vid samtliga orkestrar finns en mer eller mindre uttalad kvotering av
svenska verk, och detta kan ställa till problem då urvalet av svenska verk är litet jämfört
med all konstmusik som finns, både gamla och nyskriva. En musiker talar om lidande
kvalité när målet för hans orkester är att cirka 25 procent av repertoaren ska bestå av
svenska verk. Även en annan orkester har 25 procent målet. En musiker tycker att vissa
verk spelas bara för att de är skrivna av en svensk, men tillägger samtidigt att det är bra
att svenska verk får en chans, och denna åsikt delar flera intervjudeltagare: de är
positiva till att det spelas gamla eller nya verk av svenska tonsättare även om dessa verk
kan vara av lägre kvalité, men i och med deras orkestrar är en del av den svenska
kulturinstitutionen och därmed drivs främst av svenska kulturpengar så är det logiskt
med en sådan kvot, anser de. En musiker finner detta som ett dilemma och enligt henne
ska musik vara gränsöverskridande. En annan påpekar att svenska dirigenter inte heller
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håller måttet internationellt men det är klart att de ska få utrymme att utöva sitt yrke i
Sverige. Ryktet om att svenska dirigenter inte håller god kvalité har funnits sedan en tid
tillbaka. I tidningen Tonsättaren (2:2003) refereras till vad chefen för Berwaldhallen
sade under en presskonferens: att det råder dirigentkris och att de svenska dirigenterna
inte håller tillräckligt god kvalité. Flera musiker menar att det är trots allt viktigt att
svenska dirigenter får chans att utöva sitt yrke i sitt hemland Sverige, och några tycker
att det är ännu värre att det inte finns svenska manliga dirigenter än att det inte finns
kvinnor som dirigerar. Detta resonemang är i linje med vad intervjudeltagarna tycker
vad gäller plikten att sätta upp de svenska verken oavsett kvalité. När det är tal om
svenska tonsättare och dirigenter förs inga villkorande diskussioner om vad de kan
tillföra (som andra inte kan) utan de ska beredas plats för att Sverige är deras hemland.

Under intervjuerna ställdes dessa två synpunkter mot varandra: att det är befogat att
kvotera in svenskar i repertoaren, mot en kvot för kvinnor. Ett av argumenten för att
andelen kvinnliga tonsättare och dirigenter är så gott som obefintlig i orkestrarnas
repertoar är att det finns få kvinnor i förhållande till manliga tonsättare och dirigenter
(både nationellt och internationellt). Men detta går att ställa mot det faktum att även
antalet svenska tonsättare och dirigenter är med internationellt mått mycket litet. En
minoritet svenska tonsättare och dirigenter kan få 25 procent utrymme av repertoaren,
medan en annan minoritet, kvinnliga tonsättare och dirigenter i hela världen, beaktas
inte i någon kvotering. Detta diskuteras med musikerna och det finns tre grupper av
åsikter bland dem:

a. De könsneutrala: är de som säger sig vara principiellt emot kvotering, och
menar att bara musiken är bra så kommer den fram av själv förr eller senare
(dessa är inte negativa till kvotering av svenska verk men vill inte kalla det för
kvotering). En av förespråkarna för denna linje menar att ”det är inne med
jämställdhet och sånt” och skulle det finnas verk av kvinnor värda att dammas
av skulle det redan ha skett och här tror man på en naturlig gallring som
uppfattas som rättvis.

b. De ser på kvinnan som outnyttjad eller annorlunda resurs: Bakom den andra
linjen står den grupp musiker som anser att kvinnor är en grupp som har
outnyttjade resurser eller som kan tillföra något nytt i musiken. De tycker att
kvotering av kvinnor i repertoaren är en idé värd att implementera men bara om
musik av kvinnor skulle vara bra och kan tillföra något nytt (samtidigt som de
inte har det uttalade kravet på kvalité när det gäller svenska verk).

c. Den tredje gruppen följer rättviseprincipen: de är för en kvotering av kvinnor in
i musiken utan att ställa kvalitetskrav. Men de säger att ansvaret för att vaska
fram verk av kvinnor och kvinnliga dirigenter till repertoaren ligger
programrådet, som enligt dessa musiker saknar kompetensen för det.

Att kulturinstitutioner ska ha ett nationellt ansvar för det inhemska kulturarvet ses
som en självklarhet samtidigt som kulturen länge har dominerats av män. Med andra
ord är kvinnor världen över med och subventionerar och kvoterar männens kultur, men
kravet om kvotering av kultur skapad av kvinnor väcker debatt och ifrågasätts. Det kan
vara så att det inte är bara männen som är lyckligt ovetande om att de kvoteras på högre
poster i samhället, något som Wahl och hennes kollegor (2001) ser i sin forskning. Av
de senaste årens debatt om etnisk och socialkvotering och könskvotering att döma är
samhällsmedborgarna i allmänhet, oavsett kön, klass och etnisk bakgrund, lyckligt
ovetande om att en grupp i samhället, tack vare sin social och kulturella kapital,
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kvoteras in utan några protester överhuvudtaget. Ordet ”kvotering” har negativ klang
och förknippas med att ”svagare” grupper lyfts fram på bekostnad av dem som
egentligen förtjänar det. Det kan vara på tiden att belysa och peka på att de starkare
grupperna också har kvoterats in. Som det ser ut i Sverige värnar vi om den musik som
män skrivit/skriver i högre grad än den musik som kvinnorna skrivit/skriver. Den andra
gruppen (ovan nämnda åsiktsgruppen b) är för kvotering av verk av kvinnor men bara
om de håller måttet eller om kvinnor kan tillföra något nytt. Wahl (1992) påpekar att
bakom resonemanget att kvinnans resurser inte har använts, finns ofta föreställningen
att kvinnan är bristfällig och det framgår av intervjudeltagarnas villkor om att verken
måste vara bra eller tillföra något nytt och annorlunda.

Val av dirigent

Inför varje säsong har programrådet ansvar för repertoaren. Här diskuteras även
vilka gästdirigenter som ska bjudas och oftast krävs lång framförhållning på ett par år.
Musikerna talar om det ringa inflytande de har över repertoaren, men de har möjlighet
att påverka ledningen så att en gästdirigent inte bjuds igen om de inte är tillfredsställa
med dirigentens arbete. Chefsdirigenten, som återkommer ofta under en säsong och
som blir konstnärlig ledare för orkestern i ett antal år, väljs bland de gästdirigenter som
tidigare har bjudits in. En dirigent söker inte jobb utan blir handplockad av
orkesterchefer och andra beslutsfattare vid konserthusen. De senaste decennierna har
trenden varit att orkestern får säga sitt vid tillsättning av chefsdirigent genom en
omröstning. Valet står mellan att välja den personen som chefsdirigent eller inte.
Musikerna tror att deras röst är rådgivande och de har hört talas om orkestrar där man
har kört över orkesterns vilja och inte följt omröstningsresultatet. Här förklaras att det
är prestigeförlust för en dirigent att få nej efter att ha blivit tillfrågad om att bli
chefsdirigent. Medan två intervjudeltagare ser på det hela som en demokratisk
omröstning och att den bäste får jobbet, talar de andra om politiken som ligger bakom,
t.ex. musikagenter som styr i bakgrunden. Flera musiker är kritiska till agenternas makt
och att rätt marknadsförning är minst lika viktig som den musikaliska kompetensen för
en solist eller dirigent. ”Det är säkert nästan omöjligt för en duktig musiker att göra sin
karriär utan att ha rätt agent. Att komma i konflikt med agenten måste vara förödande
kan jag tänka mig.”

På frågan om vem som bestämmer över vilka gästdirigenter som ska bjudas in
svarar musikerna att det gör ledningen (t.ex. planeringschefen) genom att gå på
konserter i andra länder, läsa tidningar och bli kontaktad av agenter. Många av
intervjudeltagarna talar om balansen mellan ekonomi och val av dirigent; både
dirigenten och orkestern skall kunna dra nytta av varandra i sin utveckling. Till
exempel bjuds några kända dirigenter per säsong men fler har orkestern inte råd med,
och detsamma gäller valet av chefsdirigent. Det talas om att Sverige är på utkanten av
den kulturella kartan och därför har svenska orkestrar varken råd eller möjlighet att
välja och vraka bland dirigenter. Detta leder till snabba beslut som kan visa sig vara
felaktiga ibland. Ett antal musiker har erfarenhet av att en bra gästdirigent visat sig vara
fel val som chefsdirigent eftersom det krävs andra kvalifikationer, och dåliga sidor hos
en dirigent dyker ofta inte upp vid det första mötet utan senare. En av orkestrarna har
valt en ny chefsdirigent och på en annan orkester är processen i full gång när
intervjuerna genomförs. På en av dessa orkestrar har det varit diskussion kring en ung
dirigent. Han är inte särskilt känd men ledningen vill plocka upp honom medan hans
karriär ser ut att blomstra – blir han för känd kommer han inte att ha behov av att jobba
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i Sverige. Det har inte förts diskussion kring någon kvinnlig dirigent eftersom det inte
finns något lämpligt alternativ. Detta är praktexempel på det fenomen som Elvin-
Nowak & Thomsson (2004) refererar till: unga män bedöms efter framtida prestationer
och möjligheter medan kvinnorna bedöms efter faktiska prestationer och ambitioner. På
en av orkestrarna har inte musikerna varit med om byte av chefsdirigent, men de
hoppas på att få vara med om valprocessen eftersom de tycker att det finns stor kunskap
i orkestern. En intervjudeltagare menar att musikerna har stor erfarenhet av att ha
jobbat med olika dirigenter under åren, ofta även från olika orkestrar och denna
kapacitet borde användas mer av organisations ledningen vid val av dirigenter.

Provspelning bakom skärm

Redan på 30-talet hade de organiserade kvinnliga musikerna kravet på bakomskärm
provinspelningar. Kvinnorna var av den meningen att detta skulle leda till rättvisare
bedömning hos juryn, som ofta bestod av män. Under intervjuerna, när samtal fördes
om orkesterns arbetssätt, ville flertalet musiker påminna om det demokratiska med
bakomskärm provinspelning. De menar att detta har påskyndat ökningen av antalet
kvinnor i orkestrarna. Men två musiker talar om att det finns risk med att uppfatta
fenomenet bakomskärm spelning som ”blint” och rakt igenom rättvist. En av dem
berättar att det finns en taktik för att komma in på en musikskola och det är att gå som
lärning hos en jurylärare. Detta syftar främst till att man lär sig ett sätt att spela som
man vet tilltalar minst en i juryn. Och oavsett om det finns en skärm tilltalas en
jurymedlem av den spelstil som han själv lär ut. Även de musiker som sitter bland juryn
vid en provinspelning på en arbetsplats tilltalas mer av den stil som de själva lär ut eller
tycker om. Ett annat exempel på att bakomskärm inte garanterar mot fördomar berättar
en kvinnlig musiker om: hon fick tipset att ha på sig boots vid provinspelning eftersom
hennes steg kan låta mer som en mans och det är en taktik hon har använt sig av. Enligt
henne går det att höra när det är en kvinna eller en man som andas bakom skärmen och
detta hörs tydligare när det gäller blåsinstrumenten. Hon är av den meningen att vi alla
litar mer på en manlig musiker än en kvinna som musiker. Hon påminner om det
subjektiva i huruvida man anser att något är bra, och att ens tycke och smak inte
behöver överensstämma med andras, men hon vet också att bakomskärm
provspelningar har lett till ökat antal kvinnor trots allt:

Om det inte skulle ha varit skärm på provinspelning så tror jag helt säkert att det inte skulle vara så
mycket kvinnor. Det tror jag inte. Absolut tror jag att även kvinnliga jurymedlemmar skulle bli mer
påverkade av en man som spelar. … Jag tror verkligen att alla, även jag själv, skulle luras och skulle
lita mer på en man som spelar i en tävling.

Ett av de lösa påståenden som intervjudeltagarna fick kommentera på slutet av
intervjun var att ”män väljer män”. Av samtliga tolv intervjuade musiker instämmer
elva personer i att män har en tendens att välja män och några tillägger att detta inte
sker medvetet utan omedvetet från männens sida. En musiker poängterar att vid valet
av en kvinna, framför allt när det gäller högre poster, tar man större risker i och med att
man ställs till svars mycket mer om kvinnan inte är lämplig. Hon menar att när
beslutfattare som planeringschef och konserthuschefer är män är det mer naturligt för
de att komma på ett manligt namn när dem väljer dirigenter och tonsättare, och därför
tror hon att en kvinna i programrådet skulle ha närmare till att komma på ett kvinnligt
namn som förslag än vad männen har. En annan kvinnlig musiker (citerad ovan) säger
återigen att även kvinnor väljer män. En musiker instämmer inte alls och säger att
kanske hon själv är godtrogen, men hon tror inte på påståendet.
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Könstillhörighetens samverkan med hierarki i orkestern

Relationen mellan dirigent och  tonsättare

Det är lätt för musikerna att relatera till hierarkin med dirigenten, men att se på
stämledaren och konsertmästaren som hierarkier förefaller inte alls som lika självklart.
Musikerna är ense om att tonsättaren står på toppen av hierarkin, men han uppfattas inte som
ledare, utan den rollen tilldelas personen med taktpinnen i handen, dirigenten. Därför kommer
större delen av diskussionen kring ledarskap att handla om dirigenten. De flesta verk som
spelas vid opera- och symfoniorkestrarna är verk skrivna av bortgångna tonsättare.
Tonsättaren kommer in i bilden vid de tillfällen nya verk spelas och i ett sådant läge är
dirigentens roll att vara länken mellan tonsättaren och orkestern. Intervjudeltagarna vill helst
att tonsättaren och dirigenten har arbetat igenom stycket tillsammans inför repetitionen, och
en menar att en person bör bestämma vid repetitionen för att det ska gå fortare och utan så
mycket diskussioner. När det gäller den formella hierarkin står tonsättaren över dirigenten och
detta tacklas olika av olika dirigenter.  Flera musiker påpekar att det finns arrogans hos en del
dirigenter som inte vill lyssna på tonsättaren. Och en menar att även om tonsättaren är överst i
hierarkin så ligger makten ändå hos dirigenten. En del dirigenter lyssnar på tonsättaren men
gör som de själva vill ändå, säger några andra. En musiker hävdar att den manliga dirigenten
lyssnar än mindre när den närvarande tonsättaren är en kvinna. Som det har påpekats tidigare
tror de intervjuade musikerna att det finns fler kvinnliga tonsättare än dirigenter. En manlig
musiker säger:

Det är lite lustigt att det inte finns fler i och för sig. Där kunde man gott tycka att, det är lite
annorlunda att vara tonsättare än dirigent. Man behöver inte, man behöver inte synas framför folk på
samma sätt. Utan det är med det man gör som man syns och hörs.

Av MTV och andra musikkanalers musikvideos att döma råder inte någon brist på
kvinnor som syns. Men citaten ovan kan tolkas som att det är lättare för kvinnorna att
klättra så länge de inte behöver synas. Med andra ord torde det vara lättare för kvinnor
att nå toppen i musikhierarkin när de slipper synas. Men ledarfiguren för
intervjudeltagarna är dirigenten och inte tonsättaren och detta kommer tydligt fram i
samtliga intervjuer. Musikerna säger att det är lättare för kvinnor att tonsätta än att
dirigera och när de bara ser dirigenten som ledarfigur kan slutsatsen bli att det är svårt
att se kvinnor dirigera eftersom det är svårt att betrakta kvinnor som ledare.

Varför många män bland dirigenter och tonsättare

Istället för att svara på frågan om varför män söker sig till dessa yrken, väljer
intervjudeltagarna att tala om vad kvinnorna inte har: att de inte vill bli dirigenter och
tonsättare, kvinnorna har inte modet, att kvinnor inte vågar tro på sig själva och att de
måste lära sig att ta för sig. Det talas om gamla traditioner, gamla könsroller, att flickor
uppfostras till att söka sig till relationsyrken, och att kvinnors kroppsspråk är olikt
männens och alltså i vägen för dirigentyrket (detta diskuteras senare). Majoriteten av
intervjudeltagarna tycker att kvinnor har sämre självförtroende samt att tjejer lär sig att
dra sig tillbaka och inte tro på sig själva. Men ett antal musiker tycker inte att kvinnor
har sämre självförtroende men att kvinnors självförtroende uttrycker sig annorlunda än
männens. Musikerna uttalar sig om kvinnans brist: hon är olik mannen och saknar det
mannen har, och därför är fler män dirigenter och tonsättare. Några musiker tillägger att
det saknas förebilder för flickorna och en musiker tycker att förebilderna inte är
tillräckligt synliga och de blir det först när männen börjar uppmärksamma dem:
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De syns dåligt, de är inte synliga förebilder. Än så länge är de kanske synliga för oss kvinnor som
söker dem och knappt det, och när de blir naturliga och normala för männen, då är det verkligen bra
förebilder. Man ska inte behöva leta fram någonting att stå på. Det ska vara självklart att det finns.

Med andra ord räcker det inte med att det finns kvinnor därute som kan vara
potentiella förebilder; så länge de inte betraktas som förebilder av männen duger de
inte. Det gäller att göra sig synlig för de riktiga domarna; det är männen som ska
acceptera och se förebilden som förebild eftersom det är de som har tolkningsföreträde
på den offentliga arenan.

Trots att frågan var ställd för att musikerna skulle tala om varför de tror att många
dirigenter och tonsättare är män fokuserade svaren kring den brist kvinnor har, och
därför ställdes frågan återigen. Nu blev svaren att män vill bestämma, män är drivande,
dirigering kräver mod och självsäkerhet, ”det är tuppigt att bestämma”, att de är
uppfostrade till att bestämma, de har ”konstig pondus”, män är mer individualister, de
har en självbild som går ihop med att våga sticka ut och de vill främst hävda sig själva,
och att vi litar mer på en man som ledare än en kvinna. När det gäller männen är det
inte tal om brister längre utan om det mannen har som särart. Män som grupp påstås ha
egenskaper som gör dem lämpliga som ledare. Egenskaper som kvinnor lider brist på.
Männen har något självklart i sig, som är olikt kvinnornas och som klaffar med de
egenskaper som anses bra för en ledare. Det är underförstått att det männen har går bra
ihop med att vara dirigent och ledare. Bara en musiker ifrågasätter den i samhället
existerande bilden av ledaren. Hon tycker att vi lever i ett patriarkatiskt samhälle, och
är kritisk till dirigentens arbetssätt som hon anser är traditionsmässigt, och tillägger:
”ledarskap i sig är manligt med inbyggd manlig dominans som förebild”. Det är den
dominerande manliga strukturen i samhällets som ligger bakom fenomenet att verk av
män har getts plats och bevakats mer. Detta är i linje med vad Citron (1993) ser som
anledningen till att verk av kvinnor hamnar i musiklivets marginaler: det asymmetriska
maktförhållandet mellan män och kvinnor.

Dirigentyrket förr & nu

Musikerna talar om att det har skett stor förändring vad gäller dirigenternas
förhållningssätt mot orkestermusiker nu jämfört med två decennier sedan. Det
diktatoriska sättet att jobba ”learning by fear” fungerar inte idag och nu måste
dirigenten visa respekt för musikerna. Musikerna har många historier om den gamla
sortens maestro, som kunde missbruka sin makt t.ex. genom att favorisera vissa
musiker, få raseriutbrott och slänga ut musiker under repetitionen. Flertalet talar om att
förlåtelsen av dessa dirigenter kom vid konserten när musiken lät så bra. Förklaringar
till hans beteende blir, att det var andra tider då dirigenter kunde vara mer despotiska,
att de kom från auktoritära samhällen i Europa och att de trots allt hade ett gott hjärta.
Två musiker talar om att dirigentutbildningar är mer lik varandra och det har resulterat i
att det är mer skillnad mellan olika orkestrar än mellan olika dirigenter. Men en
intervjudeltagare är klart kritisk till föreställningen om dirigenternas ändrade
förhållningssätt.

Det låg ganska mycket på skräck, på en skräckblandad effekt. Men det var å andra sidan väldigt
tydligt ledarskap. Man visste vad man hade att vänta sig så det var inga frågor på något sätt.
Nuförtiden så är de mjukare och mera pratsamma än de äldre dirigenterna men det där, det finns
under ytan någon sorts, vad ska jag säga? Det är ändå inte så mycket som har ändrats i grunden.
Även om man kommer och vill vara kompis med orkestern till synen så finns ändå det där
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avståndet […] kosmetiskt så har den suddats ut för att det inte är lika fint att utöva ett sådant
ledarskap längre.

Här kan man dra parallell till omformulering av manlighet som Elvin-Nowak &
Thomsson (2003) talar om. De refererar till maskulinitetsforskaren Robert Connells
begrepp ”hegemonisk maskulinitet”. Det är en slags manlighet som just här och nu är
mest gångbar. Bilden av manlighet varierar över tid och kultur, och detsamma gäller
bilden av ledaren. Collinson och Hearn (Wahl m.fl., 2001) talar om olika
manlighetsdiskurser, varav det ena kallas auktoritarism och uttrycker sig i intolerans
mot oliktänkande, vilket innebär ett tvingande förhållningssätt som skapar rädsla.
Dirigenter från förr använde sig av detta auktoritära förhållningssätt ofta, medan
dirigenterna idag använder sig av paternalism går ut på att utöva makt genom att
framhålla det moraliska i samarbetet och att tala om ömsesidigt beroende. Här betonas
att maktutövningen är positiv och görs för alls bästa. Med andra ord överger dirigenter
auktoritarism för paternalism mer och mer, eftersom den är mer gångbar här och nu
men som den kritiska intervjudeltagaren påpekar så har inte mycket ändrats i grunden –
det är fortfarande i manlighetsdiskurser som vi hittar ledaren.

Dirigentens kvalité

En musiker är kritisk till att dirigenten betraktas som en messias som ska rädda
orkestern. Orkesterns betydelse och samspelet mellan orkestern och dirigenten hamnar i
skuggan av föreställningen om den ensamme riddaren som skall komma och rädda
orkestern ur den ekonomiska kris eller den musikaliska stagnation den befinner sig i.
Men hur är en bra dirigent? Det är en fråga som alla intervjudeltagare uppfattar som
nästan omöjlig att svara på. Flera menar att det första intrycket vid de första minuterna
är avgörande. De förklarar även att det behövs olika egenskaper hos en chefsdirigent
respektive en gästdirigent. Det är bara chefsdirigenten som lägger ner större möda på
att förbättra orkestern rent tekniskt. En chefsdirigent jobbar mer långsiktigt och bygger
orkestern mer medan udda dirigenter passar bättre som gästdirigenter.
Intervjudeltagarna, liksom de som deltog i studier av Köping (2003) och Schönning
(2002), har inte kunna beskriva dirigentens kvalitéer på ett konkret sätt. Musikerna talar
om en känsla de får, som visar på hur bra en dirigent är och att den känslan är
obeskrivbar och ”magisk”. ”Karisma” eller något i den vägen som inte går att ta på,
förklarar flera intervjudeltagare. När de ska förklara vad det innebär tar musikerna upp
auktoritet som en viktig egenskap för en dirigent. Det handlar om en inneboende,
naturlig auktoritet som dirigenten inte behöver skylta med. ”Man luktar sig till det.” En
musiker förklarar att den självklara auktoriteten inte är samma som att vara diktatorisk.
Några musiker säger att dirigenten inte får vilja bli kompis med orkestern då det kan bli
svårt med att behålla auktoriteten. Dirigenten Esa Pekka Salonen säger i en intervju
med Ann-Sofie Köping (2003) att dirigenten avsiktligt umgås mindre med musikerna
för att värna om sin auktoritet, vilket Salonen förhåller sig kritiskt till och förklarar att
en sådan dirigent har blandat ihop distans och auktoritet. Salonen anser att respekt
kommer från kunskap och yrkesskicklighet, men det är inte detta intervjudeltagarna
talar om. Kanske är de dirigenter som inte beblandar sig med orkestermusikerna inte
alls är på fel spår. Det finns en kontrast mellan att vara chef och att ”bli du” med
medarbetarna. Distans och auktoritet går hand i hand, och som en intervjudeltagare
tycker är det svårt att lyda en dirigent som först fikar med orkestermedlemmar och sen
ska leda dem. Dirigenten är ledaren som behåller sin auktoritet genom distans till
medarbetarna. Men alla delar inte den åsikten. En musiker menar att det finns dirigenter
som kan behålla sin auktoritet trots att musikerna känner dessa dirigenter sedan
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studietiden. Men en föreställning går inte att rubba och det är föreställningen om
dirigentens naturliga auktoritet, något som musikerna talar om och som också
återkommer i litteraturen när dirigentens kvalité tas upp (Köping, 2003; Schönning,
2002). Denna föreställning om den naturliga auktoriteten, ställer till en del bekymmer
när musikerna talar om kvinnliga dirigenter.

Musikernas erfarenhet av kvinnliga dirigenter

Musikernas erfarenhet av kvinnliga dirigenter är mycket begränsade. Till exempel
vid en symfoniorkester jobbar musikerna med cirka 20 dirigenter varje säsong och efter
29 år vid samma orkester kunde en musiker inte erinra sig fler än 7-10 kvinnliga
dirigenter. Flera musiker betonar att det är svårt att uttala sig om kvinnliga dirigenter då
de flesta har jobbat med tre eller fyra under hela sitt yrkesverksamma liv. Men några
typiska kommentarer var:

- Man reagerar när dirigenten är kvinna
- Man blir skeptisk när en kvinna är dirigent.
- Extra uppmärksamhet gör att en dålig kvinnlig dirigent syns mer.
- Kvinnor blir sedd med andra glasögon, granskas hårdare, de måste vara ännu mycket bättre.
- Kvinnor har en svår roll. De är medvetna om sitt kön. Kul om en bra kvinna kommer fram: visa

att vi kan också.

Samtidigt som musikerna betonar att kompetens räknas oavsett kön så talar alla
utom en om att de reagerar när dirigenten är en kvinna. Några musiker talar om det som
de själva blir skeptiska till medan andra berättar om andra (äldre) musiker som
ifrågasätter den kvinnliga dirigenten. Så parallellt med föreställningen att dirigentens
kön är oviktig finns medvetenheten om att kvinnor som dirigenter betraktas olika.
Mannen blir neutral i sitt kön medan kvinnan betraktas utifrån sitt kön; blir mer synlig
och har ett ansvar för att göra bra ifrån sig för alla kvinnors skull. Den svenska
dirigenten Kerstin Nerbe har sagt att hon känner som om hon har alla världens kvinnor
på sina axlar när hon möter en ny orkester.11 Här kommer exempel fram på de
könsmärkta organisationsstrukturer som flera forskare har betonat (Cockburn 1991,
Kanter 1993, Wahl 1994b). Normen för ledaren är mannen och han betraktas som
neutral i sin könstillhörighet medan kvinnan blir den kvinnliga dirigenten.

Krock mellan dirigentens kompetens och kön

Som det har nämnts tidigare har musikerna begränsade erfarenheter av kvinnliga
dirigenter. Men de kvinnliga dirigenter som musikerna har positiva erfarenheter av
betraktas alla på sätt och vis som manliga i musikernas ögon. Musikerna berättar
specifikt om en kvinna som besökte en av orkestrarna som gästdirigent år 2003. Även
musiker från andra orkestrar har hört talas om henne och betraktar henne som en bra
dirigent. På frågan om hur hon var refererar alla till hennes kön som kvinna. En
musiker berättar att han upplevde henne som ”manlig i sin utstrålning” och för kantig
för att vara kvinna. ”Hon hade verkligen det där manliga att man lyssnade på vad hon
sa, jag tänkte att hon var en kvinna men hon var som en man.” En musiker beskriver sitt
första möte med henne på detta sätt:

                                                  
11 SVT: veckan eftertanke 20031026
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- Då tänkte jag så här: att den människan är van att varje gång erövra pondusen över orkestern
och visa att hon kan det här jobbet. Jag kände att hon är van vid det, att hon måste hela tiden
fightas just för att hon är kvinna. Så uppfattade jag det. Jag har aldrig sett någon så i helvete
vara så fokuserad. Jag tänkte kanske hon är van vid en elak orkester. Jag tror att det finns
orkestrar som inte är så snälla som våran. Vi anses vara ganska toleranta mot nya dirigenter och
så här. Men det kan vara djävligt att vara kvinnlig dirigent i Europa. jag trodde att hon var skraj,
skraj inte så, men van att försvara sig. Hon hade en försvarsställning.

*     Du kände att hon var rustad?
- Ja precis! hon var rustad och det kände jag vid första treminutersintrycket så tänkte jag att det

aldrig kommer att gå. Men efter ett tag då mjuknade hon upp liksom då kände jag att hon var
inte så. Det funkade trots allt.

Dirigenten som syftas på här ovan är uppskattad av alla orkestrar som hon har
spelat vid men ändå verkar hon ha blivit benådad av den snälla orkestern hon besöker i
Sverige. Benådad för vad? Självfallet för att hon har fel kön. Hon verkar använda sig av
en taktik som fungerar för henne men hon ifrågasätts av musikerna för att ha övergett
”det kvinnliga”. Det är inte bara hon som uppfattas manlig. Så här beskriver musikerna
några kvinnliga dirigenter som de har mött under åren:

- manhaftig
- överkompenserade auktoritet
- många traditionellt manliga attribut som ledare
- inte speciellt mycket kvinna: inte mjuk eller igenkännande, väldigt direkt
- kroppsspråket var den traditionella stilen
- inte feminin
- auktoritet mer tillkämpat.

Några musiker menar att deras orkestermedlemmar i regel är snälla och ger alla
dirigenter en chans, men att det finns vissa tröga typer i orkestern som särbehandlar
kvinnliga dirigenter och kommer med idiotförklarande frågor eller ifrågasätter deras
auktoritet, trots att de inte skulle göra det mot en manlig dirigent. Samtliga tre fall där
musikerna hört eller bevittnat särbehandling av kvinnliga dirigenter gäller svenska
kvinnliga dirigenter som har fått utstå kritik. En musiker är förvånad över att just
kvinnorna får kritik, eftersom som hon ser på saken är nivån på svenska dirigenter
densamma oavsett kön, och att det inte finns några stora stjärnor (internationellt sett)
bland svenska dirigenter. En svensk kvinnlig dirigent nämns både som den som fått
uppmärksamhet för sitt kön och som den som fått ta mycket kritik då hon granskats
hårdare på grund av sitt kön. En musiker är inte förvånad över att kvinnliga
orkestermusiker inte sadlar om till att bli dirigenter. De är fullt medvetna om det
bemötande som väntar dem. Det är vad Kanter kallar för att vara ”token”. Kategorin
kvinna blir behandlad som en symbol. Kvinnan är en minoritet i ledarposition och den
synlighet som detta medför upplevs av många som pressande i och med att man inte
representerar sig själv som individ utan kategorin kvinnor. Om en kvinna i
minoritetsposition misslyckas innebär det ett symboliskt misslyckande för alla kvinnor
men kruxet är att det är svårt, och så gott som omöjligt för en kvinna att betraktas som
lyckad som dirigent när hennes kroppsspråk ställer till det.

Kvinnans kroppsspråk

Ett ämne som intervjudeltagarna återkommer till är dirigentens kroppsspråk. Hos
en dirigent vill de ha ett kroppsspråk som orkestermedlemmarna kan tyda utan
svårigheter, där det inte finns någon tvekan om vad dirigenten vill via händerna och
mimiken. Att dirigenten har det rätta kroppsspråket som inger respekt är av stor vikt.
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Musikerna berättar om dirigenter som har varit storväxta, korta, ovårdade men att de
har kunnat dra musikerna in i sin tolkningsvärld genom ett ”fantastiskt kroppsspråk”.
De talar om stor variation vad gäller de manliga dirigenternas kroppsspråk. Men det
kvinnliga kroppsspråket återkommer ofta som ett bekymmer. Flera säger helt frankt att
det ser fel ut när en kvinna dirigerar och att kvinnors kroppsspråk inger osäkerhet. Det
tycks ingen kunna förklara vad det är som gör att kvinnors kroppsspråk ser fel ut; hon
blir för mycket av det ena eller det andra. En musiker har tänkt på att männen har större
gester kanske för att kvinnorna vill gömma brösten med sina mindre gester. Men en
annan har reagerat på stora gester hos en kvinnlig dirigent. Även om en kvinna
anammar det så kallade manliga kroppsspråket gör hon fel eftersom hon ser manlig ut
och är ”inte särskilt feminin” i sitt uppförande. Så det finns inga sätt för en kvinna att
göra rätt och betraktas som neutral i sin position som dirigent. Det finns en kollision
mellan att ha könet kvinna och inneha en profession som dirigent. Kanske trots allt tal
om modernisering av dirigentyrket uppfattas dirigenten som en prototyp för hur en
manlig ledare använder sin makt. Dirigentens synlighet på podiet som öppet styr över
en grupp människor kolliderar med vår bild av kvinnan och därför tror musikerna att
det är lättare för en kvinna att komma in i musiken som tonsättare än som dirigent.
Detta kan ses som ett exempel på vad Eriksson (2000) kallar för de uppenbara
könsbevarande budskapen.

Familj som hinder för kvinnor

Om huruvida familjen är i vägen för en kvinna som satsar på musiken, säger två
kvinnliga musiker att så kan fallet inte vara då unga kvinnor inte tänker på familj när de
väljer karriär, samt att det finns kvinnliga artister som klarat av detta och att det inte
borde vara någon skillnad för en dirigent jämfört med en artist. Dessa musiker berör en
intressant punkt: även om familj är hinder för kvinnornas karriärutveckling så kan den
inte vara huvudanledningen till att kvinnor är få som dirigenter. Även andra artister
reser mycket men där finns exempel på att det går att ha barn och vara världsstjärna,
säger dessa intervjudeltagare. Det är krocken mellan ledare och kön som står i vägen
för kvinnorna, att vara kvinna, och dirigent är svårt av många anledningar. Att vara
artist står inte i kontrast till att vara kvinna men att vara dirigent som leder en orkester
står i krockar med bilden av kvinnlighet. Vid en orkester hade musikerna hört att den
kvinnliga gästdirigenten hade lämnat barnet kvar i hemlandet. Det hade fört med sig
diskussioner om hur gammal barnet kan vara, om hon (dirigenten) fortfarande ammar
och hur hon har kunnat lämna barnet överhuvudtaget (observera att musikerna inte var
säkra på om hon hade barnet med sig eller inte). Musikern som berättar detta menar att
så skulle inte diskussionerna föras om en manlig dirigent. De manliga dirigenternas
familjeliv verkar inte stå i vägen för deras karriär eftersom de har en fru som ger upp
sin karriär och sköter hemmet, tror intervjudeltagaren. Konflikten mellan kvinna som
mor och kvinna som dirigent diskuteras av orkestern medan en sådan diskussion inte
förs om en manlig dirigent. Det är vad Eriksson (2000) kallar för de dolda
könsbevarande budskapen i organisationer.

Kännedom om kvinnor i musikhistorien

Här nämner musikerna Mahlers fru och Clara Schumann som var gift med
Robert. Några har hört talas om att Mahler förbjöd sin fru komponera, och även att
Clara Schumann har tonsatt ”några stycken” men ingen har hört talas om några större
verk av kvinnor. Intervjudeltagarna säger sig vara dåligt insatta i gamla (och även nya)
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verk av kvinnor.  Några tror att verken tidigt stämplats som dåliga eller att de skrevs
under manlig pseudonym. Andra påminner om att det bara är genierna som är kvar idag
och många verk av män är också glömda (se diskussion ovan). Bara två musiker är litet
mer insatta i verk skrivna av kvinnor, varav en har jobbat som radiopresentatör och han
är den enda personen som känner till symfonier skrivna av kvinnor. Fanny
Mendelssohn, Ethel Smyth och Lili Boulanger är okända namn för så gott som alla
intervjudeltagare. En musiker säger att hon inte är förvånad över att de flesta musiker
har dålig kännedom om kvinnor i musiken men hon tycker att det är viktigt att de som
jobbar i programråden eller planeringschefen har kunskap inom området. De flesta
intervjudeltagare är ense om att det finns fler kvinnliga tonsättare än dirigenter. De har i
alla fall hört det mer även om deras orkester ofta inte spelar verk skrivna av kvinnor.
De blir förvånade när de får veta det låga antalet kvinnliga tonsättare i Föreningen för
Svenska Tonsättare12.

Musikernas syn på framtiden

Det är inte alla intervjudeltagare som betraktar könshierarkin inom konstmusiken,
med större andel män på högre nivåer, som ett problem. Dock vill några ha bättre
maktbalans mellan könen. Återigen finns här de som tycker att västvärlden är godkänd
när det gäller att låta kvinnorna komma fram och en annan anser att problemet ligger
hos arrangörer och agenter och att kvinnorna måste lära sig att ta för sig och tro på sig
själva. Många pekar på att det finns kvinnor som går dirigerings- och
kompositionsutbildningen och sätter hoppet till framtiden. Men en musiker talar om att
det är få kvinnor som anmäler sig på de dirigeringskurser som musikerfacket anordnar
och han föreslår att dirigering skall ingå i samtliga musikutbildningar så alla provar på
och talanger fångas upp. Intervjudeltagarna frågades om hur de tror det blir om 20 år
och de flesta tror att andelen kvinnor, speciellt som tonsättare, kommer att öka. Hoppet
sätts till en annan plats än själva orkestern idag. Jämställdhetsarbetet börjar någon
annanstans, och andra såsom arrangörer, agenter och kvinnorna själva skall göra något
åt detta: förändringen bör börja någon annanstans, är en generationsfråga och orkestern
är neutral inställt till dirigenter och tonsättare oavsett kön.

Men några musiker vågar inte vara för optimistiska och tror att det går
långsammare med att få fler kvinnliga dirigenter eftersom där krävs attitydförändring.
Flera tror att det aldrig kommer att bli 50:50 bland dirigenter. En musiker tror inte att
situationen förändras mycket av sig själv och kräver aktiva insatser. Hon är den enda
som vill börja med jämställdhetsarbetet i orkestern. Hon anser att jämställdhetsarbeten
på hennes arbetsplats är bara pappersprodukter och att kvinnorna inte ges plats. Hon
vill ha en förändring kring musikernas inre bild av dirigenten, och anser att
förändringar av könshierarkin förutsätter att musikers syn på ledarskap ändras. Några
ifrågasatte samma möjligheter, att det ser snyggt ut på papper med viss procent kvinnor
på utbildningen, men hur de uppmuntrats och vad händer efter utbildningen måste man
se upp med. En musiker talar om att ge kvinnorna en bas så att de kan tävla på lika
villkor, och detta genom att skapa forum och kvotera. En annan ville ha fler kvinnor i
juryn och fler förebilder. En musiker vill ge kvinnorna mer plats bara om de hade något
nytt att tillföra musiken – om kvinnor för med sig det annorlunda har de rätt att kräva
utrymme men inte annars.

                                                  
12 år 2003 hade FST 232 medlemmar varav 22 kvinnor.
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Sammanfattande diskussion

Organisationsstrukturen på intervjudeltagarnas orkestrar är könshierarkisk på
flera plan. De högre administrativa cheferna är män, dirigenter och tonsättare är män,
bland konsertmästare och stämledare inom orkestern är män i majoritet och kvinnorna
är oftare alternerande stämledare. Även bland övriga medarbetare finns en hierarki som
är synlig för en utomstående, då musikerna jämför sig själva med varandra och där det
finns en rangordning av bra och mindre bra musiker. Den senaste tidens diskussion om
stämledarnas och konsertmästarnas ledaransvar har tydligtgjort behovet av andra
kompetenser utöver den konstnärliga hos denna grupp. Av den grupp kvinnor som finns
i orkestern har en tredjedel befattning med gruppansvar, medan varannan man i
orkestern har en sådan befattning. Denna sneda könsfördelning av hierarkin inom själva
orkestern har gått intervjudeltagarna förbi. Därför kan det vara fördelaktigt att lyfta upp
dessa osynliga hierarkier (stämledarna och konsertmästarna) till ytan samt föra
diskussion om den ledarroll som dessa befattningar innebär – Snedfördelningen kan
tydliggöras då det är män som återfinns på de högre positionerna, inte bara som VD,
orkesterchef, tonsättare och dirigent, utan även inom orkestern.

Av intervjuerna framgår att det är dirigenten som står för bilden av ledaren trots
att tonsättaren formellt står över dirigenten i hierarkin. Dirigentens makt och
tolkningsföreträde är så gott som orubbligt och ifrågasätts ytterst sällan. Vilka
egenskaper en sådan ledare bör ha kan musikerna inte uttrycka i konkreta ordalag: de
berättar att de får en känsla som är bortom orden, och när de försöker beskriva en bra
dirigents egenskaper talar de om en naturlig auktoritet som i sin tur vidareutvecklas och
beskrivs i termer som är långt ifrån könsneutrala. Den bild av ledaren som förmedlas är
bilden av en man som står därframme och leder den stora orkesterensemblen – bilden
av ledaren är starkt förknippad med bilden av manlighet. Medan mannen blir
könsneutral i sin position som dirigent är kvinnan sitt kön och måste kämpa med de
föreställningar om manlighet och kvinnlighet som finns hos orkestermedlemmarna. Av
musikernas utsagor att döma har kvinnan i egenskap av dirigent en tillkämpad
auktoritet och hon måste erövra podiet och ”kräva” respekt av orkestern. Hon måste
balansera mellan att vara kvinna och att bete sig manligt som dirigent. Men trots att det
finns kvinnliga dirigenter som jobbat med denna balans mellan kvinnligt manligt, blir
de gång på gång ifrågasatta, eftersom deras beteende uppfattas som ett normbrott och
avståndstagande från det kvinnliga. Här diskuterar intervjudeltagarna inte kompetens,
utan de resonerar kring sina tolkningar av dirigentens kroppsspråk. För positionen
dirigent är kvinnans kroppsspråk fel oavsett hur hon gör. Det går inte att vinna kriget
över sitt kön eftersom kvinnan är sitt kön och hur hon än uppför sig på podiet gör hon
fel. Vad det specifika felet hos kvinnans kroppsspråk är går inte att få klarhet i. Medan
den ena anses röra sig ”för feminint” och ha för kvinnliga rörelser, uppfattas den andra
som kantigt och manligt i sitt kroppsspråk. De manliga dirigenterna varierar stort i sitt
kroppsspråk, allt från de som har ”feminina gester” till andra som har en sträng manér,
dessa uppfattas inte som fel utan som variationer i sättet att vara. Bilden av ledarskap är
bekönad och ledaren är en man. Med sin direkta maktmanifestation blir dirigenten
prototypen för den ensamma starka ledaren som inför åskådarna leder sina medarbetare.
Intervjudeltagarna har mycket liten erfarenhet av att ha spelat under ledning av en
kvinnlig dirigent. Att hon är ett undantag leder till att hon synliggörs mer och blir
representant för sitt kön. Musikerna har närmare till att kritisera kvinnliga dirigenter
trots att manliga svenska dirigenter inte heller kunnat göra internationell karriär.
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De musiker som deltog i studien har inte överblick över organisationen och
många av dem kan inte ens säga vem deras personalansvarig är. Orkestermusikernas
inflytande i organisationen är begränsat, och de ser inte något alternativ bortom det
nuvarande arbetssättet. Detta trots den uppgivenhet de ger uttryck för att de inte är mer
delaktiga i musikskapande processen. Intervjudeltagare med erfarenhet från
operaorkestrar uttrycker sig mer positivt om sin delaktighet och de känner sig mindre
styrda. Detta kan bero på att operadirigenten inte har hela sin uppmärksamhet på
orkestern, utan har även sångarna och andra konstnärliga ledare att samarbeta med.
Några orkestermusiker hämtar kraft för att spela i det stora orkestersammanhanget från
att spela i mindre ensembler där de känner sig mer kreativa och mer delaktiga i
besluten. Trots att musikerna inte ser några alternativa sätt för orkestern att fungera vill
de gärna ha utrymme till att bli mer delaktiga i programtillsättning och val av dirigent.
Kontraktsanställda och vikarier har än mer begränsade möjligheter till delaktighet. När
det gäller organisationsstrukturens samverkan med kön så är det svårare för kvinnor att
avancera vid en organisation med hierarkiska strukturer som en orkester. De kvinnliga
intervjudeltagarna har erfarenhet av att inte kunna bete sig som männen och de är
medvetna om att könet kvinna innebär begränsningar för vad de tillåts säga och göra.
Denna känsla av synlighet gör att det blir svårare för kvinnorna att göra sina röster
hörda. Dessutom orienterar sig männen mot varandra genom att män gärna umgås med
andra män. Alla intervjudeltagare har hört talas om konservativa orkestrar eller
refererar till ”farbröder” med konservativ kvinnosyn, men många gånger förbiser de
den manliga normen i just sin orkester. Trots denna könsblindhet inför den egna
orkestern är alla medvetna om att diskussionen om orkesterns lägre (sjunkande) status
med ökad (ökande) andel kvinnor, är högst levande. Och trots att fenomenet
bakomskärm provspelning är utbredd är den inte helt blind för kön. Eftersom männen
anses ge orkestern högre status blir det lättare att välja en manlig musiker och det är
inte bara män som orienterar sig mot män utan även kvinnorna orienterar sig mot män
på grund av den maktasymmetri som finns mellan könen.

Även i urvalsprocessen för fastställandet av repertoar finns könade processer.
Kännedom om kvinnor inom musiken är mycket begränsad och den bristande
kunskapen finns även bland de som tillsätter repertoaren. Verk av kvinnor har hamnat i
periferin i musiken och spelas ytterst sällan. Att spela nyskrivna verk och verk av
kvinnor är som att röra sig på okänd mark. Musikerna tycker att det är svårare att spela
verk som de inte kan relatera till och som inte är lika bekanta som de klassiska verken.
Det är inte bara musikerna som är mindre intresserade av okända verk. De menar att
dirigentens intresse för det verk som spelas är av stor vikt.  Här förklarar man att
marknadskrafter och publikens intresse ligger bakom marginalisering av nya eller
okända verk. Men det finns okända och nya verk som ges stort utrymme och kan ta upp
till en fjärdedel av repertoaren och det är de svenska verken trots att uppsättning av
dessa verk är varken ekonomiskt försvarbart eller är av hög konstnärlig värde alla tider.
Svenska tonsättare (och dirigenter) får stort utrymme i repertoaren, vilket förklaras med
att orkestern trots allt är en svensk kulturinstitution. Med andra ord kvoteras svenskar in
i repertoaren, men tanken på att kvotera verk av kvinnor ifrågasätts. Eftersom det inte
finns något kvinnoland och ingen nation som är kvinnornas finns inte heller lika stor
förståelse för att ge verk av kvinnor plats i orkesterrepertoaren.

Det är vedertagen sanning att ett av skälen till att kvinnor har svårare att göra
karriär är ansvaret för barn och familj. Men utifrån intervjudeltagarnas resonemang är
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det framförallt bilden av ledarskapet som kolliderar med kvinnors möjlighet att bli
dirigenter, medan familj som hinder uppfattas som ett allmängiltigt kvinnoproblem.
Musikerna är optimistiska om framtiden och tror att andelen kvinnor kommer att öka på
alla plan och även bland tonsättarna, men de är mer försiktiga med att spå radikala
förändringar när det gäller könssammansättningen bland dirigenter, ty där krävs
attitydförändringar och ändrade könsroller. Men för intervjudeltagarna är problemet
inte attityden vid deras arbetsplatser; de anser att jämställdhetsarbetet ska göras på
andra platser än just deras orkester här och nu.

Förväntningarna på hur ledaren och dirigenten skall uppföra sig har förändrats.
Det är ute med den auktoritära ledaren som utövar makt genom att inviga rädsla hos
medarbetarna, säger intervjudeltagarna: det gäller att nyttja sin makt utan att utnyttja
den. Den förändrade bilden av ledaren är parallell med den förändrade bilden av
manligheten. Mannen skall vara ”lagom” maskulin och inte för aggressiv (Eriksson,
2000). Musikernas bild av dirigent är en lagom maskulin man som inte spelar auktoritär
utan har en inneboende naturlig auktoritet.

Vidare forskning

Jämställdhet mellan könen uppnås inte bara för att det är inne att tala om
jämställdhet i den offentliga debatten. Och trots den medvetenheten har jag blivit
förvånad över att studier och utredningar med könsperspektiv är obefintliga inom
musiklivet, såväl i Sverige som i resten av världen. Som en examensuppsats har studien
sina begränsningar, eftersom ämnena ledarskap och kvinnors roll i musiken har varit
nya områden för mig att förkovra mig i. Hoppas att studien kan tjäna syftet av en
explorativ studie och efterföljas av andra studier om kvinnor inom musiken.

Tack till:

Det är många som bidragit till arbetet med denna uppsats. Först och främst vill
jag rikta ett stort tack till alla intervjudeltagare som har varit generösa med sin tid och
som låtit mig ta del av deras erfarenheter. Jag vill även tacka Anna Lindal, solist,
tidigare konsertmästare i Stockholms Filharmoniska Orkester och nuvarande professor
vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, som vid ett tidigt skede tog sig tid och
orienterade mig i orkestervärlden. Tack även till Ylva Nyberg, tonsättare, redaktör för
nätmagasinet Tritonus och styrelseledamot i Föreningen Svenska Tonsättare som
delade med sig den samlade statistiken om musiklivet i Sverige. Tack ni vänner som
har lyssnat och gett värdefulla kommentarer under arbetets gång. Tack Hama för din
språkgranskning. Tack till Ylva Elvin-Nowak för en effektiv och engagerad
handledning.
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    Bilaga nr 1 Intervjuguide

Även om jag har skrivit dessa frågor så tänker jag inte att ha dem med på intervjun. Jag vill
att intervjuerna skall utvecklas utifrån deras sätt att berätta och främst fokusera på den
personliga erfarenheten. Jag är framförallt nyfiken på hur de talar om ämnet. Jag vill veta
hur de resonerar kring och har för föreställningar om kön och hierarki – på vilket sätt talar
de om t ex om konstnärliga ledaren (han/ hon) som de har jobbat med.

- kort presentation av mig själv, psykologlinjen, konfidentiellitet, rätten av avbryta
intervjun & om de är intresserade av att få uppsatsen e-postad.

- berätta om att samtalet kommer att vara kring kön, hierarki och (konstnärligt)
ledarskap och att det är deras tankar och åsikter om dessa som är i fokus för uppsatsen.

- ålder?, instrument, antal år av musicerande & utbildning, antal år vid nuvarande
arbetsplats, tidigare arbetsplats

- hur ser karriärmöjligheterna ut?
-  hierarkin vid en orkester/ vilka är de konstnärliga ledare/överordnade som du jobbar

med (vill se vilka yrkeskategorier som nämns) samtal om ordningen och maktbalansen
mellan dem

- en orkester utan dirigent är detta möjligt?
- Hur är en bra dirigent? Kultstatus
- Hur resonerar de kring det faktum att majoriteten av tonsättare och dirigenter är män.
- kännedom om musik och kvinnor i historien
- Kännedom om kvinnliga dirigenter & tonsättare
- Åsikt om repertoaren? Kan de påverka programrådet? Tänka på kön här är det ok?

Korta frågor och svar: vad anser du om dessa påståenden? Dessa påståenden är lånad från:
Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap (SOU 1994:3) Stockholm: Fritzes

- Kvinnor har sämre självförtroende än män
- Män väljer män
- Kvinnor vill ej bli dirigenter
- Kvinnor måste vara mer kompetenta för att uppfattas så som dirigenter och tonsättare
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Bilaga nr 2       Brev till musiker
            

Hej!

Mitt namn är Nashmil Aram och jag går sista terminen på psykologlinjen i Stockholm.
Utbildningen är tio terminer lång och förutom individualpsykologi studerar vi även
organisationspsykologi, inom vilken jag kommer att skriva min examensuppsats. Min
handledare är Ylva Elvin-Nowak. Examensuppsatsen kommer att handla om musik, ledarskap
och kön. Jag är intresserad av att intervjua musiker i olika åldrar, av båda kön och med
olika erfarenheter som jobbar i någon form av organisation.  Jag vore mycket tacksam om du
skulle vilja delta i en intervju.  Intervjun beräknas ta cirka en timme och dina svar kommer att
behandlas konfidentiellt. Detta innebär att endast jag och min handledare läser intervjuerna
och att materialet presenteras utan att det framgår vem som intervjuats eller var hon eller han
är verksam. Du är välkommen att kontakta mig per e-post eller telefon.

Med vänliga hälsningar
Nashmil Aram
hemadress
08-hemtelefon
070-mobiltelefon
nashmilaram@hotmail.com
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Bilaga nr 3           Brev om statistik 
                 

Hej!
Jag vill återigen tacka för att ni hjälpte mig med att hitta intervjupersoner för min uppsats. Jag
behöver lite information och hoppas att ni kan hjälpa mig med detta och lovar att jag inte ska
störa därefter. Det gäller antal personer på olika befattningar och deras kön, samt
gästdirigenter och tonsättare. Detta gäller nuvarande förhållanden men det går även bra med
tillgänglig statistik från tidigare år.  Jag skickar frågeformuläret som bifogad fil. Jag hoppas
på ett snabbt svar.

Med vänliga hälsningar
Nashmil Aram
Telefonnummer mobil
telefonnummer hem

Total antal Antal kvinnor Antal män
Musiker anställda vid
orkestern
Vikarier
Konsertmästare
Alternerande
konsertmästare
Antal stämledare
Alternerande stämledare
Gästdirigenter under
säsongen
Verk av tonsättare


