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”All of a sudden someone threw me in this rock 'n' roll band. They threw these musicians at me, man, and the 

sound was coming from behind. The bass was charging me. And I decided then and there that that was it. I 

never wanted to do anything else.” 

Janis Joplin  

                                                 

1
 Pastisch på det välkända omslaget till albumet Destroyer med gruppen Kiss. Här ommålad till fyra kvinnor 

av tatueraren Anna Komstadius. Författaren har rättigheterna till skissen i original.  



 

 

ABSTRACT 

Denna studie har som syfte att undersöka relationerna mellan musikanvändande, 

sociokulturell bakgrund, identitet och genus hos fyra kvinnor vars musikanvändande 

främst håller sig inom rockgenren. Materialet som ligger till underlag för undersökningen 

är kvalitativa forskningsintervjuer med dessa fyra kvinnor. För att analysera intervjusvaren 

används teoretiska perspektiv som utgår från tre teman gällande habitusbegreppet och den 

sociokulturella bakgrundens betydelse, genus samt musik och identitet. I studiens bakgrund 

presenteras också en mängd tidigare forskning för att ge en bred bild av ämnet.  

      Resultatet visar att samtliga fyra kvinnor kommer ifrån landsorten och de är uppväxta i 

hem som är präglade av en stark arbetarkultur. Det är också i hemmet som kvinnorna mötte 

rockmusik första gången genom en manlig familjemedlem. Smaken har sedan utvecklats 

och förändras i samma takt som deras självuppfattning och genusidentiteter. När det gäller 

genusperspektivet berättar informanterna att de genom sitt deltagande på ett fält som 

domineras av manliga uttryck, kan göra revolt mot rådande könsnormer kring kvinnlighet. 

De berättar också att de ibland kan uppfattas som störande och aggressiva när de uttrycker 

rockens råa och direkta karaktärsdrag. Musiken är väldigt viktig för dessa kvinnor även på 

ett personligt plan. Rocken hjälper dem att definiera sig själva och omvärlden. Den kan 

också hjälpa dem att komma i kontakt med sitt inre jag. 

 

Nyckelord: rockmusik, habitus, genus, musik och identitet.   



 

 

FÖRORD 

När det väl kommer till kritan hänger färdigställandet av en magisteruppsats endast på 

författaren. Däremot hade det inte blivit någon magisteruppsats utan empiri. Därför vill jag 

förstås främst tacka mina fyra informanter Borgen, Ramona, Jolene och Katja. Tack vare er 

har jag någonting att analysera och diskutera. Ni har alla öppenhjärtligt och ärligt berättat 

om er stora passion för rockmusik, kulturen kring den och vad det betyder för er. Eftersom 

jag delar denna stora passion har det varit fyra möten som har utvecklat mig både som 

forskare och som person. För det är jag evigt tacksam!  

      Tack också till min handledare Gunnar Ternhag som alltid läser och kommenterar mina 

texter med entusiasm, uppmuntran och välbehövd vägledning. Ett stort tack riktar jag även 

till mina kurskamrater, Henrik Björlind och Samuel Karlsson för deras värdefulla tips och 

råd. 

      När man bedriver studier av detta slag behöver man mängder med böcker, artiklar och 

uppsatser. Då är det bra med ett bibliotek som hjälper till med fjärrlån och omlån av dessa. 

Därför skall Stadsbiblioteket i Falun ha ett stort tack för sin viktiga insats! 

      Ibland är det också bra att ha en sambo som också är akademiker. Då har man alltid 

någon som kan läsa och ge synpunkter på texter och agera bollplank i diskussioner. Då 

finns det också alltid en förståelse för det faktum att man som uppsatsförfattare befinner 

sig i en bubbla som inte spricker förrän efter ventileringen. Tack Magnus! 

      Ett stort tack också till tatueraren Anna Komstadius på studion Temple of Art i Falun 

som var villig att skissa upp mina rockbrudar som en pastisch på Destroyer. Jag ser fram 

emot stunden då vi skall föreviga bilden med nålar och bläck! 

      Sist men inte minst vill jag tacka Musikhögskolan i Örebro för det inspirerande 

klimatet.  

 

Jennie Tiderman 

Falun 24 maj 2010 
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INLEDNING 

”Rocken betraktades som en mer autentisk och seriös musikform än den melodiösa och 

oseriösa typen av hiphop, R&B eller pop. Rocken ansågs också vara en killig musikform.”
2
 

Så skriver Ann Werner i sin avhandling från 2009, Smittsamt – En kulturstudie av 

musikbruk bland tonårstjejer. I hennes avhandling studeras tonårstjejers musikbruk och det 

visar sig här att de tjejer vars musikbruk utgår ifrån rock är en minoritet bland de tjejer som 

studien inkluderar. Det är också tydligt att de tjejer som lyssnar på rockmusik anser att de 

som lyssnar på en mer mainstreambetonad musik har lägre smak än de själva och att 

rockmusik är mer seriös och äkta. Rockmusiken anses, av de tjejer som lyssnar på den 

typen av musik, även vara mycket viktig för identitetsskapandet och för känslolivet på ett 

djupare plan. Dessa tjejer är väl medvetna om att rock anses vara en ”killig” musikform 

och att de hela tiden måste förhålla sig till denna maskulina genuskodning.  

      Åsa Bergmans avhandling Att växa upp med musik, också från 2009, berör också 

ungdomars musikanvändande i skolan och på fritiden. Även denna studies resultat visar att 

rockmusik är en manlig domän som endast beträds av ett fåtal tjejer. De tjejer som ändå 

figurerade inom denna genre visste vilken position de hade inom genren och att de iklädde 

sig en maskulin genusidentitet för att bli accepterade. Vissa killar som spelade rockmusik 

uttalade i denna studie till och med att tjejer inte ens kunde spela.
3
  

      Jag själv är en av dessa avvikande tjejer som agerar på detta mansdominerade fält. Jag 

kallar mig ofta ”rockbrud”. Jag älskar rockmusik och jag ser just den musiken som en 

viktig del både i hur jag ser mig själv och hur jag vill att andra ska se mig. Jag har förvisso 

ett brett intresse för musik och vad den betyder för människor, men ser jag över mitt eget 

musikanvändande så utgår det oftast ifrån rockmusik. Skulle jag besätta mitt livs ljudspår 

skulle det förmodligen bli ett ljudspår bestående av musik ifrån Hellacopters, Ramones 

eller Metallica med någon avvikelse i form av en operaaria.  

      Rock väcker alltid den passionerade lyssnaren i mig. Jag har en mycket nära relation 

till rockmusik. Rockens direkta kraftfullhet, dess känslostormar och omedelbara 

uttryckssätt lockar och drar i mig både implicit och explicit. Jag har förstås alltid lagt 

märke till min ensamhet som kvinna i detta musikaliska fält som är präglat av manliga 

utövare, lyssnare och entreprenörer. Tack vare min akademiska utbildning har jag haft 

förmånen att upptäcka ett vetenskapligt område som undersöker och besvarar många frågor 

                                                 

2
 Werner, A (2009) s. 188 

3
 Bergman, Å (2009) s. 123 
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kring detta. Ett område jag själv vill delta i och besvara frågan som fortfarande kvarstår: 

varför är det just dessa kvinnor som figurerar i en sådan manligt dominerad musikgenre 

och vad säger de själva om sina könsroller i en genre med sådan tydlig manlig 

genuskodning? Mitt stora rockintresse och min nyfikenhet inför detta vetenskapliga fält 

fick mig att vilja djupdyka i ämnet. Det resulterade i denna studie.  

 

Syfte  

Syftet med denna studie är att belysa relationerna mellan musikanvändande, sociokulturell 

bakgrund, identitet och genus hos fyra kvinnor vars musikanvändande håller sig inom 

rockgenren. Detta för att dels förstå relationen mellan musiksmak och sociokulturell 

bakgrund och dels för att se kopplingen mellan musik, genus och identitetsskapande. 

 

Forskningsfrågor 

Studiens syfte preciseras i följande frågeställningar. 

1. Finns det några gemensamma signifikativa drag i dessa kvinnors sociokulturella 

bakgrund som kan klarlägga musikanvändandet inom rockgenren? 

2. Vilken betydelse har musikanvändningen i relationen mellan genus och identitet för 

kvinnorna i denna undersökning? 

3. Vilken funktion har dessa kvinnors musikanvändande inom rockgenren i skapandet 

av en identitet? 

 

Musikanvändande 

Musikanvändande är ett begrepp som i denna studie kan direktöversättas till Christopher 

Smalls begrepp ”musicking”. Med detta utgår Smalls från att musik inte är någonting som 

är utan det är någonting som människor gör. Begreppet är alltså ett verb som har termen 

music som ursprung. Den mer implicita betydelsen av begreppet är att det är det som 

människor gör i musikaliska sammanhang som är centralt. Det innebär att det är 

människors handlingar och deltagande i olika sammankomster som innefattar musik såsom 

uppträdanden, lyssning, övning, komponering, dans och sång. Till och med ensam sång 

eller nynnande i hemmet räknas till begreppet ”musicking”. Personer som deltar i periferin 

i musikaliska sammanhang som exempelvis roadies och scenmästare skall också räknas in 

som individer som utövar en form av ”musicking”. Det behöver inte innebära att lyssnaren 
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närvarar vid uppspelningstillfället eller i inspelningsstudion. Det är agerandet när du 

uppmärksammar musik som en del i ditt handlande vilket lika gärna kan vara några 

minuters musiklyssnande hemma i soffan, i bilen, i affären eller i hissen.  

      De är alla en form av musikanvändande, oavsett om du är aktiv i skapandet av musik 

eller en mer passiv åhörare. Det är relationen mellan individ och musik eller mellan olika 

individer som möts genom eller i musiken som bär mening.
4
 Man kan säga att 

musikanvändande är någonting grundläggande hos de flesta människor på ett mer eller 

mindre medvetet plan, eftersom musik genomsyrar mycket i vårt moderna samhälle, inte 

bara i specifika sammanhang där musik agerar i förgrunden. 

      Lars Lilliestam vill översätta Smalls begrepp till ”att musika” eller ”musikande”.
5
 Han 

vill därefter utveckla Smalls begrepp något. Lilliestam menar att Smalls begrepp endast 

låser sig till sammanhang där levande musik framförs vilket gör att det blir något statiskt. 

Människor idag tar oftast del av musik via radio, TV, datorer och skivor vilket går långt 

utanför liveframförandet. Därför vill Lilliestam utvidga betydelsen av begreppet ”att 

musika” till alla aktiviteter där musik ingår. Det kan alltså även röra sig om enkla 

sånglekar, minnen av musik eller musikupplevelser, samtala om musik eller nynna på en 

sång medan du handlar i det lokala snabbköpet. ”Musikande” ingår därför i de flesta 

människors vardagliga sysslor och rutiner. Genom detta begrepp understryks musikens del 

i ett socialt och kulturellt sammanhang. Musik skall ses som en handling och inte som ett 

ting, menar Lilliestam.  

     Small nämner emellertid musikande i hemmet men hans fokus ligger, precis som 

Lilliestams kritik menar, på liveframträdandet. Betydelsen av begreppet musikanvändande 

utgår ifrån Lilliestams definition av ”musikande” eller ”att musika”. I denna studie betyder 

alltså begreppet musikanvändande en medveten eller omedveten handling som innefattar 

någon form av musik. Det behöver inte vara ett liveframträdande eller ett lyssningstillfälle 

på inspelad musik, utan det kan också innebära ensam sång eller musik som socialt 

samspel via samtal om musik.  

 

  

                                                 

4
 Small, C (1998) s. 8-13 

5
 Lilliestam, L (2009) s. 24 
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Rockgenren 

I denna studie används begreppet rockgenre eller rockgenren. Lars Lilliestam menar att en 

musikgenre är ett väldigt brett begrepp. I detta begrepp finns det många nivåer, värderingar 

och implicita regler som skall vägas in konceptets helhet. Det handlar inte endast om 

musikaliskt material, utan också om texter, beteenden och visuella medel. Musiken 

förmedlar olika betydelser som inte genast syns i den direkta klingande presentationen.
6
  

      En genre har också sina musikaliska och textmässiga uttrycksmedel. Dessa kan vara 

redan färdiga fraser som återanvänds på olika nivåer. Detta är standarduttryck som syns på 

en mer övergripande nivå. Lilliestam menar att det dock finns mer detaljer att gå in på när 

man studerar subgenrer. Det finns ändå en övergripande struktur när det gäller rock som en 

bred genretitel. Detta är någonting som de individer som verkar inom genren hela tiden 

måste förhålla sig till både när det gäller visuella kommunikationsmedel och språkliga 

uttryck.
7
    

       Franco Fabbri menar att en genre är ett system av musikaliska föreställningar som är 

styrda av definitiva sociala regler. Det kan kallas för estetiskt program eller ett manifest av 

regler som i tystnad har utformats för genrens sociala system. Dessa regler utgår ifrån 

några punkter som Fabbris resonemang bygger på. Det första är formella och tekniska 

regler som rör de musikaliska elementen. Därefter följer semiotiska regler där specifika 

dolda koder avslöjar genretillhörigheten. Regler för beteende, sociala och ideologiska 

ställningstaganden samt ekonomiska och juridiska regler är någonting som finns i genrens 

outsagda berättande.
8
 Jag går mer in på rockens utformning, utveckling och uttryck som 

musikgenre i avsnittet ”Rock, klass och genus”.   

      I denna uppsats definieras rock som övergripande genretitel på ett fält där också fler 

subgenrer figurerar. Oavsett vilken subgenre studiens fyra kvinnliga informanter tillhör, 

räknas utgångspunkten för deras musikanvändande till genren rock där bestämda typer av 

koder, beteenden, utseenden och andra kulturella uttryck figurerar. Någon av 

informanterna kanske främst använder subgenren punk, medan en annan främst brukar 

folkrock eller glamrock. Detta kan innebära att det skiljer sig något mellan informanterna 

beroende på vilken subgenre de ingår i, men den samlande meningen är ändå att kvinnor är 

avvikare i samtliga subgenrer, vilket ändå gör dem jämförbara.  

 

                                                 

6
 Lilliestam, L (2009) s. 62-64 

7
 Lilliestam, L (1998) s. 62 

8
 Fabbri, F (1980) s. 52-56 
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Rockbrudar 

Med termen rockbrudar menar jag kvinnor vilkas musikanvändande utgår ifrån den 

övergripande genretiteln rock. Som jag understrukit tidigare kan subgenrerna skilja sig 

mellan informanterna, men om de allmänt ställer sig inom rockens generella 

musikgenrerelaterade koder, går de i denna studie under begreppet rockbrudar.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Inom all forskning finns det en del etiska överväganden att uppmärksamma. 

Vetenskapsrådet har tagit fram en del sammanfattande punkter som har som syfte att ge 

riktlinjer för en god avvägning mellan forskningskrav och individskyddskrav.  

      Dessa principer utgör direktiv för humanistisk forskning och har karaktären av 

vägvisare; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet.
9
 

    I kontakten inför mina intervjuer informerades deltagarna om min undersöknings syfte 

och frågeställningar samt att deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Deltagandet i min undersökning är frivilligt och informanterna kan när som helst avbryta 

sin medverkan utan att detta får några konsekvenser för dem. Vidare är alla som deltar helt 

anonyma. De har alla fått välja ett namn som identifierar dem i denna undersökning. Det 

insamlade materialet kommer endast att användas för denna undersökning och de som 

deltagit har medgivit att materialet får användas för detta syfte. Alla som deltar i 

undersökningen är över 18 år.  

 

Metod och material 

Eftersom empirin i denna uppsats består av berättelser av människor med utgångspunkt i 

deras vardagshandlingar, skulle man kunna kalla detta för en fältstudie. Jag ville ut på 

fältet för att möta informanterna i deras vardag och i deras naturliga miljö för att inte 

kontexten skulle bli onaturlig för de individer som figurerar i studien. Intervjuerna utfördes 

under en period på fyra veckor under februari och mars 2010.   Samtalen ägde rum på 

neutral mark, vilket betyder att de inte utfördes i mitt eller informanternas hem, och 

spelades alla in med Mp3-spelare. Det var inte förrän jag hade skapat mig en uppfattning 

om hur empirin såg ut som jag visste exakt vilka teorier som skulle agera verktyg i 

                                                 

9
 http://www.codex.vr.se/forskninghumsam.shtml  

http://www.codex.vr.se/forskninghumsam.shtml
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analysen vilken skulle besvara mina forskningsfrågor. Detta skulle man kanske kunna 

härleda till ett arbetssätt liknande grundad teori
10

, men jag vill ändå understryka här att jag 

ändå hade en idé om ett teoretiskt perspektiv som redan från början genomsyrade 

utformningen av intervjuernas utgångspunkter. 

 

Urval  

Eftersom denna studie huvudsakligen handlar om relationen mellan sociokulturell 

bakgrund, musikanvändande och identitetsskapande ville jag att mina informanter skulle 

ha passerat tonårens omskakande år, där identitetssökandet ofta tar rejäla vändningar och 

uttryck. Jag sökte personer som på grund av sin ålder troligen nått en något djupare 

självreflektion och funnit en tämligen stabil identitetsuppfattning för att de lättare skulle 

kunna se sig själv både i ett utifrån- och i ett inifrånperspektiv. Detta motiverade mig att 

välja individer som befinner sig i åldrarna 22-27 år.  

      Informanterna valdes ut av mig utefter antingen yttre uttryckssätt som vittnade om ett 

stort rockintresse eller att jag via kontaktkedjor fick information om individer som kunde 

passa min studie. Något som vanligen kallas för snöbollsurval
11

. Jag hade ingen djupare 

relation med någon av informanterna innan studien inleddes och därmed hade jag ingen 

utförlig information om deras individuella bakgrunder. Det enda kriteriet som fanns bakom 

mitt urval var att de skulle vara kvinnor som lyssnade på rockmusik och att de befann sig i 

rätt ålder för min studie. Personerna som intervjuas har inte en närmare koppling till 

varandra och de kommer heller inte från samma ort.  

 

Forskarroll 

Min forskarroll i detta var inte att se dessa kvinnor endast i ett objektivt utifrånperspektiv. 

Som jag tidigare nämnt i studiens inledning har jag har själv ett stort intresse för rock, 

vilket har präglat min identitet mycket starkt. Detta ser jag dock som en klar fördel, 

eftersom jag lätt kan sätta mig in i informanternas berättelse också från ett 

inifrånperspektiv, vilket ger mig en direkttillgång till forskningsfältet. Mitt eget 

rockintresse skapade också ett förtroende mellan mig och mina informanter. Det blev 

därför ett möte mellan två subjekt istället för ett granskande ögonblick där informanten var 

                                                 

10
 Med grundad teori avses här den forskningsmetod som innebär att teorierna utgår ifrån empirins 

utformning. Läs vidare i L. Seldéns artikel ”En kontrovers om grundad teori” 

http://www.adm.hb.se/~ls/www/99-3-21.pdf  
11

 Hartman, J (1998) s. 210 

http://www.adm.hb.se/~ls/www/99-3-21.pdf
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ett iakttaget objekt. Jag är väl medveten om att mitt eget deltagande i det fält som ska 

undersökas kan hindra mig att se saker som någon utomstående enklare skulle lägga märke 

till. Detta ser jag dock inte som ett stort problem just på grund av min medvetenhet om min 

forskarroll.  

      Det är min ambition att anlägga en reflexiv ansats i min studie, där jag hela tiden 

problematiserar och ställer mig kritisk till hur min forskarroll påverkar hur verkligheten 

beskrivs i min studie. Någonting som Mats Alvesson och Kaj Sköldberg förespråkar när 

det kommer till en reflexiv forskningsansats.
12

 Jag har också utgått ifrån Heléne 

Thomssons mening att ett reflexivt förhållningssätt också påverkar hur intervjufrågorna 

utformas utifrån de informanter som skall svara på dem.
13

 Detta går jag mer in på nedan.  

 

Den kvalitativa forskningsintervjun 

Steinar Kvale resonerar kring två olika typer av forskare som intervjuare. Malmletaren ger 

sig in i ett fält för att leta efter någonting speciellt med väsentlig mening för studien. Här 

handlar det ofta om objektiva fakta som genom olika analystekniker får sin slutgiltiga form 

och sitt värde i att de ställs i förhållande till en yttre objektiv värld eller en inre värld av 

subjektiva erfarenheter.  

      Den andra typen, resenären, är på väg till ett mål. Under resan möter denne människor 

som den samtalar med om deras värld och livet i den. Vad som resenären hör och 

observerar beskrivs sedan kvalitativt genom att möjliga betydelser skiljs ut genom 

resenärens rekonstruktioner och tolkningar av den värld som han eller hon har rest igenom. 

Resenären kan också genom resans gång förändras genom en reflektionsprocess som ger 

intervjuaren en annorlunda syn på sig själv och fältet, vilket kan blottlägga mycket som 

tidigare varit självklart. I och med detta kan resenären också väcka nya tankar hos 

informanterna så att också de kan se det som tidigare varit givna i deras kultur.
14

  

      Jag har i denna studie sökt att utgå ifrån Kvales resenär, eftersom jag hade ambitionen 

att göra mina intervjuer till ett möte och ett samtal mellan två föränderliga subjekt.  

      När informanterna tillfrågades var jag mycket noggrann med att understryka att 

intervjuerna inte skulle vara en utfrågning där de skulle behöva försvara sin identitet eller 

sin musiksmak. Jag ville alltså framhålla att det som här kallas intervjuer i själva verket var 

                                                 

12
 Alvesson, M & Sköldberg, K (1994) s. 322 

13
 Thomsson, H (2002) s. 144 

14
 Kvale, S (1997) s. 11-12 
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ett samtal där vi skulle prata om deras bakgrund och musikens betydelse för deras identitet. 

Kvale beskriver samtalet som intervjuform på följande sätt:  

 

En intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades  

livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening.
15  

 

Samtalet ska alltså vara ett mänskligt samspel, där informanten och forskaren möts för att 

professionellt men ändå vardagligt diskutera erfarenheter, känslor och förhoppningar 

utifrån en underliggande struktur med ett bestämt syfte. 
16

  

      Därför grundades intervjun inte i uppradade frågor som skulle följas exakt, utan istället 

i några utgångspunkter som kunde modifieras beroende på hur samtalet utvecklades. Kvale 

menar att det är typiskt för en kvalitativ forskningsintervju att utgångspunkterna är relativt 

ostrukturerade och icke-standardiserade.
17

  

      Jag ville att vårt möte skulle vara ett öppet forum där inga uttalanden skulle bedömas 

som mer eller mindre viktiga för studiens innehåll. Steinar Kvale menar att 

forskningsintervjun inte är ett samtal mellan likställda parter, eftersom det är forskaren 

som definierar och kontrollerar samtalet.
18

 Flera av mina informanter uttryckte en 

nervositet och en oro över att jag skulle använda ett obegripligt och akademiskt språk eller 

att jag skulle tycka att de var dumma för att de inte hade en högre utbildning.  

      Jag ville därför att jag och den intervjuade informanten skulle vara så likställda som 

möjligt, även om total jämställdhet är omöjligt eftersom det är jag i egenskap av forskare 

som styr samtalet. Om informanten skulle känna sig för underlägsen, kanske detta skulle 

resultera i att denne kände sig hämmad och ovillig att öppet berätta om sig själv och sitt 

förhållande till musiken. Jag ville därför understryka min forskarroll som medlem i det 

studerade fältet för att skapa ett förtroende som kunde hjälpa mina informanter att tala 

öppet. Mina intervjuer blev till slut en balansgång mellan Kvales begrepp vardagslivets 

samtal och den filosofiska diskursen
19

 där konversationen varierade från att vara ett samtal 

om musik i vardagen på ett mer ytligt plan till att vara en diskussion om genusproblematik 

och identitetsskapande genom musik.  

                                                 

15
 Kvale, S (1997) s. 13 

16
 Kvale, S (1997) s. 13 

17
 Kvale, S (1997) s. 19 

18
 Kvale, S (1997) s. 13 

19
 Kvale, S (1997) s. 25-26 
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För att bygga upp ett öppet samtal inledde jag intervjuerna med att presentera mig själv 

grundligt och varför jag valt att göra studien. Sedan fick de berätta om sin bakgrund. Vi 

samtalade mycket om rock rent generellt och vilka band och artister de lyssnade på, innan 

vi gick in på de frågor som berörde vad musiken betyder för deras identitetsskapande.  

      Jag upplever att denna utformning fungerade mycket bra och att mina informanter 

talade öppet om kärleken till rockmusiken. Jag ställde övergripande frågor och invände 

ibland för att föra resonemanget vidare. Direkt ledande frågor försökte jag undvika, men i 

vissa fall ansåg jag det nödvändigt att flika in längre förklaringar och tankegångar, 

eftersom det inte alltid var så att informanterna tänkte på just det jag var ute efter. Däremot 

så avhöll jag mig från omedelbara ja- och nej-frågor för att inte lägga orden i munnen på 

den som talade och för att fokusera på det fria berättandet.  

 

Transkribering 

Jag ville i texten få fram talet och personen bakom orden vilket gjorde att jag bestämde 

mig för att ha en tydlig mall för transkriberingen av intervjuerna som kan återge närheten 

till informanterna. Jag använder mig av Alf Arvidssons modell
20

 med etnopoetisk 

transkribering med vissa egna utformningar. De tecken jag använder för att återge talets 

flöde i citaten är följande: 

… Längre paus 

/    Den talande avbryter sig själv eller blir avbruten 

Kursivering betyder att ordet uttalades med speciell betoning 

VERSALER innebär tal med hög volym 

(…) denna symbol innebär att jag uteslutit ortsnamn och/eller namn på personer på grund 

av konfidentialitetskravet. Det kan också betyda att jag lyft ut delar av citatet.  

 

Tidigare forskning 

Min tanke med presentationen av den tidigare forskningen är att jag vill återge en så bred 

bild som möjligt av det forskningsläge som min studie förhåller sig till. Jag har därför valt 

att börja tämligen långt ifrån ämnets centrala delar för att sedan smalna av in mot kärnan 

av min studie. Samtliga studier jag valt ut som tidigare forskning baseras på intervjuer för 

att ändå få en närhet till just denna studie. Inledningsvis tar jag i detta kapitel upp 

                                                 

20
 Arvidsson, A (2002) s. 11 
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forskning som berör temat musik och identitet, sedan musik och genusidentitet och 

slutligen kvinnor, rock och genusidentitet.  

 

Identitetens ljudspår       

Linda Jonssons kandidatuppsats i socialantropologi vid Lunds universitet, Identitetens 

ljudspår, berör musikens inverkan på identitetsskapande. Studien baseras på intervjuer av 

sex manliga individer, vars musikanvändande utgår ifrån genren reggae. Syftet med 

hennes studie är att undersöka hur musik och identitet hänger samman och vilken betydelse 

en viss musiksmak har i en individs liv.  

      Jonssons resultat visar att musik är mycket viktigt för en individs symboliska kapital 

som i sin tur bidrar till identitetsuttryck. Studien visar också att vilken musiksmak man har 

och musikens betydelse för identitetsskapandet, är till stor del grundat i en persons 

sociokulturella bakgrund. Jonsson menar att musiksmaken förkroppsligas och utformar en 

livsstil som är intimt förenad med de praktiker som är gällande på det musikaliska fältet 

vilket man är en aktör inom. Individerna blir så pass personligt förankrade i 

musikupplevelsen, att både sociokulturella och emotionella erfarenheter knyts till den. 

Individerna upplever en känsla av ”att vara ett” med reggaen.
21

  

       

Att växa upp med musik 

Liknande resultat visas upp i Åsa Bergmans avhandling Att växa upp med musik. 

Bergmans syfte är att undersöka ungdomars musikanvändande i skolan och i vardagen och 

vilken roll det har i deras identitetsskapande. Bergman anlägger flera perspektiv, bland 

annat ett genusperspektiv som är synnerligen relevant för min studie, även om 

informanterna i hennes studie går på högstadiet och därmed är något yngre än 

informanterna i min undersökning.  

      Studien visar att musik ingår i många olika sammanhang i ungdomarnas vardagsliv vid 

dygnets olika tidpunkter. Det kan vara mer organiserad musikverksamhet som 

musikundervisning i skolan men också mer oorganiserat som musicerande på rasterna, 

lyssnande på musik i matsalen och musik i bakgrunden under olika aktiviteter samt musik 

som mer implicit kommunikationsmedel mellan olika individer. Musiken visade sig vara 

ett mycket väsentligt och användbart material när ungdomarnas identiteter skapades och 

uttrycktes. Eftersom musik har en förmåga att väcka känslor var det under studiens 
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genomförande mycket tydligt att musiken användes för att uttrycka åsikter och 

ståndpunkter.  

      OI-punkbandet med bara manliga deltagare uttryckte exempelvis ett förakt mot 

feminister i sin musik. Identitet skapas också i mötet med andra i musiken. 

Grupptillhörighet och de olika roller som ungdomarna fick och antog i olika sammanhang 

avspeglas också i deras musikanvändande.  

      Bergman belyser också begreppet smak. Hon menar att ungdomarna hade en 

smakportfölj som var individuell och uppbyggd av markörer för bärarens identitet. Lika 

viktigt som att understryka sin musiksmak var det att också visa vad man inte tyckte om. 

Det visade sig att de ungdomar som lyssnade på rockmusik ville visa upp individualism 

och understryka sin unika identitet. De som lyssnade på ”radiomusik” och 

”mainstreammusik” ansågs av ungdomarna göra mindre medvetna val än de som själva 

valde den musik de skulle lyssna på i sin egen stereo.  

      Smaken kunde också variera beroende på humör, kontext och vilken kulturell identitet 

de vill betona. Ungdomarna intog också olika genus-, klass-, och etnicitetspositioner 

genom sitt musikanvändande. Genom musiken konstruerades maskulinitet genom att 

distansera sig från femininitet. Detta var tydligast bland de killar som spelade i rockband.     

      Rocken hade här ett tydligt manligt berättande och en maskulin genuskodning. De få 

tjejer som spelade eller sjöng i rockband åskådliggjorde i och med sitt deltagande i detta 

maskulina sammanhang, en alternativ femininitet som gick emot rådande könsnormer. För 

dem som spelade i rockband var det också viktigt att ta avstånd från kommersialiserad 

musik och visa upp en mer autentisk musik som innebär att man spelar på riktiga 

instrument och skriver sina egna låtar. Det var alltså påtagligt att ungdomarna inte bara 

ville tydliggöra sin identitet i ett mindre perspektiv, utan också ta ställning till större 

samhälleliga sammanhang.
22

 

       

Smittsamt 

Ann Werners avhandling Smittsamt – en kulturstudie av musikbruk bland tonårstjejer har 

en liknande utgångspunkt som Bergmans studie. Den belyser också ungdomars 

musikanvändande, men i denna studie figurerar endast tjejer. Forskningsfrågan angående 

hur dessa tjejer skapar sig en genusidentitet utifrån musik är den som är mest relevant för 

min studie. Werner menar att musikanvändandet konstrueras mycket utifrån genus, men 
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också utifrån klass, ålder samt socialt nätverk. Tjejerna uttrycker i studien att det är 

känslomässigt lyssnande som är viktigast. Werner menar att detta kan komma ifrån ett 

socialt inlärt mönster, där man förväntas få en viss känsla av en viss musik.  

      Werner noterar också i studien att den musik som tjejerna främst konsumerar har ett 

tydligt heterosexuellt narrativ. Detta påverkar tjejerna mycket och det är också det som är 

den bestämmande normen i deras kulturella klimat. Det finns mycket tydliga regler, även 

om de är implicita, för vad som är rätt och fel när det kommer till musikanvändning. 

Lyssnar du på ”fel” musik är det inte omöjligt att du blir retad av andra som befinner sig i 

”rätt” användningsområde. Via musiken skapas starka identiteter i förhållande till genus 

och etnicitet. Många av tjejerna använder alltså musik till att uttrycka vilka de är och vad 

de tycker om saker och ting. De skapar sig också en tydlig bild av vad som är feminint och 

vad som är ”rätt musik” för en tjej. Rockmusik anses exempelvis vara både manligt och för 

ilsket. Det uttrycks tydligt att de flesta av tjejerna i studien anser att de tjejer som lyssnar 

på rock alltid är ilskna och avvikande.  

      För att sammanfatta dessa resultat skriver Werner att musikbruk är ett spel där 

materiella och symboliska gränser befästs och sprids. Gränserna består av medier, genus, 

känslor och smak. Musikbruk konstrueras inom sociala, politiska, kulturella och 

ekonomiska kontexter som i sin tur samverkar med olika diskurser av makt.
23

 

 

Rockens roll för tjejer       

Linda Häll skrev 1998 en studie som berörde projektet ”Tjejer hörs och syns i Ljungby” 

som heter Rockens roll för tjejer. Projektet som studien kretsar kring hade som mål att få 

tjejer att spela mer musik på fritiden för att uppnå könsrollsmässiga, sociala och 

musikaliska vinster. Hälls studie undersöker tjejers rockintresse, vilka de är, varför de 

spelar rock och hur de ser på sitt rockintresse.  

      Studien visar att det inte var så många tjejer som innan projektet spelade rockmusik. 

Deras intresse för rock uttryckte sig främst i lyssnande. Med projektet fick de möjlighet att 

lära sig spela rock. Häll skriver att de tjejer som spelar rock presenterar sig själva som 

”udda och annorlunda”. De eftersträvar till och med att inte vara som ”alla andra”. Häll 

kommenterar detta med att det innebar en viss status med ett självvalt utanförskap som var 

viktigt i tjejernas identitetsskapande som avvikare. Tjejerna i studien berättade att de 

genom rocken kunde odla en egen stil. Att spela rock fick också tjejerna att reflektera över 
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den egna könsidentiteten då de upptäckte att tjejer var ovanligare än killar inom det 

rockmusikaliska fältet. Häll menar att tjejerna i studien uttryckte en vilja att gå emot 

gällande normer för vad kvinnlighet och femininitet är i samhällskontexten.
24

 

   

Sometimes a guitar is just a guitar    

 ”Sometimes a guitar is just a guitar”- om hur fyra elgitarrister förhåller sig till 

rockgenrens maskulina genuskodning kallar Sara Jonsson sin magisteruppsats som berör 

kvinnliga rockmusiker och hur de ställer sig till rockens manliga berättande, både socialt 

och musikaliskt. Studien går in både på hur kön konstrueras inom rockgenren och hur detta 

hörs i rockens specifika sound. Syftet med studien är att undersöka hur kvinnliga musiker 

inom rockgenren förhåller sig till och reagerar på stereotypa framställningar av 

rockmusicerandets manlighet.  

      Jonsson går också in på manliga rockmusikers behandling av elgitarren som 

fallossymbol och vapen. Kan alla dessa maskulina koder vara en förklaring till varför så få 

kvinnor spelar elgitarr, jobbar i gitarraffärer, som ljudtekniker och som roadies?  

      Kvinnorna som intervjuades i studien berättade om sexistiskt bemötande inom genren, 

både ute på rockkonserter och i musikaffärer. De bemöttes främst som kvinnor och inte 

som elgitarrister. De blev också bemötta med ifrågasättande och misstro gentemot sitt 

kunnande inom genren. En av informanterna i studien skildrade också hur hon blev utsatt 

för sexuella trakasserier på konserter av manliga åhörare. Informanterna menade att 

manmåste vara mycket offensiv i sitt agerande som kvinna på detta fält som präglas av en 

sådan hegemonisk maskulinitet.  

      Kvinnorna menade att de tack vare sitt biologiska kön hela tiden fick kämpa mycket 

hårdare för att bli accepterade på detta fält. De ansåg att de inte får samma uppmuntran 

från varken familj eller samhälle som en manlig elgitarrist skulle ha fått. Det är ibland 

därför så att de får ikläda sig både maskulinitet och överdriven säkerhet för att bli tagna på 

allvar. De kvinnor som spelar i band, där både kvinnor och män deltar, ansåg att det är 

enklare för dem att bli accepterade just därför att de har manliga krafter i sitt band.  

      Trots att informanterna upplevde att de ibland agerade i motvind uttryckte de ändå en 

enorm kärlek för rockmusiken. De ansåg också att de fick stärkt självförtroende genom den 

vilket gör att de kunde hantera den negativa särbehandlingen bättre.
25

 

                                                 

24
 Häll, L (1998) 

25
 Jansson, S (2005) 



14 

 

Sammanfattning 

Det som den tidigare forskningen främst visat, är att musik är oerhört viktigt för 

människors identitetsskapande. ”Att musika”, för att använda Lilliestams begrepp, är 

någonting som är nära förenat med en persons uppfattning om sig själv och sin omvärld. 

Linda Jonssons studie visar också att en persons sociokulturella bakgrund är en viktig del i 

vilken musiksmak man har och hur man använder musik i sitt identitetsskapande. Både 

Werners, Bergmans och Hälls studier undersöker ungdomars musikanvändande. De visar 

alla tre att kvinnor är undantag inom rockgenren. Rock är någonting som uppfattas väldigt 

maskulint av både män och kvinnor. De kvinnor som är aktiva inom denna genre måste 

därför hela tiden förhålla sig både till maskulina könskoder och till en alternativ 

femininitet. 

      Jag kommer under denna studie fortsätta använda Bergmans smakportfölj som ett 

begrepp. Detta eftersom begreppet väl sammanfattar musiksmakens komplexitet och 

utvecklingsmöjligheter samt de förutsättningar och faktorer som påverkar detta. Begreppet 

innefattar också hur denna smakportfölj visas upp som markör för den egna identiteten.  

 

Disposition 

Efter inledningskapitlet som tar upp studiens syfte, forskningsfrågor, begrepp, 

forskningsläge och arbetssätt följer kapitlet som belyser mina teoretiska utgångspunkter. 

Här synliggör jag vilka teorier som ligger till grund för min analys och hur jag förhåller 

mig till dessa teorier. Teorierna utgår från tre teman vilka är habitusbegreppet, genus samt 

musik och identitet. Här presenterar jag också eventuella modifikationer av teorierna och 

en motivering till varför dessa har gjorts. Detta kapitel presenteras här eftersom detta 

klarlägger hur jag har behandlat empirin som presenteras i resultatkapitlet. Läsaren har vid 

läsningen av empirin då klart för sig på vad jag hänger upp min analys av intervjuerna. Det 

tredje kapitlet ämnar ge läsaren en bakgrund till rockens maskulina berättande och till 

kvinnornas del i rockhistorien, detta för att understryka att kvinnor är avvikare i detta 

musikaliska fält. Det kan också öka förståelsen för och insynen i det fält i vilket mina 

informanter framträder. När jag presenterat det rockmusikaliska fältet i bakgrundskapitlet 

presenterar jag mina resultat i form av referat och citat från mina intervjuer för att ge 

läsaren en klar bild av min empiri. Analysen görs efter varje tema för att ge en närhet till 

mina teoretiska perspektiv och för att belysa intervjusvaren närmare. Detta kapitel avslutas 

med en sammanfattning rörande mina slutsatser. Därefter följer en avslutande diskussion 
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kring mina resultat i förhållande till den tidigare forskningen, ämnet i stort och kring 

eventuella forskningsfrågor inför framtiden. Därefter sammanfattas studiens 

utgångspunkter och viktigaste resultat. Intervjuernas utgångspunkter bifogas som bilaga.  
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TEORETISKA PERSPEKTIV 

Detta kapitel handlar om de teoretiska perspektiv som analysen senare utgår ifrån. Här 

presenterar jag perspektiven och hur de skall användas för att besvara mina 

forskningsfrågor.  

 

Om den sociokulturella bakgrundens betydelse  

- Bourdieu och habitusbegreppet 

För att analysera betydelsen av den sociokulturella bakgrunden för dessa kvinnors 

identitetsskapande har jag valt att utgå ifrån Bourdieus teorier kring smakens förankring i 

en individs habitus och hur det påverkar människors sätt att skapa en identitet. Jag har 

emellertid förhållit mig så till dessa teorier att jag inte sett dem som en total sanning som 

inte bör modifieras. Även om grunderna finns kvar, har jag omstrukturerat dem något och 

omdefinierat vissa begrepp för att Bourdieus teorier skall kunna agera bättre analysverktyg 

till just denna studie.  

      Det finns förstås oerhört många tolkningar av Bourdieus texter. Jag har i denna studie 

använt mig av Donald Broadys och Lars Lilliestams texter kring Bourdieus teorier som 

utgångspunkt. Detta eftersom både Broady och Lilliestam presenterar tydliga och 

användbara tolkningar av Bourdieus komplicerade teorier och begrepp. Bourdieu själv har 

skrivit väldigt lite om musik, men hans begrepp är mycket användbara när det gäller att 

analysera musiksmak. De begrepp som jag ämnar använda i denna studie är främst habitus, 

men jag kommer också beröra begreppen smak och kulturellt kapital. Jag använder sedan 

denna teori för att analysera hur informanternas sociokulturella bakgrund färgar deras 

habitus och därmed också deras musiksmak och musikanvändande. Jag vill med detta 

förstå och belysa vilka relationer som finns mellan informanternas individuella och sociala 

habitus och rockmusikens specifika koder angående klass- och genus.  

       

Habitus 

Lilliestam hänvisar till musikpedagogerna Sture Brändström och Christer Wiklunds 

förklaring av Bourdieus begrepp habitus. De skriver att detta innebär en produkt av 

individens livsvillkor. Dessa villkor är formade av händelser som individen har gått 

igenom och dennes klass, genus, ålder, bostadsort och etnicitet. En människas habitus 

aktiveras i varje ny situation som hon möter och det styr hennes sätt att tänka, handla och 

känna. Varje person har ett individuellt habitus, men det finns också olika typer av socialt 
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habitus som utgår ifrån de levnadsbetingelser som varje deltagande individ har. Habitus 

kan därför vara starkt bundet till klass eller andra typer av grupperingar och vara oerhört 

annorlunda strukturerat beroende på vilken socio-, kulturell- eller ekonomisk grupp det 

tillhör.
26

 

      Detta innebär alltså att vi alla formas av de omständigheter vi lever under och de 

erfarenheter vi får genom livet. Genom detta lär vi oss att se, tolka och förstå omvärlden på 

ett visst sätt som ger oss kunskaper och färdigheter. Habitus är vårt sätt att vara och det är 

en stor del av vår personlighet. Genom att växa upp på ett speciellt sätt lär vi oss att tolka 

världen genom olika typer av praktiker som omger oss. 

      Donald Broady skriver att Bourdieu med detta utgår ifrån att en människas handlingar, 

tankar, uppfattningar och värderingar är ett resultat av mötet mellan olika individers 

habitus och den sociala situation de befinner sig i. Habitus är en stark kraft som både är 

närvarande och avgörande för människans handlande. I och med detta vill Bourdieu göra 

rättvisa till det mänskliga subjektets förmåga att själv handla utan en fullständig kontroll 

från övergripande normer. Broady menar dock att habitus kan modifieras utifrån sociala 

betingelser om det inte är tillräckligt starkt. Då stöps det istället om för att lättare kunna 

förhålla sig till omvärlden.
27

 

      Ett starkt habitus är således en bakomliggande orsak till att en individ intar rollen som 

avvikare. Dennes habitus övermannar då många av de sociala villkor som finns runt denne. 

Det är då intressant att utgå ifrån habitusbegreppet i denna studie som undersöker 

bakgrunden till kvinnors deltagande inom rockgenren. Detta eftersom de, i och med sitt 

kön, är avvikare på ett mansdominerat fält. 

 

Musik, smak och klass 

Lilliestam skriver att musikaliska förmågor också skall räknas in i en individs habitus. 

Vissa musikaliska förmågor, koder och uttryck blir naturliga för oss om vi möter dem ofta 

genom livet. Andra musikaliska aktiviteter kan på samma sätt bli egendomliga och svåra 

att förstå sig på om vi inte möter dem regelbundet. På grund av detta fäller vi omdömen om 

musik utifrån vårt habitus. Vi hör direkt vilken typ av musik det är och vi vet då vilken 

relation vi har till den och hur vi värderar den. Habitus påverkar alltså vår musikaliska 

smak i hösta grad. En smak kan förändras och utvecklas på samma sätt som habitus.     
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Bourdieu talar om ett starkt klasshabitus i sina texter. Lilliestam menar att man också kan 

tänka sig att det finns andra typer av socialt habitus som formas utifrån genus, ålder och 

etnicitet. En individs individuella habitus är inte statiskt, men det är väldigt trögt att 

förändra och det reproduceras från generation till generation. Om en person förändrar sitt 

habitus kallas detta för klassresa. Denna resa kan vara både kulturell och ekonomisk och 

det är inte alltid en smärtfri färd, menar Lilliestam.  

      För att förstå Bourdieus resonemang kring klasshabitus måste begreppet klass 

problematiseras. Bourdieu skriver sina texter under senare delen av 1900-talet i ett 

Frankrike där klass är mycket beroende av ekonomiskt kapital. Vilken klass man tillhör 

definieras utifrån innehav av ekonomiskt kapital. Arbetarklassen hade då ett väldigt lågt 

ekonomiskt kapital eller inget kapital alls. I dagens Sverige kan en industriarbetare, som 

räknas till typisk arbetarklass, ha högre ekonomiskt kapital än en person med 

medelklassyrket lärare. Klassklyftorna är alltså tydligare och större i Bourdieus Frankrike 

än i vårt nutida Sverige. Begreppet klass i dagens Sverige bör därför definieras utifrån 

innehav av kulturellt kapital istället för ekonomiskt kapital. 

 

Kulturellt kapital 

Lilliestam hänvisar till Brändströms och Wiklunds definition av Bourdieus begrepp 

kulturellt kapital: 

 

    Förmågan att orientera sig inom den legitima och dominerande kulturen,  

förtrogenhet med klassisk musik och litteratur, förmåga att uttrycka sig  

kultiverat, examina från högstatusskolor etc.
28

 

 

Här ser vi att Bourdieu utgår ifrån en definition av kulturbegreppet som endast innefattar 

högkultur men det kan relativiseras för att användas i vår samtid, menar Lilliestam.
29

 Ett 

kulturellt kapital behöver därför inte ha hög eller låg status, utan mer handla om vilken typ 

av kulturellt kapital man har och vilken typ av kultur det berör. I det stora hela kan detta 

innebära att man kan ha en hög nivå av kulturellt kapital inom en viss typ av subkultur, 

som exempelvis vissa delar av populärkulturen, men lågt i en annan.
30
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Donald Broady menar att Bourdieu med begreppet kulturellt kapital avser ett dominant 

kapital som erkänns av hela samhället, inte bara av vissa subkulturer. Det kan innebära 

symboliska tillgångar som tillskrivits ett högt värde av många eller alla samhälleliga 

grupperingar. Det är också de symboliska tillgångar som står i motsättning till de 

ekonomiska. Det skall alltså användas som verktyg till att utforska dominansförhållandena 

i samhället, vilka som helst.  

      Senare lägger också Bourdieu till begreppet informationskapital och bildningskapital i 

den totala definitionen av det kulturella kapitalet. Med detta menar han att den som är 

välutbildad och/eller välinformerad innehar ett högt kulturellt kapital. Broady menar också, 

att i svensk översättning kan begreppet kulturellt kapital jämföras med begreppet socialt 

arv. Detta innebär exempelvis att utbildningsframgångar eller uteblivna sådana kan 

härledas till vilken typ av ”bagage” (habitus) vi har med oss från vår uppväxtmiljö.
31

 

      I många sammanhang anses kunskaper om klassisk musik och litteratur, konst och 

högre examina från universitet eller högskola vara indikatorer på ett högt kulturellt kapital. 

I Sverige ser vi idag flera indikatorer på vad som kan vara av värde för definitionen av det 

kulturella kapitalet. Både dags- och kvällspress ägnar kultursidorna till det som en gång 

kallades för ”högkultur”. Populärkulturella yttringar, som exempelvis rockmusik, hamnar 

på nöjessidorna.  

      Min uppfattning är också, att de som står utanför den sfär där exempelvis konstmusik 

och klassisk litteratur förekommer, fortfarande anser att detta är en form av svåråtkomlig 

miljö där ett högt kulturellt kapital krävs av deltagarna i just den sfären. Därför menar jag 

ändå att kulturellt kapital generellt kan preciseras utifrån Brändström och Wiklunds 

definition, eftersom det är ett kapital som innehas av flera dominanta grupperingar i 

samhället.  

      Enligt Lilliestams expansion av begreppet kan det dock också innebära socialt och 

kulturellt gångbara koder i vilket fält som helst där deltagarna i fältet bestämt vad ett högt 

kulturellt kapital innebär just i det specifika sammanhanget. På så sätt vill jag skilja mellan 

ett övergripande ”högkulturellt kapital” och ett högt ”subkulturellt kapital” som båda 

påverkar en individs habitus.  
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Om genus 

Mina informanter är, som jag tidigare nämnt, alla avvikare eftersom de som kvinnor tillhör 

minoriteten i den typiskt maskulina musikgenren rock. För att närmare förstå deras 

uppfattning om detta har jag valt att anlägga ett genusperspektiv på denna studie. Genom 

detta perspektiv kan jag närma mig problematiken kring hur kön skapas och hur man som 

avvikande kvinna förhåller sig till de förväntade könsrollerna. Inledningsvis diskuteras 

generella frågeställningar som figurerar inom genusforskningen utifrån Raewyn Connells 

bok Om genus. Boken presenterar en bred bild över den genusproblematik som rör min 

studie. För att belysa förhållandet mellan genus och musik utgår jag ifrån Lars Lilliestams 

avsnitt rörande genus i boken Musikliv. 

 

Att definiera genus 

Genusforskaren Raewyn Connell menar att termen genus ofta beskrivs som:  

 

…den kulturella skillnad mellan män och kvinnor som bottnar i den  

biologiska uppdelningen hanar och honor. Tanken bygger på dikotomi  

och skillnad.
32 

 

Connell vill ändå understryka att det inte är fullt så enkelt att man kan dela upp manligt 

och kvinnligt i två statiska motpoler som bygger på skillnad. Genusproblematiken är mer 

komplicerad än så. Därför ska man istället för att lyfta fram skillnaderna, framhäva 

relationerna mellan manligt och kvinnligt. När det finns beständiga och vida mönster i 

människors sociala relationer, kallas dessa för strukturer av sociala teorier. Genus bör 

därför preciseras som en social struktur, eftersom det innebär ett mönster av sociala 

relationer. Dessa sociala relationer behöver inte nödvändigtvis innebära relationer mellan 

människor, utan också med media och marknad som mellanhand.
33

 

      En del i definitionen av genus är också den kroppsliga aspekten. Sociala praktiker gör 

ständigt skillnad mellan den manliga och kvinnliga anatomin. Samhället riktar sig ofta till 

kroppar och skillnaderna mellan dessa. Connell definierar den totala betydelsen av genus 

som ”en struktur av sociala relationer som drar in reproduktiva skillnader mellan kroppar i 

sociala processer.”
34

 Med detta menas att genus alltså handlar om hur samhället förhåller 
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sig till människokroppen och vilka konsekvenser detta förhållningssätt får för människorna 

i det. Genusbegreppet är i och med detta olika utformat beroende på vilken typ av kulturell 

kontext som definierar relationen till kropp, kön och sexualitet.  

 

Genusordning och sociala relationer 

Uppfattningen om genus syns väl i samhället. Bilder av kvinnor och män avslöjar hur vi 

ser på de båda könens identiteter. På tidningsomslag är männen aktiva. De sysselsätter sig 

ofta med någon form av sport eller annan teknisk syssla. Kvinnorna är helt passiva objekt. 

Hårt sminkade och vackra ler de åt oss från framsidan av någon populär tidsskrift. På 

maktpositionerna sitter männen. De är ledare i världens största länder och de äger lukrativa 

företag. Männen styr 98 % av världens ledande företag. 2 % ägs av kvinnor.  

      Kvinnorna sysselsätter sig generellt på en lägre nivå i makthierarkin. De tillhör den 

lågavlönade arbetsstyrkan. De arbetar med serviceyrken, på kontor, servering, 

undervisning, inom vården och hemarbete. Den enda typen av låglönearbete som 

sysselsätter främst män är de som innefattar alla typer av maskiner som inte är symaskiner, 

skriver Connell. Vilka som styr samhället och hur yrkesfördelningen ser ut, påverkar vår 

uppfattning om könens egenskaper. Män har ledaregenskaper, de är auktoritära, de besitter 

tekniska färdigheter och de är starka och kraftfulla. Kvinnor beskrivs som 

omhändertagande, kärleksfulla och självuppoffrande. Allt detta kan härledas till den 

genusordning som styr utformningen av könsfördelning i vårt samhälle.
35

 

      Connell menar att genusordningen i vårt västerländska moderna samhälle håller på att 

förändras och att allt fler accepterar ”jämställdhet” mellan könen som princip. Trots att vi 

lever i ett samhälle i förändring, är genusordningen ändå mycket påtaglig rent kulturellt. 

Detta avspeglar sig fortfarande i yrkesval och i uppfattningen om manliga och kvinnliga 

egenskaper.  

      Connell delar in genusstrukturerna i fyra dimensioner som alla påverkar vår 

uppfattning om manligt och kvinnligt. Den första dimensionen rör makt. Med detta avses 

att män är den dominerande könsklassen som styr vårt samhälle både explicit och implicit. 

Den andra dimensionen handlar om arbetsfördelning. Det finns en tydlig uppdelning 

mellan vilka sysslor som sköts av män och vilka som sköts av kvinnor. I denna dimension 

hamnar problematiken runt typiska manliga och kvinnliga yrken. Detta leder i sin tur också 

till frågor kring ekonomisk utveckling i ett genusperspektiv. Den tredje dimensionen utgår 
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ifrån känslomässiga relationer. Denna dimension behandlar känsloliv och sexualitet. Den 

fjärde och sista dimensionen är mer abstrakt och rör symbolism, kultur och diskurs. Till 

denna dimension hör hur vi tolkar världen utifrån dolda genusmönster. Varje gång vi talar 

om en kvinna och en man hänvisar vi till en rad olika föreställningar angående kön. 

Innebörderna av dessa föreställningar drar sig långt utanför skillnaderna mellan hane och 

hona. Här inringar vi istället manligt och kvinnligt utifrån könsrollernas kulturella och 

diskursiva definitioner.
36

 

      Connell menar att dessa fyra dimensioner endast är ett redskap för tanken och ska inte 

användas som separata traditioner. Samtliga dimensioner samarbetar med varandra och 

formar tillsammans det vi kallar för genusordning.
37

 

 

Genusidentitet 

 

 Man föds inte till kvinna. Man blir det.  

- Simone DeBeauvoir
38

 

 

Vi gör dagligen omedelbara distinktioner mellan vad som är manligt och vad som är 

kvinnligt utan att tänka speciellt mycket på det. När vi möter människor, ser på TV, lyssnar 

på radio gör vi omedelbara bedömningar utifrån våra uppfattningar om genus. Åsikter för 

vad som är lämpligt genusrelaterat beteende sprids ständigt, inte bara av de människor som 

förfogar över någon form av makt. Vi människor är experter på att skapa genusskillnader 

genom att hela tiden visa upp idealiska exempel på maskulinitet och femininitet.  

      Connell menar att vara man eller kvinna är ingenting som är förutbestämt. Detta är ett 

blivande tillstånd, någonting som aktivt konstrueras genom vårt deltagande i samhället. 

Detta brukar ofta kallas för utvecklandet av en genusidentitet, en process där vi skapar vårt 

kön utifrån förväntade könsidentiteter. Vår uppfattning om vårt kön ges dock inte till oss 

genom ett färdigpackat paket. Det är mer ett förlopp där innehållet i vår könsidentitet hela 

tiden utvecklas och fylls på både genom sociala normer och genom vår självuppfattning. 

Därför är det möjligt för en kvinna att uttrycka maskulinitet och vice versa. Connell 

understryker också att det inte är ovanligt att vi människor iscensätter olika typer av 

genusidentiteter beroende på sammanhang, eftersom olika typer av sammanhang både kan 
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erbjuda och kräva att vi spelar olika könsroller. Hon menar också att klasskillnader, 

etnicitet, regional skillnad och migration också kan påverka vilka olika typer av könsroller 

man ikläder sig i olika typer av sammanhang.
39

 

       Att gå emot förväntad könsroll kan både provocera och väcka reaktioner. Flertalet 

gånger har framstegen mot en mer liberal kvinnosyn motarbetats av bland andra politiker 

och religiösa ledare. 1988 var påven så orolig över kvinnornas frigörelse och inträdelse på 

de mansdominerade fälten att han gav ut ett apostlabrev för att påminna om att kvinnor 

främst var mödrar och att deras funktion absolut inte fick blandas ihop med männens.
40

 

       Sammanfattningsvis kan det poängteras att genusidentitet är någonting som skapas och 

förändras i en utvecklingsprocess. Vi formulerar denna identitet utifrån sociala normer men 

också genom vår självuppfattning. Vår genusidentitet förhåller sig hela tiden till vilka 

könsroller som olika sammanhang förväntar sig av oss. Vi kan välja att följa det förväntade 

eller gå emot det, vilket det senare ofta skapar reaktion. Vi kan växa in i en könsroll under 

vår uppväxt som senare kan komma att bli annorlunda beroende på vilka utmaningar och 

förändringar livet erbjuder.  

      Som kvinna är man generellt underordnad mannen genom könsrollernas makthierarki. 

Detta innebär att man som kvinna hela tiden måste förhålla sig till normer angående genus 

som är uppsatta och underhållna av ett patriarkalt samhälle. Trots att Sverige är ett relativt 

öppet land när det kommer till könsroller, sitter ändå män på flertalet maktpositioner inom 

politik, företagsliv och media. Detta gör att även Sverige har ett kulturellt klimat som 

övervägande styrs av män. 

 

Genusmönster och musik 

Lars Lilliestam skriver att män och kvinnor beter sig olika när det kommer till musikvanor, 

även om orsakerna till detta inte alltid är exponerade. Kvinnor är mest sysselsatta i genrer 

som anses vara ”mjukare”, männen utövar ”hårdare” musik. Kvinnor spelar också hellre 

instrument som fiol, piano och flöjt. Körsångstraditionen är också ett fält som övergripande 

beträds av mestadels kvinnor. Många pojkar och män anser att det är ”töntigt” att sjunga. 

Tills för några tiotal år sedan var det också ovanligt med kvinnliga musiker i 

symfoniorkestrar, eftersom symfonin tillhör en typiskt manlig musikform. Det är 

fortfarande manlig övervikt i Sveriges största symfoniorkestrar men både Göteborgs och 
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Stockholms symfoniorkestrar hade 2009 30 % kvinnliga musiker. Även inom 

yrkesgrupperna musikproducenter, tekniker, musikjournalister, och musikarrangörer är 

kvinnor undantag. Av medlemmarna i föreningen Svenska Tonsättare är 10 % kvinnor och 

i föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik utgörs 15 % av medlemsantalet av 

kvinnor. Lilliestam menar vi alltid benämner kvinnliga musiker med just ordet ”kvinnlig” 

och att vi i och med detta framhäver en avvikelse helt beroende på kön.
41

  

      Även skivsamlande och tekniskt intresse tillskrivs män. En undersökning av Tia 

DeNora visar att det är främst män som sköter skivspelaren i hemmen. Litteraturforskaren 

Lisbeth Larsson menar också att kvinnor lever sig in i texterna, medan män förhåller sig 

till dem. Lilliestam lyfter också fram könsfördelningen inom musikutbildningarna och 

vilken attityd som skiljer könen åt. Kvinnor vill främst bli lärare, medan männen ser fram 

emot en karriär som musiker där lärarrollen får en sekundär betydelse.
42

 

      Allra främst diskuterar Lilliestam övervikten av manliga deltagare inom genren rock. 

Denna problematik diskuteras i kapitlet ”Rock, klass och genus.” 

 

Om musik och identitet 

Jag har tidigare visat hur sociokulturell bakgrund (habitus) och genusproblematik förhåller 

sig till en människas identitet och på vilket sätt detta påverkar individens 

ställningstaganden och förhållningssätt. För att skapa förståelse för mina informanters 

användning av rockmusik som personligt uttryck, handlar följande avsnitt om musikens 

roll i skapandet av en identitet. Som litteraturstöd har jag här valt Even Ruuds Musikk og 

identitet samt hans artikel ”Musikk – identitetens lydspor” ur Kulturell identitet. Även 

avsnittet om musik och identitet i Lilliestams Musikliv berörs.  

  

Identitetsbegreppet      

Ruud påvisar tydligt att identitet inte är någonting statiskt. Det är något som vi konstruerar 

och uttrycker på olika sätt beroende på vart vi är i livet och i vilket sammanhang vi 

framträder. Något som är centralt i vårt identitetsskapande är reflektion. En form av 

tankesmedja där vi går igenom upplevelser, känslor och möten med andra. Det är också 

denna reflektion som gör att vi utvecklar och förändrar vår identitet. Därför menar Ruud att 
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begreppet identitet inte skall förstås som ett tillstånd, utan som ”jaget i förhållande till 

kontexten”.
43

 

      Lars Lilliestam menar att det finns flera dimensioner i vilka en identitet kan framträda. 

Det finns en yttre dimension som handlar om hur människor vill uppfattas. Den inre 

dimensionen rör hur individen uppfattar sig själv. Hur andra människor faktiskt uppfattar 

individen är den tredje dimensionen, något som kan skilja sig mot hur individen faktiskt 

vill bli uppfattad.
44

  

       

Musiken som identitet  

Musikupplevelserna är oerhört viktiga för hur vi uppfattar oss själva och omvärlden och 

blir därför också en del i hur vi omkonstruerar våra identiteter. Ruud menar att det inte är 

musiken i sig som kan hjälpa oss att uttrycka vilka vi är, utan att det har att göra med hur vi 

kroppsligt och känslomässigt minns musiken och hur vi berättar om musikupplevelsen. 

Musik kan också ses som en metafor för människors bilder av den sociala verkligheten och 

bilden av sig själva. Den kan också hjälpa människor att ”färglägga ögonblick och 

händelser i livet med känslor.”
45

 

      Ruud utformar fyra rum av musikupplevelsernas betydelse för identitetsskapandet. I 

det personliga rummet hjälper musikupplevelserna oss att formulera och utveckla vår egen 

självuppfattning. I det sociala rummet kan musiken fungera som samspel med andra 

sociala grupperingar. Vi kan också via detta samspel både finna likasinnade och skapa 

distinkta gränser mellan oss och oliktänkande. Tidens och platsens rum handlar om hur 

musik kan knyta oss samman med geografisk och tidsmässig kontext. Det är i detta rum vi 

oftast upplever nostalgi där vi minns en musikupplevelse som är knuten till en speciell tid 

och plats. Slutligen skriver Ruud om det transpersonliga rummet där musikupplevelserna 

kan kallas för ”ett möte med det sublima”. Detta innebär mycket starka musikupplevelser 

som kan vara omskakande för både kropp, själ och identitet.
46

 

      Lilliestam lyfter fram musiken som ett starkt medel i skapandet av en identitet, 

eftersom den har fler betydelser och den påverkar människor emotionellt på ett särskilt och 

nära sätt. Detta kan innebära att ett angrepp mot din musiksmak och din musik ibland 

nästan kan uppfattas som ett personligt angrepp. Musik kan till och med verka som en 
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”signalsubstans” i vänskapsförhållanden, sociala relationer och kärlek. Förändringar i 

musiksmak kan ofta tyda på att personen håller på att förändras eller utvecklas åt något 

håll. Vidare skriver Lilliestam att subkulturella yttringar ofta har musik som en central del. 

Dessa är vanligast i ung ålder, men de kan leva kvar i en människas identitet som ett minne 

eller som en viktig del i identiteten livet ut. Lilliestam understryker dock att i en subkultur 

som exempelvis punken, är värderingar, livsstil, handlingar och attityder precis lika viktiga 

som musiken. Någonting som också återfinns i Fabbris resonemang kring 

genreproblematiken, vilket jag tidigare gått in på mer utförligt. 

      Att företräda en viss subkultur kan ibland kräva mod och viljekraft, eftersom vissa 

stilar är en distinkt provokation. I vissa fall riskerar man att inte bara möta kritik, utan 

också bli mobbad eller utfryst.
47

 

      Att identifiera sig med eller via musik har i vårt moderna samhälle, som myllrar av 

information och budskap, blivit ett sätt att bli sedd och förhålla sig till andra människor och 

ta ställning till olika livsfrågor.  

      Däremot finns det många som inte anser sig använda musik som identitetsmarkör. I en 

studie från 1990, gjord av Erling Bjurström, var det bara 20 % av alla medverkande 

ungdomar som ansåg sig tillhöra en subkulturell stil. Detta innebär ändå att majoriteten i 

denna studie inte ansåg sig tillhöra någon stil alls. Christina Williams undersökning, som 

berör engelska ungdomars musikanvändande, visar också att de allra flesta är likgiltig för 

extremare musikaliska uttryck och att de helst lyssnar på topplistornas urval av musik.
48

 

      I detta avsnitt har jag understrukit att identitet som begrepp inte skall ses som 

någonting statiskt. Den kan förändras och ta sig i olika uttryck beroende på kontext. 

Människor kan genom musikupplevelser skapa och omskapa sina identiteter. Musik är 

någonting som ligger mycket nära många människors identitetsskapande, även om det flera 

gånger visat sig att det är en minoritet som anser att de uttrycker sin identitet genom musik. 

Tack vare människors nära relation till musik kan ett angrepp på deras musiksmak näst 

intill upplevas som ett angrepp på hela deras person. 
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ROCK, KLASS OCH GENUS – EN BAKGRUND 

Jag har för avsikt att i detta kapitel lägga fram en bild av hur rock som musikgenre står i 

relation till social- och kulturell bakgrund och till genus. Jag vill med detta kapitel belysa 

det manliga berättandet i rockgenren för att visa hur kvinnor är avvikare i detta musikaliska 

fält. Jag har också för avsikt att i detta kapitel diskutera anledningar till den manliga 

övervikten. Jag tar dessutom i detta kapitel upp kvinnornas rockhistoria för att lyfta fram 

dessa avvikare. Detta sker för att presentera ett sammanhang som denna studie förhåller sig 

till och för att ge läsaren en bred bild av ämnet. Texten bygger på en mängd vald litteratur i 

ämnet. Jag vill här ändå speciellt framhålla Björn Horgbys artikel ”Varför är rocken så 

manlig?” som var en del i konferensen Rock och samhälle 2008. Hans artikel har varit 

vägledande i min text om rockens manliga berättande.  

 

Bilden av de manliga rockrebellerna 

Muddy Waters sjöng ”The Blues had a baby and they named it rock´n´roll”. Denna korta 

textrad berättar mycket om rockens ursprung, skriver Lars Berggren, Mats Greiff och 

Björn Horgby i sin text Rockens makt, myter och identiteter. De menar att rocken var den 

första genre som bestod av både svarta och vita tack vare genrens ursprung i stilar som 

representerade ”båda sidor”.  

      Genren fick genast en upprorisk stämpel, eftersom prägeln från countryn, den vita 

arbetarklassmusiken, och rasförtrycket ur bluesen var mycket stark. Efterhand tog en vit 

arbetarungdom över ett svart kulturarv och gjorde det till sitt, eftersom det var enklare för 

vita musiker att hävda sig i den tidens rasistiska klimat. Rocken kom att stå för motstånd 

mot rådande samhällsordningar. Rebelliskhet, frihet, vänsterpolitik och motkulturella 

riktningar kännetecknade tidigt rockens berättande för att sätta en distinktion mellan ”vi 

och dem”.
49

  

      Trots att rocken utvecklats till ett mycket brett fält fyllt av subgenrer med olika typer 

av koder, har ändå upproriskheten följt genren genom dess olika utvecklingsfaser. Oavsett 

om det handlar om tidig rock ´n´ roll, hippierörelsen, glamrock, punk eller metal, som alla 

har olika musikaliska element och visuella normsystem, finns ändå det rebelliska 

berättandet med som övergripande lag.  
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Lars Lilliestam understryker också rockens ungdomlighet. Han menar att rocken var den 

första genre som nästan enbart riktade sig till en ung publik.
50

 Även Horgby skriver om 

rock som ungdomlig masskultur. Musiken dominerades av ungdomar och publiken 

utgjordes också främst av yngre generationer. Rock blev därför en viktig del i ungdomars 

identitetsskapande. Genren blev också en avgränsning till den mainstream-betonade musik 

som präglade hitlistorna och den kommersiella marknaden.
51

  

      Trots att rockmusikerna tidigt ville ta avstånd från mainstream och ekonomisk vinst, 

insåg förstås skivbolagen rockens marknadsvärde. Den blev ganska snabbt 

kommersialiserad. Trots detta är fortfarande avståndet till listmusiken ett viktigt 

ställningstagande för människor som rör sig inom rockgenren.  

      Vilka element inom rockgenren har då ett manligt berättande och varför är det så? 

Denna fråga besvarar Björn Horgby i sitt paper Varför är rocken så manlig?
52

 Han menar 

att utövandet av rockmusik ställde sig tidigt till manliga rörelsemönster och sångsätt. Detta 

är någonting som också Charles Hamm tar upp i en diskussion kring rockens manlighet. 

Han menar att sättet att sjunga förändrades mycket från tidigare populärmusikaliska genrer 

som exempelvis Tin Pan Alley. Den store sångarens karaktäristiska lena sångsätt blev 

under rockens intåg utbytt mot en raspig, energirik och skrikig vokal klang.
53

 

      Vidare skriver Horgby om rockens direkta uttryckssätt som tydligt berättar om 

machomannens karaktär. Det är omedelbart, kraftfullt, potent och ibland aggressivt. Den 

manliga rockrebellen tog form som en produkt av en tydlig genus- och klassframställning. 

Bilden av rockrebellen var en obildad, ofta smutsig och svettig, vit man från arbetarklassen 

med tydliga sexuella anspelningar och andra uttryck som revolterade mot 

samhällsstrukturen. I detta avseende är Elvis Presley det mest tydliga exemplet.
54

 

      I boken The Sex Revolts – Gender, Rebellion and Rock ´n´ Roll skriver Simon 

Reynolds och Joy Press om rockens utveckling. De menar att rocken utvecklades till en 

mängd subgenrer. Men trots att det klingande materialet förändrades åt olika håll fortsatte 

det manliga berättandet både i textteman, rörelsemönster och uttryckssätt. Vissa genrer 

inom rock, exempelvis glamvågen som startade under sent 70-tal, använde sig dock av 

kvinnliga attribut i valet av kläder och annan utstyrsel. Det handlade dock inte främst om 

att klä sig som kvinna utan om att bryta regler, vilka som helst. Detta visar alltså mer på en 
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lockelse att vara en chockerande rockrebell än en längtan att tillhöra ett kvinnligt 

berättande. Tittar vi närmare på texter och uttryckssätt så tillskrivs det ändå det manliga 

berättandet. Reynolds och Press skriver att rockrebellen inte vill revoltera mot en social 

norm för att skapa en ny. Han vill endast ”protestera och högljutt sörja över det faktum att 

hans virilitet inte får flöda fritt i ett kontrollerat, patriarkalt och mediokert samhälle.” 

Kvinnan blir i denna bemärkelse antingen en musa eller en groupie som står någonstans 

mitt emellan normen och den fria värld som rockrebellen drömmer om.
55

 

 

Rocktexter – ett manligt berättande 

Björn Horgby skriver att också texterna understryker manlig dominans. Kvinnan besjungs 

flitigt som en känslig och tänkande individ som vanligen står bakom problemen i 

relationen, eftersom hon kräver mycket av mannen som ofta är slav under sin sexualitet. 

Många texter handlar om mannens frigjorda och utpräglade sexualitet som måste 

kontrolleras av kvinnans känsliga karaktär. Mannens sexualitet och hans längtan efter 

samma kvinnliga sexuella frigörelse är ett tema som har följt rockens utveckling från 

början fram till nutida rockmusik. Matthew Bannister skriver i boken White Boys, White 

Noise: Masculinities and 1980´s Indie Guitar Rock att den tidiga rocken till och med 

gjorde den manliga kroppen till ett sexuellt objekt.
56

  

      Frihet är ett annat tema som Björn Horgby menar berörs mycket i rocktexter. Detta var 

under rockens utformande tydligt manligt, eftersom normen var att de flesta kvinnor var 

bundna till hem och familj. Kvinnan var motpolen till mannens frigörelse, eftersom hon 

satte mannen i ett kärleksberoende, vilket resulterade i känslomässigt fångenskap. Ett annat 

vanligt förekommande tema i rocktexter är kamp, krig och våld, vilket även det tillhör det 

manliga berättandet, skriver Horgby. Ett annat frekvent uppmärksammat tema är den 

manliga maktpositionen där han ofta besjunger sig själv som ”kung över hela världen”. 

Detta sätt att uttrycka sig som världens härskare är någonting som samhällsnormen 

orubbligt tillskrivit män. 

      Horgby understryker också att det manliga berättandet lockade män att både utöva och 

skriva om rockmusik. De flesta rockjournalister var under rockens första år män. Detta 

lever också kvar i nutid. När skivbolagen började visa intresse för rockartister var även 

dessa styrda av män. Eftersom utövare och de personer som kommenterade, kritiserade och 

                                                 

55
 Reynolds, S & Press, J. (1995) s. 3-4 

56
 Bannister, M (2006) s. xxii 



30 

 

producerade genren i media var män, blev det också ett manligt ideal som formade 

rockgenrens uttryckssätt både explicit och implicit.
57

  

       

Bakgrund till den maskulina genuskodningen   

Vad är det då för bakomliggande faktorer som historiskt har påverkat rockens 

genustillhörighet? Björn Horgby skriver, precis som Reynolds och Press i referatet ovan, 

att rock som musikgenre har sedan stilartens utformning under 50-talet utvecklats till ett 

fält fullt av subgenrer med olika typer av musikaliska uttryck. Trots genrens 

mångfacetterade musikaliska drag är det utmärkande att den har mest manliga utövare och 

användare. Detta går att jämföra med andra genrer inom populärmusiken, som exempelvis 

soul och R&B, vilka har en övervikt av kvinnliga anhängare. Detta kan 

sammanfattningsvis understryka att rock som musikgenre berättar om en manlig 

könsnorm. Horgby menar att detta kan ha flera förklaringar. En av dessa är att rocken 

växte fram i USA under 50-talet vilket var ett samhälle där män hade större möjlighet att 

verka i det offentliga musikrummet eftersom flertalet kvinnor var bundna till hemmet. Det 

var då naturligt att det var mestadels män som hade möjlighet att utöva musiken och 

påverka rockgenrens etablering. En annan teori som Horgby tar fram är att rock som genre 

också är en smältdegel av redan grundade genrer som alla hade mestadels manliga utövare 

såsom blues, gospel, country och rockabilly. Detta är ännu ett led i förklaringen till den 

manliga majoriteten.
58

 

      Simon Reynolds och Joy Press har också en teori som kan förklara den manliga 

dominansen inom rockmusiken. De menar att den populärkultur som verkade i 50-talets 

USA beskrevs som en kvinnlig sådan. Ytligheten i masskulturen såsom såpoperor, 

sentimentala popsånger och Hollywoodproducerade kärleksberättelser hade flest kvinnliga 

anhängare, eftersom majoriteten av den kvinnliga befolkningen var hemmafruar och hade 

tid för sådana aktiviteter. Generellt var mannen då familjeförsörjaren, vilket resulterade i 

mycket arbete och lite tid för nöjen. Den generella kvinnliga smaken inom populärkulturen 

var därmed redan etablerad då rocken kom. Rockens uttryck var därför ingenting som den 

kvinnliga smaknormen uppskattade, vilket har fortsatt att prägla rockens maskulina 

genuskodning under genrens utveckling som samhällsfenomen.
59
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Kvinnor på rockfältet 

 

I just think I identify more with male musicians than female musicians  

  because I tend to think of female musicians as…ahh…females.
60

 

 

Detta citat av Kate Bush från 1978 får beskriva detta avsnitts huvudsakliga poäng – att 

belysa hur kvinnor ser på rockens manliga berättande och hur de förhåller sig till det. Från 

att fokusera på hur rocken och genrens kulturella klimat har framställt och marginaliserat 

kvinnor i föregående avsnitt går nu alltså denna text in på hur kvinnor har framställt rock.        

      Simon Reynolds och Joy Press skriver att det är förhållandevis enkelt att måla upp en 

bild av den manlige rockrebellen, eftersom det är en mycket explicit figur som syns i de 

flesta rockmusikaliska sammanhang. Till skillnad från dessa manliga rockrebeller som 

oavbrutet har figurerat genom rockhistorien kommer de kvinnliga rockrebellerna upp då 

och då och försvinner sedan i det manliga övertaget.  

      Det kan förstås till viss del ligga i att media helt enkelt mestadels har koncentrerat sig 

på det manliga berättandet, eftersom de som skildrar rocken och rockkulturen i tidsskrifter 

och litteratur själva oftast är just män. Detta har gjort att kvinnliga rockmusiker eller 

rockanvändare blivit marginaliserade i det offentliga rummet. Från början nämndes 

kvinnor endast i rocklitteraturen som viktiga personer som underhöll rockmusikerna både 

kroppsligt och med diverse städtjänster. Det var genom dessa tjänster som kvinnor hade 

möjlighet att närma sig rocken. Musikmagasinet Rolling Stone skrev till och med artiklar 

om kvinnor som passade upp på rockstjärnor och artisten Frank Zappa uttalade sig att det 

var bra för landet att kvinnor fick uppleva dessa sexuella äventyr som det innebar att 

betjäna en rockstjärna.
61

  

      Reynolds och Press understryker att det dock finns kvinnor som varit betydande i 

rockens utveckling, även om det under rockens första år var en kamp för kvinnor att slita 

sig ur hemmafrurollen eller groupierollen. Eftersom bilden av kvinnan ofta var antingen 

hemmafru eller en sexuellt fri varelse, innebar det en konflikt för de tidiga kvinnliga 

rockrebellerna i förhållandet till femininiteten.  

      Reynolds och Press menar att detta utvecklade fyra strategier hos kvinnliga 

rockanvändare vilka har präglat kvinnornas rockhistoria från början till nutid. Att följa den 

manliga genuskodningen, där Joan Jett var en huvudaktör, var den främsta strategin. Här 

                                                 

60
 Reynolds, S & Press, J. (1995) s. 237 

61
 Reynolds, S & Press, J. (1995) s. 230-232 



32 

 

figurerade kvinnor som ville göra allt som en man kunde göra och de förespråkade frihet, 

hårdhet och ett rebelliskt förhållningssätt. En annan strategi var att tillsätta femininitet i 

motsats till det manliga uttrycket, något som representerades av exempelvis Janis Joplin 

och senare också Sinead O´Connor. En tredje strategi var att hylla kvinnligheten och 

kvinnan som ikon, något som tog sig i uttryck i icke-naturliga attribut av artister som Kate 

Bush, Madonna och Siouxie Sioux. Den sista strategin är mer implicit och den handlar om 

att hela tiden behöva dras mellan bilden som samhället skapat av kvinnan och sin egen 

person, att hela tiden behöva förhålla sig till den stereotypa kvinnonormen. Här figurerar 

Patti Smith och hennes texter och uttryckssätt som kritiserar en statisk identitet som satts ut 

av samhället.  

      Självklart finns det kvinnor som inte utnyttjar någon eller några av dessa strategier och 

det är också så att man kan använda många uttryck från några av dem eller från alla. När 

det kommer till avvikelser av sådan karaktär som kvinnor i egenskap av aktörer inom ett 

fält med manlig genuskodning finns det sällan klara mönster. Reynolds och Press menar att 

förvirring föder förvirring och man kan behöva studera varje kvinnlig avvikare för sig.
62

 

      Det finns också kvinnliga deltagare i rockgenren som inte själva är musiker. Kvinnliga 

groupies var tidigt ett väsentligt element för rockens formulering, vilket jag tidigare nämnt 

i avsnittet om rockrebellen. Sheila Whiteley skriver i boken Women and popular music – 

sexuality, identity and subjectivity att de tidiga kvinnliga fansen under Beatles- och Rolling 

Stones-eran, var betydande för den kvinnliga sexuella frigörelsen. I och med detta frigjorde 

sig kvinnor från en mer marginaliserad syn på den kvinnliga sexualiteten. Kvinnor agerade 

som sexuella varelser när de avgudade rockrebeller som iscensatte den frigjorda 

sexualiteten. Detta var en viktig förutsättning för kvinnors agerande som musiker i 

rockgenren, eftersom de då själva behövde iscensätta det de tidigare dyrkat. Whiteley 

understryker också att punkepoken var en viktig öppning för kvinnors agerande inom 

rockgenren, eftersom den baserades på att alla kan spela och skriva musik. Punken var 

dessutom ett system uppbyggt av kaos och uppror, vilket gjorde det lättare att förespråka 

individualism även som kvinna.
63

  

      Leif Nylén skriver att punken förespråkade ett slags unisex-ideal där man inte på ytan 

kunde skilja mellan män och kvinnor, eftersom alla iklädde sig samma visuella koder. 

Sexualiteten var nu underordnad provokation och konfrontation. Nylén menar att det är via 
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punken som de flesta band med endast kvinnliga medlemmar börjar dyka upp i det 

offentliga musiklivet, både internationellt och i Sverige. Exempel på dessa är Siouxie & 

the Banshees, Tant Strul och Mögel.
64

  

      Hillevi Ganetz menar att punkband med endast kvinnliga medlemmar, som exempelvis 

Tugga Terrier, kunde iscensätta både manligt och kvinnligt på samma gång. Detta tack 

vare punkens sätt att påvisa att manligt och kvinnligt bara var föreställningar som lätt 

kunde dekonstrueras inför åskådarens ögon.
65

 

      Att punken så explicit gjorde uppror mot förtryckande samhällsordningar kan troligtvis 

också ha underlättat för kvinnor att göra revolt mot en samhällsordning där kvinnor var 

underordnade männen. Det faktum att alla skulle kunna spela punk var också ett sätt att 

komma förbi de tekniska kraven som hör till de maskulina könsrollerna.  

 

Varför rockar inte kvinnor i samma utsträckning som män? 

Lars Lilliestam skriver att många undersökningar visar att tjejer dras till musik som har ett 

mjukare uttryck än det som rocken representerar. Rockens aggressivitet är någonting som 

mer lockar lyssnare och utövare av manligt kön. Detta kan härledas till att det finns mycket 

starka föreställningar i samhället om vad som är typiskt manligt och kvinnligt när det 

kommer till yrken, aktiviteter, kommunikation och beteenden. Lilliestam nämner också 

Yvonne Hirdmans påpekanden gällande det faktum att manliga aktiviteter nästan alltid 

värderas högre än kvinnliga.
66

  

      Susan McClary skriver till och med att rockens betoning på andra och fjärde taktslaget 

är typiskt för en ”fallisk baktakt”, där den maskulina energin understryks på de mest 

framhållna taktslagen. Detta eftersom de markerade taktslagen i vilken musik som helst 

anses vara starka och därmed också maskulina.
67

 

      Lars Lilliestam menar också att kvinnor inom rocken är ”dubbla rebeller”, eftersom de 

både spelar musik som anses vara rebellisk och agerar på en manlig arena, vilket gör dem 

till rebeller mot den gällande könsnormen. Tjejer inom rock möter också motsättningar när 

det kommer till den tekniska biten av rockmusiken. Det finns mycket teknik både i 

hanteringen av instrument och i hanteringen av ljudanläggningen. Tekniskt kunnande är 

någonting som tillskrivs män, vilket gör att kvinnor hela tiden möter motstånd när det 
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kommer till hur omvärlden ser på deras tekniska färdigheter. Detta visas tydligt eftersom 

kvinnor ofta tar rollen som sångerska framför ett band bestående av manliga musiker.  

      Är det ett helt band bestående av tjejer måste detta benämnas som ”tjejband” och inte 

som ett band, vilket som helst. Benämningen ”rockband” är låst vid manliga utövare. Den 

manliga dominansen på fältet för tekniska färdigheter gör också att ljudtekniker, roadies 

och producenter oftast är män.
68

  

      Lilliestam skriver också i boken Svensk rock, att en anledning till den manliga 

majoriteten inom rockgenren också kan bero på att pojkar ofta socialiseras in i 

gruppaktiviteter som exempelvis lagsporter. Därför är det naturligare för pojkar än för 

tjejer, att starta rockband som också är en gruppgemenskap.
69

 

      Hillevi Ganetz skriver att familjen kan vara ett hinder för kvinnor att utöva musik. Hon 

menar att det nödvändigtvis inte behöver vara ett hinder, men det kan vara någonting som 

innebär minskad tid och uppmärksamhet för musiken när omsorgen för barn, som oftast 

tillskrivs kvinnan, går före egna intressen. Detta kan innebära att möjligheten att livnära sig 

på musiken försvinner och det blir mer en hobby. Ganetz skriver också att det är viktigare 

för kvinnor än för män att alla i bandet är vänner och att det fungerar socialt. Män sätter 

musiken i första rummet och inte de sociala banden. Detta kan vara en förklaring till 

övervikten av band med manliga medlemmar på musikmarknaden.
70

 

      Ganetz belyser också Fornäs, Lindbergs och Sernhedes sätt att sammanfatta varför 

människor, främst pojkar, spelar rockmusik. Det handlar enligt dem om tre mål som kan 

uppnås genom rockmusicerande. Det första är en kollektiv autonomi där man tar avstånd 

från familjen genom att göra någonting med sina vänner på sina villkor. Man skapar 

någonting genom socialisationsprocesser vilka är typiska för pojkar. Flickor sysselsätter 

sig oftare med intimare vänrelationer.  

      Det andra målet handlar om alternativa ideal som kan innebära en annan karriärväg än 

den som erbjuds genom att lyckas väl i skolan. Detta lockar enligt Fornäs, Lindberg och 

Sernhede främst unga män av arbetarklass. Det tredje målet är en narcissistisk njutning där 

man kan uttrycka känslor och identitet genom bandets styrka och genom denna och 

publikens uppskattning bli synlig. I detta tredje mål ingår också kreativ njutning, sound 

och självförtroendestärkande aspekter.
71
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Mavis Bayton skriver i artikeln ”Women and the Electric Guitar” i boken Sexing the 

Groove att även sättet att vara fan skiljer män och kvinnor åt. Hon menar att män gärna vill 

efterlikna sin idol genom att själv utveckla samma kunskaper genom eget musicerande. 

Kvinnor sätter hellre upp affischer med sina idoler på väggen för att fantisera om hur ett liv 

skulle vara med idolen i ett romantiskt förhållande.
 72

 Detta tänker jag mig kan vara en 

faktor till att färre kvinnor börjar spela instrument än män, vilket avspeglas på 

könsfördelningen för aktiva inom rockgenren. 

 

Sammanfattning 

Jag har i detta kapitel visat att kvinnor är avvikare inom rockgenren. Detta musikaliska fält 

drivs främst av män. Utövare, ljudtekniker, producenter, skivbolagschefer, journalister och 

låtmakare är generellt män och det är de som sätter prägeln på det kulturella klimat som 

omger musiken. Bilden av den manliga rockrebellen har oftast beskrivits som en vit, ung 

man av arbetarklass som revolterar mot diverse ordningar i samhället. Musikens råa sound, 

tekniska färdigheter och texternas manliga utgångspunkt varslar också om genrens manliga 

narrativ. Rockens sociala utformning passar också bättre för ett manligt sätt att umgås. 

Pojkar socialiseras tidigare in i gruppverksamheter, medan flickor oftare sysselsätter sig 

med vänrelationer som innefattar färre personer. Därför är hela rockbandstraditionen ett 

mer naturligt sätt att umgås för pojkar än för flickor. Rocken kan också innebära en 

alternativ yrkesbana för pojkar som inte passar in i skolans utbildningsmall. Det är också 

skillnad på hur flickor och pojkar utövar idoldyrkan. Pojkarna vill efterlikna sin idol medan 

flickor drömmer om ett liv med idolen. Detta kan också vara en bakgrund till den manliga 

övervikten inom genren. 

      Eftersom könsfördelningen ser ut på detta sätt måste de kvinnor som är aktiva på fältet 

hela tiden förhålla sig till en manlig könsnorm. Många kvinnliga rockmusiker iscensätter 

därför en typ av femininitet som inte alltid är accepterad av samhällets rådande normer för 

kvinnlighet. Kvinnor förväntas karaktärisera andra koder än de som rocken signalerar. 

Mjuka personlighetsdrag och värnandet om familjen är sådant som mer passar in i mallen 

för en högt stående femininitet. Kvinnor inom rocken blir därför ”dubbla rebeller”, 

eftersom de revolterar mot både rådande könsnormer och emot övriga samhällsordningar 

som ingår i rockens upproriska tema.  

 

                                                 

72
 Bayton, M (1997) s. 40 



36 

 

RESULTATREDOVISNING 

I detta kapitel presenteras mina resultat. Först och främst ger jag en kort beskrivning av 

mina informanter för att ge läsaren en bild av personerna bakom citaten och referaten. 

Sedan går jag igenom mina intervjuer via en analys utifrån tre teman som följer mina 

teoretiska perspektiv. Jag tar först upp informanternas sociokulturella bakgrund och 

betydelsen av denna för deras musikanvändande. Sedan går jag in på genusperspektivet 

och hur dessa kvinnor uppfattar sin könsroll i rockens mansdominerade värld. Slutligen 

handlar det om musikens del i informanternas identitetsskapande. Jag har medvetet valt att 

till stor del bygga upp detta kapitel på citat, detta för att låta mina informanter själva 

berätta om sina musikliv. Informanterna benämner jag med deras självvalda pseudonymer. 

När jag ingripit i intervjusvaren betecknas jag som I för ”Intervjuaren”. 

 

Informanterna 

Borgen 

Jag hade stämt träff med 27-åriga Borgen på ett café för att genomföra vårt samtal. Redan 

på långt håll ser jag en ganska lång kvinna som jag misstänker kan vara den person jag 

skall intervjua. Anledningen till att jag tror mig veta att det är just denna person jag skall 

möta, är att hon visar upp flera visuella uttryck som kan kopplas till rockgenren. Hon har 

svarta kängor med stora spännen, svarta leggings och en kort grå kjol. På överkroppen har 

hon en svart tröja och under hennes svarta mössa sticker svart axellångt hår fram. Hennes 

ögon är välmarkerade med svart smink och när vi skakar hand har hon ett fast handslag. 

Innan jag börjar med frågorna pratar vi lite om tatueringar. Hon visar att hon har tatuerat in 

logotyper för banden Ramones och New York Dolls på ena överarmen. ”Det största genom 

tiderna som jag har, det är Ramones så klart”, säger hon. På den andra armen har hon 

tatueringmotiv föreställande döskallar och på underarmen några lotusblommor. Borgen 

berättar också att hon just nu är mammaledig men att hon annars jobbar på ett café. 

Namnet Borgen valde hon för att det är ett vanligt namn hon går under hos nära vänner. 

 

Jolene 

Min andra informant är något yngre än de andra. Hon är 22 år och arbetar som frisör. 

Hennes visuella uttryck är inte riktigt lika tydliga återknytningar till rockgenren som de 

andra informanternas. Trots detta var det enkelt för mig att bara genom utseendet förstå att 

hon var rätt person för min studie. Jolene har kort platinablont hår, där ena sidan är rakad 
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och hon är ganska diskret sminkad. I hennes underläpp finns en piercing och smycket är en 

ganska stor kula i kirurgiskt stål. Hon har också fler piercingar i öronen. Hennes kläder är 

ganska försiktiga, svarta jeans, en vit tröja och sneakers. Pseudonymen Jolene valde hon 

eftersom det är namnet på en låt av gruppen The White Stripes, vilka är en av favoriterna. 

Jag och Jolene pratar också om tatueringar innan den egentliga intervjun startar. Hon har 

två tatueringar själv, en på överarmen och en på ena underarmen där det står ”Pappa”.  

 

Ramona 

Det är inte svårt att förstå vilka som är hjältarna i 25-åriga Ramonas musikliv. Signaler 

som påvisar kärleken till gruppen Ramones finns inte bara i hennes valda täcknamn, utan 

också på hennes accessoarer. Hon är nybliven mamma och på skötväskan finns en stor 

Ramoneslogotyp. Runt halsen har hon också ett halsband med en bild på sångaren Joey 

Ramone. Dagen för vår intervju är hon klädd i svarta jeans och en tröja med en bild 

föreställande Crimson Ghost, som är logotyp för gruppen Misfits. I hennes svartfärgade hår 

har hon en ”Bandana” med döskallemönster och hennes ögon är skarpt målade. På fötterna 

har hon svarta ”Converse” i skinn. Ramona har en ring i näsan och hennes öron är prydda 

med flertalet ringar. Precis som med de andra två informanterna, pratar jag och Ramona 

om tatueringar innan vi börjar intervjun. Hon har flera tatueringar på armarna. Någon 

föreställer döden och en annan föreställer en ängel. Ramona är just nu mammaledig, men 

annars är hon nyutexaminerad humanistisk behandlingspedagog.  

 

Katja 

Katja är 27 år och arbetar i en färgaffär. Hon är också utbildad behandlingsassistent inom 

missbruksvård. Förutom musik har hon ett stort motorcykelintresse och hon är på flertalet 

MC-träffar per år. Katjas rockintresse avspeglar sig relativt tydligt i hennes 

utseendemässiga uttryck, även om det inte är riktigt lika explicit som hos Borgen och 

Ramona. Hon har rött, axellångt hår med en rak lugg och hon är klädd i jeans, en svart 

tröja och en sjal runt halsen. På ena överarmen har hon en tatuering föreställande döskallar 

och blommor. Även Katja har flertalet piercingar i öronen.  

      I diskussionen om genrebegreppets definition, refererade jag Fabbris ståndpunkt när 

det kommer till en musikgenres utformning. Han tar upp en musikgenres semiotiska 

system där visuella koder ingår. Med detta menas kläder och andra attribut som kan 

härledas till en genretillhörighet. I och med denna beskrivning av tjejernas visuella uttryck, 
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kan man se att det finns några signifikanta koder som återfinns hos samtliga. Tatueringar, 

döskallemotiv, ”rätt” bandtröjor, märken, piercings, utmärkande frisyrer, smink och väskor 

är alla synliga koder som signalerar genretillhörigheten till omvärlden.  

 

Sociokulturell bakgrund 

Detta avsnitt ämnar belysa de faktorer som kan påverka mina informanters habitus. Jag tar 

upp geografisk härkomst, föräldrarnas yrke, klass och utbildning samt musikklimat i 

hemmet för att se om detta påverkat informanternas eget musikanvändande.  

 

Uppväxtort 

                      Borgen: 

 Jag kommer ifrån (…) …som…är en liten by på typ 800 pers ungefär.
73

  

        

                           Jolene: 

 Ja…det är ju då en liten stad i Norrland, södra Lappland.
74

  

 

 Ramona: 

 Ja, jag kommer ju ifrån en liten, ett litet…ett litet brukssamhälle med typ 8-9000 invånare.
75

 

 

 Katja: 

 Ja, jag är född och uppvuxen i (…) en liten stad utanför (…)
76

 

 

Katja berättar inte så mycket om sin uppväxtort. Efter att ha undersökt ortens namn kan jag 

dock konstatera att det rör sig om en mindre stad med ungefär 36 000 invånare i hela 

kommunen. Detta visar att ingen av mina informanter kommer ifrån en storstad. Alla 

kommer ifrån en mindre stad, ort eller by som kan tillskrivas titeln landsort. Borgen 

berättar dock att hon flyttat runt lite innan hon hamnade där hon bor idag. Efter gymnasiet 

flyttade hon till Stockholm och bodde där i fem år. Även Katja och Ramona berättar att de 

bott i Stockholm under en kortare period. Jolene flyttade från sin hemstad till en större stad 

på grund av sitt arbete.  
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Yrke och utbildning 

 

Ramona: 

                           Mamma jobbar inom vården…äldrevården. Äldreomsorg eller vad man säger.  

 Och pappa…han var målare.
77

 

 

Borgen: 

 Min mamma hon har varit…hon är sjukpensionär nu. Så att hon har vart sjukskriven 

 i stort sätt jämt…för rygg och nacke och sånt. Pappa, han är byggarbetare.
78

 

 

Katja: 

 Jag har skilda föräldrar…mina föräldrar…pappa jobbar på (…) och det har han  

 väl gjort…hela mitt liv/ 

 I: 

 Och (…) är alltså en industri? 

 Katja: 

 En industri. En stålindustri kan man säga…mamma har väl jobbat lite här och var.  

 Som städerska…eller sjuksköterska. Eller undersköterska kanske man är då…och  

Lite hit och dit. Just nu är hon väl arbetslös kan man säga.
79

 

 

Jolene: 

Mamma är läkarsekreterare…och pappa är…åh, vad är han? Jag tror att… 

bokbindare.
80

 

  

 

I dessa citat kan man se att Borgen, Ramona och Katja kommer ifrån hem där föräldrarna 

haft yrken som inte kräver utbildning på högskola eller universitet. Jolene är den enda av 

informanterna där någon av föräldrarna genomgått någon form av högre utbildning. När de 

kommer till deras egen utbildning är det Katja och Ramona som berättar att de utbildat sig 

efter gymnasiet. Båda har då valt att arbeta inom missbruksvården, Katja som 

behandlingsassistent och Ramona som humanistisk behandlingspedagog. Borgen berättar 

att hon gick mediaprogrammet på gymnasiet, vilket hon idag ångrar djupt. Hon ger dock 

inte någon direkt anledning till detta. Katja gick frisörgymnasiet och har därefter inte gått 

någon utbildning på högskola eller universitet.  
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Musikklimat i hemmet och eget musicerande 

Alla informanter hade mycket att berätta när det kom till musikklimatet i hemmet. 

Samtliga menar att musik alltid har hört till vardagen under deras uppväxt. 

 

 Borgen: 

 Ja, det har det alltid varit, mycket musik…när jag var liten…riktigt liten så att 

då var det min farsa som lyssnade på sån här…60-talsmusik och sånt så…det tyckte  

jag  ju var skitbra. Mamma lyssnade ju på dansband…och…jag föll ju aldrig riktigt  

för det. (skratt) och sen…jag har också en… bror som är sju år äldre som lyssnade  

på hårdrock, det klassiska Iron Maiden, det här från början liksom. Så att…det  

var väl där det började.
81

 

  

Vidare berättar Borgen att det också var broderns hårdrocksintresse som var en av 

anledningarna till att hon själv började lyssna på den genren. Han spelade också själv 

trummor. Det var alltså hårdrock som var den första subgenren som lockade henne. Själv 

har hon spelat bas i ett ”hobbyband”, som hon själv valde att formulera det.  

      Ramona berättar om liknande upplevelser i hennes hem: 

 

 Ramona: 

 Ja…hemma…musiken…mamma…hon lyssnade typ på Absolute Love (skratt) 

 och sånt där…men pappa var väl mer…han lyssnade mycket på Bruce Springsteen 

 och lite mer…rock.
82

  

 

Ramona menar att det nog var under uppväxten som hon mötte rockmusiken även om det 

var omedvetet. Hon berättar att hon tyckte att faderns musiksmak var mycket häftigare än 

moderns. Vidare berättar hon att den äldre systern också lyssnade på rock, vilket gav henne 

många influenser och ”förde in henne på rätt spår”, som hon själv uttrycker det. Om sitt 

eget musicerande berättar hon: 

 

 Ramona: 

 Inget instrument och så…men man kan ju använda rösten som ett instrument  

Också såklart men jag…alltså jag sjunger ju mest och jag skulle ju så gärna i  

sådana fall vilja spela i ett rockband. Ett tjejband.
83
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Precis som Ramona och Borgen berättar Katja att det var främst faderns musiksmak som 

färgade av sig på henne.  

 

 Katja: 

Det började redan då…med hårdrock. Pappa har väl alltid lyssnat på rock och…jag  

kan väl kanske…alltså han lyssnade på typ Black Sabbath och Led Zeppelin. Något  

sånt där fragmentminne man har är också Status…Quo. Så…det har alltid varit  

mycket  rock…hårdrock hemma. 
84

 

  

Katja berättar att hon från början tyckte att faderns val av musik var lite ”skramligt”. När 

hon var riktigt liten lyssnade hon mer på Anna Book, säger hon med ett skratt. Sedan har 

det vuxit in mer och mer. Hon menar att rocken nu är en naturlig del av hennes musikliv. 

När det gäller sitt eget musicerande berättar hon att hon sjunger ”jämt och överallt”.  

      Jolenes berättelse om musikklimatet i hemmet ter sig ungefär på samma sätt som de 

andra informanternas. 

 

 Jolene: 

 Pappa lyssnade ju mycket på Metallica. Jättemycket. Och…det var väl ingenting  

 man uppskattade så mycket då men…men med åren så…Sen var det mycket  

reggae… 

 I: 

 Som din pappa lyssnade på? 

 Jolene: 

 Nej, det var mamma. Hon spelade mycket reggae när jag låg i magen också…
85

 

 

Jolene har också en yngre bror. Han har dock inte ett stort rockintresse. Jolene menar att 

”han har halkat över till R´n´B, stackarn.” Det var ändå hemma som hennes stora 

musikintresse väcktes och då främst för rock, via hennes pappa. Det var dock under 

högstadiet som hon började befästa ett riktigt stort rockintresse. Själv spelar hon lite gitarr 

och sjunger, men det är inte i något arrangerat sammanhang.  

      Detta visar att samtliga informanter har vuxit upp i hem där det var fadern som 

lyssnade på rockmusik, alternativt ett äldre syskon. Det var också här som intresset för 

denna genre väcktes och utvecklades, även om vissa uttrycker att de inte gillade musiken 

på en gång. Informanterna uttrycker också en vilja att göra en distinktion mellan olika 
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genrers värde. När de talar om andra genrer än rock, gör de det med ett skratt eller med att 

tycka synd om dem som inte lyssnar på rockmusik. Alla nämner också att de aktivt 

musicerar själva, även om det inte alltid är under arrangerade former.  

 

Musiksmaken och utvecklingen av arvet 

Borgen, Jolene, Ramona och Katja understryker alla att de övertagit faderns musiksmak. 

Det var genom honom de upptäckte rockmusiken. Från detta har de sedan utvecklat en 

egen musiksmak som förstås är starkt präglad av uppväxtens musikupplevelser. Detta 

avsnitt klarlägger vilken typ av musik de lyssnar på idag och hur smaken har utvecklats 

från barn- och ungdomsåren. 

 

Jolene: 

 Alltså..Thåström ligger ju väldigt, väldigt varmt om hjärtat…och även Metallica. 

 Och tyngre grejer också…men…jag har varit mycket inne på typ…Rolling Stones… 

 Och de här gamla kultrockbanden…Dylan. Om nu han får vara med…
86

 

 

Jolene visar här en smak som mestadels utgår ifrån subgenrer som ren rock (Rolling 

Stones), folkrock (Dylan) och thrashmetal (Metallica). Ramona talar om helt andra 

exempel på subgenrer som utgör hennes musikanvändande. 

 

 Ramona: 

 Det som rullar absolut mest det är RAMONES. Det är ju det jag har grejer på också… 

 Märken på jackan, pins och grejer…det är Ramones som är de största…hjältarna eller  

 vad jag ska säga…sen är det väl…vad ska jag säga…punk, punkrock…det är väl  

Misfits…tycker om...Danzig…ja…Clash.
87

 

 

Ramona verkar inte i nuläget vara speciellt färgad av faderns musiksmak. Hon 

understryker flera gånger att det främst är punk som lockar henne. Ramones är ett band 

som återupprepas fler gånger under intervjun. Detta är något som även präglar samtalet 

med Borgen. 
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Borgen: 

 Det är ju Ramones såklart. Den är det ju 70-talspunk. New York…mycket  

New York-punk liksom. Punk överlag lyssnar jag på. Helst gammalt och sen… 

 Nu på senare år har jag börjat lyssna på sånt här typ…Gluecifer…och Dwarves… 

  Supersuckers…ja…lite sånt där.
88

 

 

Det är här tydligt att det främst är punk som Borgen väljer att lyssna på. Trots att 

musikintresset väcktes med 60-talsrocken finns inte mycket av den kvar i hennes 

musikanvändande i nuläget. Katja har dock kvar lite av sin fars musiksmak, även om den 

har tagit nya vägar och uttryckssätt. 

 

 Katja: 

 Jag lyssnar på mer blandat nu än vad jag gjorde för några år sedan. Då var det 

 bara rock och hårdrock...men ja…Social Distortion…Jag tycker mycket om  

 de här…Raised Fist. De lyssnar jag på mycket just nu. Sen är jag väldigt blandad. 

Alltså Metallica gillar jag…vad lyssnar jag mer på? Turbonegro har man spelat 

jättemycket…Hellacopters är ju ett band som följer med en hela tiden…
89

 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att informanterna har utvecklat sin smak och format om 

den genom livet. Många av banden som nämns tillhör subgenren punk eller punkrock, även 

om några band från andra subgenrer nämns. 

 

Analys - habitus och musiksmak 

I detta avsnitt återkopplas informanternas svar med de teoretiska perspektiv som rör 

habitus och den sociokulturella bakgrundens betydelse för musiksmaken. Detta för att 

besvara min första forskningsfråga gällande mönster i informanternas bakgrund som kan 

förklara varför just dessa kvinnor lyssnar på rockmusik. 

      Definitionen av begreppet habitus handlar om en individs förutsättningar till 

handlande. Detta kan knytas till den sociokulturella bakgrunden. I denna spelar en rad 

olika faktorer in, såsom exempelvis uppväxtort, föräldrarnas yrke, klass, etnicitet, genus 

och innehav av kulturellt kapital. Hur kan man då koppla detta till val av musik? 

      Det finns tämligen påtagliga mönster när det gäller mina informanters habitus och hur 

detta har påverkat dem i både passiva och aktiva val. Samtliga informanter kommer ifrån 
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landsorten. De talar alla om sin uppväxtort som en småstad, en bruksort eller en by. Katjas, 

Ramonas och Borgens föräldrar hade också yrken som inte kräver någon högre utbildning, 

de hade alla typiska arbetaryrken. Jolene hade dock en förälder med något högre utbildning 

än den gymnasiala, även om yrket i sig inte innebär högt ekonomiskt eller kulturellt 

kapital. Detta kan betyda att informanterna kommer ifrån en sociokulturell bakgrund som 

kan kopplas samman med arbetarklassen. Denna kultur kan man generellt tillskriva ett litet 

bildningskapital och ett lågt högkulturellt kapital men ett högt subkulturellt kapital.  

      Ska vi gå efter definitionen av begreppet kulturellt kapital som ges i kapitlet 

”Teoretiska perspektiv”, nämner ingen av informanterna någonting som är av värde för ett 

ansenligt högkulturellt kapital. Däremot har informanterna ett högt subkulturellt kapital 

eftersom de med enkelhet kan tala om rockgenren utifrån dess terminologi och 

genrerelaterade koder. Det subkulturella kapitalet verkar också vara av mycket större värde 

för dem, än att kunna uppnå innehav av ett högkulturellt kapital som godkänts av 

samhällets ledande grupperingar.  

      Jag påvisade också, i mina teoretiska perspektiv, att ett starkt habitus kan vara 

bakgrunden till varför man kan iscensätta en avvikande identitet och könsroll. Kanske kan 

mina informanters höga subkulturella kapital vara en del i att deras habitus är tillräckligt 

starkt för att övermanna de sociala villkor och normer som ligger runt femininitet och 

kvinnlighet?  

      Informanternas bakgrund i arbetarklasskulturen förklarar mycket om förutsättningarna 

till deras musikanvändande. Rocken var tidigt arbetarklassmusik där man spelade och 

sjöng om förtryck både från makten och från normer. I mina informanter kan man 

möjligtvis se tecken på att rocken ännu är en del i en stark arbetarklasskultur.  

      När det gäller smak visar mina informanter att man kan ärva musiksmak. Precis som 

jag tog upp i avsnittet ”Musik, smak och klass”, blir vissa musikaliska förmågor, 

normsystem och uttryck naturliga för oss om vi möter dem gång på gång genom livet. I 

och med detta fäller vi avgöranden om musik via vårt habitus.  

      Mina informanter har alla ärvt sin musiksmak från sina fäder. Eftersom det nu handlar 

om rock, den typiskt manliga musikgenren, är det naturligt att den kommer från en manlig 

familjemedlem. Detta behöver inte nödvändigtvis innebära att de ogillade sina mödrar, 

bara att moderns musiksmak inte fastnade. Både Borgen och Ramona talar om deras 

mödrars musiksmak med både aversion och humor.  
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Jag belyste Ganetz och Nyhléns diskussioner kring genren punk och hur den möjliggjorde 

den alternativa femininiteten i avsnittet ”Kvinnor på rockfältet”. Samtliga informanter 

pratar mycket om musiker och artister från genren punk och/eller punkrock. Kanske kan 

anledningen till detta vara det som Ganetz och Nylén pratar om, att punk är en genre som 

har ett tydligare ”unisexideal” vilket gör det lättare för kvinnor att verka inom den.  

      Det är också tydligt i mina informanters berättelser, att smaken utvecklas och förändras 

genom livet. Även om mina informanters intresse för rockmusik väcktes under 

uppväxtåren, följer de nödvändigtvis inte faderns musiksmak som en statisk mall för god 

musik. De har alla en annan uppfattning idag av vad som är bra musik, även om spåret från 

fadern fortfarande finns kvar i bakgrunden.  

      Detta kan jämföras med Åsa Bergmans begrepp smakportfölj, vilken vi hela tiden 

packar upp och packar om. Informanterna kan genom musikklimatet i hemmet under 

uppväxtåren ha packat smakportföljen med äldre rockmusik som fadern lyssnade på. När 

de sedan flyttade och mötte nya miljöer och människor packade de upp portföljen och 

packade ner nytt musikmaterial som de lärt känna genom livet. Kanske kan det vara så att 

de inte fick plats med all musik från förr, utan den fick lämna plats för ny musiksmak som 

passade bättre just då. Musiksmak är därmed inte alls statisk, utan växlar i samband med 

att identitet och livsförhållanden förändras.  

 

Genusidentitet 

Följande avsnitt illustrerar hur mina informanter upplever det att vara kvinna i en sådan 

mansdominerad genre som rock och vilka reaktioner detta kan väcka från omvärlden. 

Kapitlet berör också informanternas uppfattning om anledningarna till den manliga 

majoriteten.  

 

Reaktioner från omvärlden 

Det första Borgen säger när vi pratar om huruvida hon fått reaktioner från andra rörande 

rockintresset är att de flesta har varit positiva. Hon har ofta spelat upp den musik hon 

lyssnat på för andra, som vanligtvis inte lyssnar på rock, och de har oftast tyckt om 

musiken. När det gäller reaktioner på hennes roll som kvinna i en mansdominerad genre 

säger hon att det är stor skillnad på tänkesättet i Stockholm om man jämför med småorten 

hon kommer ifrån.  
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Borgen: 

 Det är ingen som sagt något speciellt…men folk tittar ju och så (…) De tror liksom  

 att…när du är 20 år då ska du plötsligt bli 35 och ha fem barn och bo i en villa.  

(…) Jag jobbade i Östermalmshallen förut och så…hade jag en mohikan (…) var det  

en gammal tant som…såg lite skeptisk ut när hon tittade på mig…men jag serverade  

henne och var jättetrevlig sen vinkade hon dit mig och tog mig i handen och sa att  

”jag ska aldrig någonsin mer ha…fördomar om sådana som ser ut som dig”…så det  

var ju kul…
90

 

 

 

Jolene berättar också att hon fått reaktioner från omvärlden på att hon som tjej sysslat med 

rockmusik. 

 

 Jolene: 

 En liten…söt, blond tjej...(…) Folk förstår nog inte alltid att man lyssnar på sådan tung  

musik… 

I: 

 Hur har dessa reaktioner tagit sig i uttryck? Har de sagt någonting till dig eller  

  ifrågasatt din musiksmak? 

 Jolene: 

 Nej…inte ifrågasatt. Mer kanske blivit förvånade ”Jaha, lyssnar du på dem?” 

 (…) ”Du ska ju inte gilla dem”…lite så.
91

 

 

Jolene tror att detta till viss del kan bero på att hon inte riktigt uttrycker rockens visuella 

medel lika tydligt som andra tjejer, vilka är aktiva inom rockgenren.  

      Detta ställer sig som motsats till Katjas berättelse. Hon menar att hon oftast får 

reaktioner på att hon ibland också kan lyssna på annan musik än just rock.  

      Katja beskriver dock att folk reagerade mer på hennes rockintresse under uppväxten än 

de gör nu, något som också Borgen talade om. Det finns också vissa sammanhang som 

Katja beskriver, där hon väcker reaktion för att hon lyssnar på rock och iscensätter genrens 

explicita karaktär.  
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Katja: 

 Det kan jag känna så där ibland, att folk…just bara för att man är…inte gapig  

 men att man är framåt (…) och lyssnar på mycket konstig musik så…när man är  

 med folk som man inte känner och sådär…då blir det reaktioner. (…) Om man  

 sitter på en fest med en massa tjejer som man aldrig har varit med, då känner man  

sig nästan manhaftig ibland…för att man blir konstig i deras ögon…
92

 

 

Katja understryker också att de enda negativa reaktioner hon fått har rört det faktum att 

hon är just kvinna som lyssnar på rock. 

      Ramona berättar att hon ofta får reaktioner på att hon har egenskaper som av andra 

uppfattas störande. 

 

 Ramona: 

 Ofta kan man ju få höra det här, lite att ”vad tror hon att hon är” eller…”hon är 

 ju så jävla grinig”, ”hon tror att hon är någon, är så jävla högljudd” (…) De  

 reaktionerna vill jag inte ha…för så är det absolut inte. (…) Men jag blir ju hellre  

 typ…hatad av människor eller illa omtyckt än att ingen ens vet vem jag är…
93

 

 

Ramona berättar dessutom att det har hänt att män har kommit fram till henne och sagt att 

de tycker att det är ”äckligt” med kvinnor som ikläder sig typiska rockattribut.  

      Detta avsnitt har visat att det är vanligt att informanterna väcker reaktioner med sitt 

intresse för rock och hur de visar upp sin genretillhörighet både visuellt och i socialt 

beteende. För Borgen har hennes utseende skapat reaktioner. Dessa har dock inte alltid 

varit negativa, även om den gamla damen i Östermalmshallen ändå uttrycker en tydlig 

distinktion mellan normalt utseende och ”sådana som ser ut som du”. Borgens berättelser 

visar också att reaktionerna kan skilja sig mellan landsort och storstad. Även Jolene menar 

att hennes utseende skapat reaktioner, men i detta fall är det från andra hållet. Hon möter 

istället förvåning, eftersom hon uttrycker genren rent visuellt. Både Borgen och Jolene 

understryker dock att reaktionerna också har rört det faktum att de är kvinnor som 

uttrycker manliga karaktärsdrag i och med sitt rockintresse. De menar att omvärlden inte 

förväntar sig att en kvinna skall sysselsätta sig med sådan ”hård musik”.  

      Katja berättar också om reaktioner som gällt hennes utseende men då är det på grund 

av ännu en infallsvinkel. Denna rör det faktum att hon uttrycker rockgenren så tydligt att 
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andra blir förvånade om hon lyssnar på annan musik än rock. Både Katja och Ramona 

skildrar också att de ofta blir dömda som elaka, eftersom de uppfattas som burdusa, 

självupptagna och manhaftiga.  

       

Rock – den manliga världen  

Borgen berättar att det var hon som började med punk bland tjejerna i sitt kompisgäng. 

Hon berättar också att det fanns nästan inga tjejer alls som sysselsatte sig med rockmusik 

under hennes ungdomsår på den ort hon växte upp. Anledningen till detta, tror Borgen, är 

att det inte är riktigt accepterat att en tjej sysslar med någonting som är ”typiskt manligt”. 

 

 Borgen: 

 Det är nog lite det där att…visa att man är någon…alltså, att man är inte en liten  

tyst tjej bara…man behöver inte vara en sån utan…man vill nå det här coola som  

man ser alla killar göra. Man vill också vara där liksom. (…) Ibland vill man ju dra  

till med något drastiskt bara för att jävlas också…
94

 

 

Detta visar på att Borgen inte passar in på Lilliestams generella beskrivning av hur män 

och kvinnor utövar sin beundran för idoler eller musikaliska förebilder. Han menar att 

kvinnor oftare drömmer om ett liv med idolen än suktar efter att kunna göra samma sak 

som denne. Borgens uttalande är istället ett tecken på att hon hellre vill göra samma sak 

som sina manliga förebilder, än ingår i en kärleksrelation med dem.  

      När det gäller förklaringen till varför kvinnor är avvikare inom rockgenren, säger 

Jolene att hon inte riktigt förstår varför inte fler kvinnor sysselsätter sig inom rockgenren. 

För henne har det alltid varit en naturlig del. 

 

 Jolene: 

 Om man tittar på R´n´B´n eller det som spelas på TV…det känns ju som så… 

 meningslös musik. Det är ju bara…man kan lyssna men…det känns ju ingenting 

 utöver det…
95

 

 

Jolene säger också att hon tror att det kan bero på att rock helt enkelt inte förknippas med 

kvinnor.  
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För Katja är det ”självklart” varför det inte är lika socialt accepterat att en kvinna håller på 

med rock, som det är när en man engagerar sig inom genren.  

 

Katja: 

 I det här jättetråkiga manssamhället är det inte okej för en kvinna att för det  

första sticka ut. Det är redan där det kommer att (…) om man säger till ”Byt låt!” 

som kvinna då är man dryg, i vägen, gapig och bitchig.
96

 

 

Katja berättar också att hon märkt att det är mer vanligt att en man är den som sköter 

musiken på fester och dylikt.  

 

 Katja: 

 Om jag skulle jag gå fram och byta skiva så blir det ju ”Jaha, vad ska hon  

spela nu då?”, ”Oj! Det här är ju bra!”, då blir de förvånade att en tjej är 

…insatt…och har en annan smak än bara discodunk.
97

 

 

Vidare säger också Katja att hon tror att det kan bli jobbigt för män som har rocken som 

”sitt alterego”, när en kvinna visar att hon är likvärdig dem inom genren. Hon berättar 

också att hon ofta får höra nedsättande kommentarer om typiska ”tjejband” som 

exempelvis The Donnas och Sahara Hotnights. Dessa band har absolut inte samma status 

som ett band av liknande karaktär med endast manliga medlemmar. Katja brukar ofta 

reagera mot begreppet ”tjejband” och ifrågasätta könsuppdelningen inom genren. Hon 

framhäver också att det är mycket tack vare att rockens uttryck inte går hand i hand med 

samhällets uppfattning om kvinnlighet som hon vill vara extra tydlig med sitt rockintresse.  

 

 Katja: 

 Jag sticker väl ut mer än tjejer gör överlag…jag kan bli sådär lam på vårt eget 

 kön (…) Det är så himla tråkigt att se de här mainstreamtjejerna gå och titta  

 snett på alla som har en utstickande stil (…) Det är mer okej att…alla ser precis 

 likadana ut...
98

 

 

När jag och Ramona pratar om anledningarna till reaktionerna på hennes rockintresse 

framhåller hon starkt att det är på grund av att hon avviker från det feminina mönstret.  
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 Ramona: 

 Att man…inte passar in i normen och vara en tyst, söt, liten flicka som ska stå i  

 brudklänning och planera sitt bröllop…in i det sista. JÄMT! (…) man ska vara 

 TYST som tjej och jag är ju som person…jag är ju ganska högljudd.
99

 

 

Ramona säger också att hon aldrig sett att människor reagerar på samma sätt när en man 

tydligt visar upp rockens mest extrema uttryck, som de skulle göra om det var en kvinna 

som iklädde sig samma roll. Hon vill också lyfta fram att rockmusiken kan hjälpa henne att 

stå upp för den hon är och våga visa samhället att det finns andra typer av femininitet än 

den som är mest accepterad.  

      Mina informanter uttrycker alla att de tror att reaktionerna de fått beror på att rockens 

uttryck inte passar in i mallen för hur en kvinna yttrar sig och beter sig socialt. De är också 

medvetna om att rocken som musikgenre anses vara typiskt manlig. Rockens direkthet, 

kraftfullhet och aggressivitet är kännetecken som passar mer in i normen för manlighet än 

för kvinnlighet. Katja har också märkt att det är en manlig domän också i rum. Området 

kring skivspelaren och skivsamlingen är männens, det rum som är präglat av teknik. Jag 

har tidigare visat att tekniska färdigheter och områden är inringat av en manlig könsnorm. 

Därför tror Katja till och med att vissa män kan känna sig hotade när en kvinna beträder 

detta tekniska rum. Borgen, Ramona och Katja uttrycker också sådant som kan betyda att 

rocken är en viktig del i deras uppror mot gällande könsnormer.  

 

Analys – Rockens maskulina genuskodning och den alternativa femininiteten 

Avsnittet som följer ämnar knyta an till det teoretiska perspektiv som rör genus. Detta för 

att besvara min forskningsfråga rörande sambandet mellan rock och genusidentitet.  

      Utgår man ifrån Connells fyra dimensioner av genusstrukturer och applicerar dem på 

genren rock, blir det tydligt varför genren anses vara typiskt manlig. Maktdimensionen gör 

sig påmind mycket tydligt. Män är den dominerande könsklassen inom genren och det är 

också män som sitter på maktpositionerna. Detta kan vi se tydligt i Horgbys beskrivning av 

rock som manligt fält. Han menar att det är män som definierar och driver genren eftersom 

män är en majoritet bland utövare, producenter, skivbolagschefer, journalister och lyssnare. 

      Connells andra dimension, arbetsfördelningen, kan också beskriva den manliga 

övervikten inom rock. I denna genre finns tydliga yrkesuppdelningar. Kvinnor är 
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sångerskor eller groupies och män är gitarrister, trummisar, basister, ljudtekniker och så 

vidare. De positioner som innehas av män är också de som ligger högst i hierarkin.  

      Den känslomässiga dimensionen handlar om hur föreställningar om känsloliv och 

sexualitet beskrivs utifrån ett genusperspektiv. Precis som jag lyfte fram i avsnittet om 

”Rocktexter – ett manligt berättande”, har rocken har redan från början utgått ifrån ett 

manligt perspektiv när det gäller att kommentera och relatera till sexualitet och känsloliv. 

Mannen beskrivs som mer kroppsligt styrd och kvinnan är känslomässig och eftertänksam.  

      Den sista dimension som Connell tar upp är den som rör symbolism, kultur och 

diskurs. Här finner vi mer abstrakta genusmönster som hela tiden påverkar hur vi tolkar 

världen utifrån föreställningarna om kön. Hit räknas också den kulturella definitionen av 

manligt och kvinnligt. Det kan också vara här som den främsta förklaringen ligger till hur 

och varför kvinnor uppfattar sig som avvikare ifrån könsnormen när de iscensätter en 

alternativ femininitet inom rockgenren. 

      Connell menar att det som anses vara lämpligt genusrelaterat beteende sprids och 

påvisas varje dag via media och möten mellan människor. Vi som människor skapar också 

skillnader mellan könen, något som också gäller musiklivet. Jag har fastslagit att rocken är 

männens domän. De som agerar på rockfältet måste därför förhålla sig till en manlig 

könsnorm. Är du då kvinna måste du förhålla dig till samhällets normer kring kvinnlighet 

och rockens manliga narrativ. Detta har mina informanter talat mycket om. De är relativt 

medvetna om att rocken är en manlig genre. Därför måste de hela tiden förhålla sig till den 

manliga normen inom genren. I avsnittet ”Genusmönster och musik” beskrivs Tia DeNoras 

studie som påvisar att skivspelaren är männens domän. Detta är någonting som Katja märkt 

av i musikaliska sammanhang. Hon menar att det alltid är män som spelar skivor och att de 

nästan kan bli hotade när en kvinna beträder området kring skivspelaren. Detta kan 

möjligtvis betyda att en kvinna måste ha ett högre subkulturellt kapital än en man för att 

bli accepterad som en jämlike inom rockgenren.  

      De egenskaper som kommer med den manliga könsnormen är sådana till naturen att de 

inte godkänns av samhällets förebild för kvinnlighet. Mina informanter berättar att många 

av deras karaktärsdrag inte gillas av andra kvinnor. Att säga ifrån och stå upp för sig själv 

och våga synas uppfattas inte alltid som självförtroende, utan istället som drygt, aggressivt 

och överdrivet. De tror alla att detta kan bero på att det inte är egenskaper som anses vara 

klädsamma för en kvinna. Detta är någonting som också Connell understryker i sin text. 

Hon menar att gå emot förväntad könsroll ofta kan verka provocerande.  
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Connell skriver dessutom att vår uppfattning om oss själva också påverkar vår 

genusidentitet. Rockgenren förväntar sig uppror, kraft och distinktion från övriga genrer 

och grupperingar. Informanterna har visat tydligt att de tar avstånd från mainstreammusik 

och det uttryck som är gällande där. Det har också visat sig att vissa av mina informanter 

uppfattar sig som upproriska och revolterande. Detta kan medföra att de vill revoltera även 

mot de normer som gäller kring kvinnlighet.       

      Geografiskt läge och klasstillhörighet är också någonting som kan påverka 

genusidentiteten. Detta kan betyda att mina informanters sociokulturella bakgrund till stor 

del kan påverka deras uppfattning om manligt och kvinnligt. Borgen och Katja berättar till 

och med om händelser som visar på att det som förväntas av kvinnor förändras beroende 

på geografiskt läge. I storstäder är det mer accepterat att iscensätta alternativa könsroller 

som kvinna. På landsorten finns däremot en skarpare bild av den stereotypa kvinnan som 

är svårare att gå ifrån.  

      Mina informanter skapar och utvecklar alltså kontinuerligt en genusidentitet utifrån vad 

som förväntas av dem via normen för femininitet, vad som förväntas av dem inom 

rockgenren och hur de uppfattar sig själva. De måste också förhålla sig till förväntade 

könsroller utifrån sammanhang som gäller geografiskt läge och klass.  

      Reynolds och Press talar om olika strategier när det gäller kvinnors deltagande på 

rockfältet. Dessa strategier är också någonting som mina informanter visat upp, trots att 

största delen av deras musikanvändande rör sig kring lyssnande och socialt umgänge kring 

musik istället för artisteri och eget komponerande. Ramona, Borgen och Katja följer den 

första strategin som innebär att de följer den manliga genuskodningen. De talar alla om 

hårdhet, frihet och rebelliskhet. Borgen uttrycker tydligt att hon vill kunna göra allt som 

männen gör inom genren. Jolenes strategi är mer att tillsätta femininitet till den manliga 

formuleringen. Hon visar heller inte upp rockens hårdhet varken i hennes 

identitetsskapande eller i hennes visuella uttryck. Samtliga informanter visar också mer 

eller mindre tecken på den fjärde strategin som rör den stereotypa kvinnobilden. De vill 

med sitt deltagande inom rockgenren visa upp en alternativ femininitet och kommentera 

samhällets bild av den typiska kvinnan.  

 

Musik och identitet 

Detta avsnitt handlar om när och hur mina informanter använder musik och till vad. Detta 

kopplas sedan samman med musikens betydelse för deras identitetsskapande.  
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Musikanvändande 

Det är i bilen Borgen lyssnar på musik mest. Innan hon blev förälder lyssnade hon ”dygnet 

runt” men det har nu, av förklarliga skäl, blivit mer begränsat till egentiden i bilen. När jag 

frågar Borgen om vad hon lyssnar på i musiken, anser hon att det viktigaste är känslan. 

Hon menar att hon får ut alla känslor när hon åker bil ensam med hög volym på stereon.  

 

 Borgen: 

 Då får man en liten adrenalinkick nästan…och det är det jag vill ha/ 

 I: 

 Så du menar att du lyssnar med hela kroppen? 

 Borgen: 

 Verkligen! Det är som att…man blir alldeles vild liksom. Jag kommer till en  

 annan värld när jag lyssnar på det i bilen…det är nästan farligt att köra bil.
100

 

 

Borgen understryker att det också är viktigt med texten i en låt. Det är då man ”blir extra 

kär i låten”, säger hon. Hon menar ändå att musiken är det mest essentiella, eftersom det 

finns många bra låtar vars texter är riktigt dåliga. Bra melodier är också någonting som är 

viktigt i Borgens musiklyssnande. 

 

 Borgen: 

 När det blir en bra låt och den har en bra melodi…typ refrängen är så jävla  

                          bra så att man..då är det ju så att man håller på att gå SÖNDER. (skratt) 

 Ja..men det känns ju i hela kroppen liksom. (…) För den musik jag gillar, den  

 gillar jag så skarpt.
101

 

 

Vidare berättar Borgen att det är någonting inom henne som kommer ut via rocken på ett 

väldigt personligt plan. Hon menar också att det är viktigt att få använda kroppen i 

musiken när man går på spelningar där musik framförs live. Även Jolene lyfter fram hur 

betydelsefullt ett liveframträdande är i hennes musikanvändande. 
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Jolene: 

 Det är ju bäst live. Det är ju stämningen, publiken..det spelar ju ingen roll 

 vad de sjunger och spelar egentligen…bara det att det är riktigt ös på riktigt 

 bra konserter. 
102

 

 

Jolene säger också att hon lyssnar på musik ”i stort sätt jämt”. Det kan vara med hjälp av 

en Mp3-spelare eller iPod när hon tar längre promenader, när hon kommer hem från 

jobbet, eller när det är dags att sova. När det kommer till rent musikaliska element säger 

hon att hon aldrig beaktat låtarnas texter. Det är istället musiken som lockat henne till 

lyssnande. Precis som Borgen, betonar hon att det är känslan i musiken som är det allra 

viktigaste. 

 

Jolene: 

 Det är klart…det känns ju alltid…i kroppen och i huvudet. Man kan ju bli 

 väldigt tagen av vissa låtar…av nostalgiska skäl…av minnen liksom.
103

  

 

Det är också en viktig del att läsa in sig på banden och känna till lite historia bakom låtarna 

och artisterna. Därför utgår en del av Jolenes musikanvändande också ifrån dokumentärer 

och litteratur kring och om banden.  

      Även Katja uttrycker att hon lyssnar på musik jämt. Hon säger till och med att hon 

hatar när det är tyst. Precis som Jolene lyssnar hon gärna när hon kommer hem från jobbet. 

Då vill hon sätta på en bra skiva och riktigt lyssna på den. ”När jag kommer hem, då är det 

hårdrock”, säger hon. Borgen nämnde att hon lyssnar mycket på musik i bilen. Så är också 

fallet för Katja som pendlar mycket i sitt jobb. Huvudsakligen lyssnar dock Katja på musik 

i hemmet då hon själv kan välja musik. Katja uttrycker också att hon lyssnar mycket efter 

trummorna i musiken och efter soundet. För Katja är det annars texterna som är det mest 

essentiella. 

 

 Katja: 

 Det är låttexterna som jag…lyssnar på och…fascineras över eller vad man  

 ska säga. Det är ju det som gör att man får en anknytning till musiken. (…)
104
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Vidare vill ändå Katja poängtera att det finns mycket bra musik där texterna inte är det 

avgörande. Både Borgen och Jolene har berättat om hur viktigt det är att man får rätt 

känsla av musiken. Detta är någonting som även Katja beskriver. 

 

 Katja: 

 Det känns ju…STARKT. Det känns väldigt starkt. Eftersom musiken har ju 

 varit med..från det att man var jätteliten till…just nu…så den har ju hjälpt 

 mig i fruktansvärt många stunder. Det har ju både varit i glädjestunder och i  

 jättesorgliga stunder…så man kan ju bli jätteglad eller jätteledsen av musik.
105

 

 

Katja berättar också att hon tycker att musik är både en fysisk och psykisk upplevelse. 

Speciellt viktigt är det med livespelningar eftersom man då får uppleva musiken 

tillsammans med andra och få utlopp för känslorna. Hur Katja tar in musiken beror på i 

vilket sammanhang hon upplever den. Ibland vill hon bara känna den med kroppen och 

ibland vill hon reflektera över den. Hon säger att samma musik kan betyda olika saker 

olika dagar, beroende på i vilken kontext hon befinner sig, både personlig och social.  

      När jag frågar Ramona vad det är som lockar henne med just den musik hon lyssnar på, 

uttrycker hon tydligt att det är rockens smutsiga sound som är det mest direkta hon tar till 

sig. Ramona säger att hon även dras till enkla och direkta melodier. Hon berättar dessutom 

om känsloaspekten som är så central.  

 

 Ramona: 

 Det skitiga. Det som inte är så himla…strikt och…perfekt. Det känns ju i hela 

 kroppen vad som är bra. Rent fysiskt så känner jag att…det här, det är jävligt 

 bra det här. Ibland kan jag ligga och lyssna och jag känner att jag verkligen 

 går igång(…) på en låt…då kan jag bli riktigt förbannad på all dålig musik som 

 går på radio.
106

 

 

Ramona lyssnar mest på musik när hon är ensam. Detta förklarar hon med att hon 

verkligen vill kunna njuta av musiken och det kan hon göra bäst när hon är ensam, 

eftersom hon då inte kan bli avbruten i sin musikupplevelse. Liveframträdanden är 

någonting som Ramona går på ibland och att det kan vara underbart att uppleva musiken 

tillsammans med andra som har samma intresse. Hon menar emellertid att det inte riktigt är 
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samma sak, eftersom det kommer in så många andra element som stör mötet mellan henne 

och musiken. Hon lyfter också fram att hon kan uppleva musiken olika beroende på vilket 

”humör” hon är på. Musiken använder Ramona också som någonting som förstärker 

hennes nuvarande humör, eller försätter henne i ett annat sinnestillstånd.  

      Detta avsnitt har både visat upp likheter och skillnader mellan informanternas 

musikanvändande. Någonting som är centralt hos alla informanter är att de lyssnar på 

musik väldigt ofta. Miljöer som återkommit är bilen, hemmet och liveframträdanden. 

Katja, Jolene och Borgen framhåller alla att det är viktigt att få uppleva musik tillsammans 

med andra och att denna upplevelse är kroppslig. Ramona avviker och säger att hon helst 

lyssnar ensam så att hon får vara ifred med sin musikupplevelse. Genomgående är dock 

den kroppsliga aspekten på musik. ”Musiken är bra om den känns bra”, är någonting som 

samtliga informanter uttrycker. I och med detta framkommer också att det är känslan som 

är det mest väsentliga i informanternas musiklyssnande.  

      När det gäller texterna skiljer sig mina informanter åt. Jolene menar att hon aldrig 

lyssnat på texterna, medan Katja säger att det är ett av de mest viktiga elementen i musik. 

Borgen säger att texten är relativt viktig, men att låtens kvalité inte står och faller med den.     

      Ramona är den enda som pratar om rockens ”smutsiga” sound. Hon lyfter fram att hon 

söker ett sound som inte är så ”strikt och perfekt.” Katja och Jolene talar också om att 

musik kan upplevas annorlunda beroende på i vilket sammanhang man möter den. Katja 

menar att hon ibland vill lyssna mest med kroppen och ibland vill hon bearbeta musiken på 

ett djupare plan. Detta är någonting som också Ramona talar om. Sammanfattningsvis 

visas mer skillnader mellan informanterna när det kommer till vad de lyssnar på i musiken 

och när de lyssnar på den. Likheterna mellan dem finns istället när de diskuterar hur de 

lyssnar på musik. Då lyfter alla fram känsla och helkroppsupplevelser.  

 

Rocken och Jag 

  

 Ramona: 

 Den är så viktig för mig…den här musiken. Jag skulle känna mig TOM om  

 jag inte hade det här extrema intresset för den…Den är en jätteviktig del i  

 mitt liv och…i min umgängeskrets också (…) den underlättar. Man har alltid 

 någonting gemensamt.
107
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Så säger Ramona när jag ber henne berätta om relationen till rockmusiken. Hon beskriver 

också hur rocken kan karaktärisera vissa personlighetsdrag hos henne.  

 

 Ramona: 

 Jag känner mig hemma i det…dels för att det går fort...lite aggressivt spelande  

 (…) man känner igen sig, rent kroppsligt, i aggressionerna och i tempot…i livet.
108

 

   

Vidare säger hon också att rocken alltid är en väg till socialt umgänge. Ser hon någon som 

uttrycker rockens visuella medel, vet hon att det alltid finns någonting att prata om med 

den personen. Musiken har ofta underlättat nya kontakter och intressanta samtal, berättar 

hon. Därför menar Ramona att det är viktigt att människor runt omkring henne vet vad hon 

lyssnar på. Rockens visuella uttrycksmedel är någonting som också är viktigt för Ramona 

och hon säger att hon med detta vill synas och visa upp en stil som hon trivs med.  

 

Ramona: 

 Om jag är ute på krogen till exempel så kanske jag är där för att ett band har  

 spelat och då är det ju mycket människor där som lyssnar på liknande musik 

 och då blir det ju att man gärna vill berätta kanske att…ja, men det är de här 

 banden som jag lyssnar på.
109

 

 

Flera gånger under intervjun tar Ramona upp hur viktig rockmusiken är i hennes umgänge 

med andra människor. Hon understryker dock att hon ”inte skulle sluta prata med en 

person bara för att den lyssnade på Shirley Clamp.”  

      Borgen pratar också mycket om vad musiken betyder för henne som person.  

 

 Borgen: 

 Musiken har gjort mig till den jag är egentligen…och hur jag ser ut…och  

 har sett ut liksom. Den speglas på något vis…i mig.
110

  

 

Borgen beskriver också hur kraften i rockmusiken och tanken på personerna bakom 

musiken, har hjälpt henne i flera situationer där hon behövde samla mod. När vi samtalar 

om betydelsen av att signalera rockintresset till andra säger Borgen först att hon inte alls är 
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så angelägen att visa andra människor vilket som är hennes musikval. När vi har pratat en 

stund om stil och utseende, ändrar hon sig lite. 

 

 Borgen: 

 Jo men det är nog så (…) att man vill visa. Det var ju så att Ramones…det 

 var ju MITT BAND. Det var ju så. Jag kunde allt och jag visste allt och (…) 

 jag ville verkligen visa det.
111

  

 

Borgen pratar också om att hon i och med sitt stilval vill visa att hon inte är ”en vanlig och 

tråkig människa”. Hon talar också om att stilen kan ge henne uppmärksamhet och att hon 

”tycker att det är kul när folk tittar.” 

      Jolene säger att hon inte direkt brukar berätta för andra människor att hon lyssnar på 

rock. Däremot tror hon att det är någonting som märks när hon umgås med andra, eftersom 

det är ”en livsstil.” Om hennes personliga relation till musiken berättar hon inte så mycket, 

men hon säger att musiken alltid finns med henne.  

 

 Jolene: 

 (…) i och med att man lyssnar så mycket så spelar den ju en väldigt stor roll… 

 i vardagen och…för att slappna av…eller att bli upprymd, beroende på situationen.
112

 

 

Katja berättar istället mycket om sitt nära förhållande till musiken och vad den betyder för 

henne på ett personligt plan.  

 

 Katja: 

Allt jag är…kan man härleda till musiken (…) mitt skal…det är ju rätt hårt  

och framåt och så…så då är det skönt att ha en sån musik och kunna  

luta sig tillbaka på litegrann och…känna in (…) Det känns så jävla rätt.
113

 

 

När det kommer till hur hon visar andra att hon lyssnar på rock, säger hon att hon 

egentligen inte är så noga med att berätta det för andra, men att de får reda på det ändå 

genom hennes utseende och sätt att vara.  
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Katja: 

 Jag är nog…ganska KRAFTFULL egentligen…jag har inte svårt att…ta plats  

och…prata och…säga till och…jag är ganska YVIG…och det kanske har att 

göra med varför jag lyssnar på sån musik…
114

 

 

Hon menar också att hon ofta vill påverka andra till att lyssna på det hon tycker är ”rätt” 

musik, någonting hon vet att andra uppfattar som lite påstridigt.  

      Informanterna berättar alla om att musiken är väsentlig för dem även på ett personligt 

plan. De uttrycker mer eller mindre att det är genom musiken de kommer i kontakt med sig 

själva. Musiken kan definiera och verkliggöra den del av självuppfattningen som annars är 

mer abstrakt och dold. Ramona, Borgen och Katja säger alla tre att de har 

personlighetsdrag som förknippas med rockens direkta, aggressiva och kraftfulla 

uttryckssätt. Jolene pratar inte så mycket om det, utan understryker istället att hon 

använder musik som ackompanjemang till humöret. Detta är också något som både Katja 

och Ramona pratade om tidigare i intervjun. Katja och Ramona, till viss del också Borgen, 

pratar likaså mycket om hur musiken kan vara ett verktyg i socialisationsprocesser. I och 

med att rock ofta har tydliga visuella koder, kan man se på människor om de tillhör genren. 

Därför är musiken alltid en ”inkörsport till sociala relationer”, menar de.  

 

Analys - Rockens roll i identitetsskapandet 

Följande stycke återknyter informanternas svar till de teoretiska perspektiv som rör musik 

och identitet. Detta för att besvara min tredje forskningsfråga.  

      Even Ruud skriver mycket om att en människas identitet inte är ett statiskt tillstånd. 

Det är istället någonting som är summan av jagets förhållande till kontexten. Detta är 

någonting som man kan uttyda från mina informanters berättelser. Samtliga talar om hur 

deras musiksmak och sättet att lyssna på musik, har utvecklats med åren. Både Katja och 

Borgen lyfter fram att de var mer noggranna med vad de lyssnade på för några år sedan. 

Borgen talar också mycket i dåtid när hon berättar om vilken roll musiken har spelat för 

henne på ett personligt plan. Detta kan betyda att identiteten har utvecklats och att 

identitetsprocessen var mer aktiv under ungdomsåren. Som jag skrev i avsnittet ”Musiken 

som identitet”, tar Lilliestam upp samma sak. Han menar att en förändring i musiksmak 

ofta kan betyda att identiteten är i en utvecklingsfas. Han skriver också att subkulturella 
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yttringar, som exempelvis den typen av punk och punkrock vilken flera av mina 

informanter lyssnar på, tillhör ett ungdomligt uttryckssätt. 

      Precis som Lars Lilliestam beskriver det, visar mina informanter också upp olika 

dimensioner av sina identiteter. Detta visas bland annat i det faktum att mina informanter 

visar upp rockens visuella koder också demonstrerar hur de vill att andra skall uppfatta 

dem. Rock som musikgenre har ett berättande som understryker individuell frihet, 

kraftfullhet och ibland aggressivitet och i och med ett iscensättande av genren rent visuellt, 

kan de signalera dessa egenskaper till omvärlden. Denna dimension ligger också ganska 

nära dimensionen som innebär hur de uppfattar sig själva.  

      Flera av informanterna berättar att de anser sig ha personlighetsdrag som ligger nära 

rockens uttryck. Detta kan också härledas till Even Ruuds diskussion kring musiken som 

metafor för självuppfattning och sociala relationer. Den tredje dimensionen som Lilliestam 

belyser är hur människor faktiskt uppfattar individen. Både Katja och Jolene berättar att de 

inte trodde att människor uppfattade dem som personer med karaktärsdrag som till viss del 

knyter dem till rockgenren. De hade däremot många gånger fått det berättat för sig. Den 

tredje dimensionen av identiteten kan därför vara någonting som man omedvetet signalerar 

till omvärlden och den kan helt skilja sig ifrån hur man tror att andras uppfattning ser ut.  

      Mina informanter berättar alla om den kroppsliga och känslomässiga 

musikupplevelsen. Samtliga understryker att det är på dessa plan de blir berörda av musik. 

I avsnittet ”Musiken som identitet” tar jag upp Even Ruuds mening att det just är 

kroppsliga och känslomässiga minnen av en musikupplevelse som gör att musiken är en 

sådan viktig del i identitetsskapandet för musikintresserade människor. Ruuds fyra rum 

hjälper mig att särskilja musikupplevelsernas betydelse för identitetens alla nivåer.  

      Det första personliga rummet, som rör självuppfattning, finns mina informanters 

användning av musiken som hjälp till att formulera identiteten. Som jag redan tagit upp 

nämner flera av dem att musiken kan beskriva känslorna och uppfattningen om jaget. De 

talar om musiken som ”en del av mig” eller som ”allt jag är.” Borgen menar att musiken 

har gjort henne till den hon är. Detta skulle likväl kunna betyda att musiken hjälpt henne 

att formulera hur hon uppfattar sig själv. Katja och Ramona berättar båda om hur musiken 

kan hjälpa dem i sociala relationer. Denna typ av identitetsskapande lägger Ruud i det 

andra rummet som rör det sociala spelet. Katja och Ramona uttrycker båda att det är viktigt 

att skapa distinktion till andra sociala grupper som tillhör andra musikgenrer. De talar båda 
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om avskyn för ”dålig musik” och att de inte kan förstå hur andra kan lyssna på sådant de 

titulerar som dåligt. Även detta tar Ruud upp i sin definition av det sociala rummet.  

      I tidens och platsens rum finns det nostalgiska. Ramona, Katja, Jolene och Borgen 

nämner alla att de kan lyssna på en viss musik för att påverka humöret. Borgen talar 

exempelvis om att hon kan lyssna på en viss musik för att samla mod. Detta skulle kunna 

betyda att de minns hur de kände sig när de lyssnade på musiken i ett annat sammanhang 

och att de genom att lyssna på den musiken igen, vill åstadkomma samma känsla. Detta 

kan också betyda att de genom musiken dels kan återuppleva glädje och dels bearbeta sorg 

som de förknippar med musikupplevelsen. Därmed kan minnet av en stark 

musikupplevelse vara en del av identiteten livet ut.  

      Kanske är det transpersonliga rummet det som Katja och Ramona talar mest om när 

det kommer till musikupplevelser. De berättar just om en storslagen känsla som upptar hela 

deras kropp och känsloliv. Jag upplever det som att de försöker beskriva en synnerligen 

betydelsefull och innerlig relation till den musik som ger dem sådana transpersonliga 

upplevelser. Kanske är det också denna typ av upplevelser som gör att Borgen anser sig 

vara en fara i trafiken när hon kör bil ackompanjerad av favoritmusiken. 

 

Slutsatser 

Den första forskningsfrågan gällde vikten av habitus för en individs musiksmak. Jag sökte 

här gemensamma drag i informanternas sociokulturella bakgrund som skulle kunna vara en 

anledning till att just dessa kvinnor tillhör rockgenren. Studien har visat att alla fyra 

kvinnor har liknande bakgrund, vilken kan ha påverkat deras habitus. De kommer alla från 

landsorten även om det skiljer sig något i ortstorlek. Kvinnorna kommer också ifrån hem 

där båda eller någon av föräldrarna har sysselsatt sig med arbetaryrken. Här skall då 

understrykas att ”arbetarklass” numera skall ses som en kulturell identitet istället för en 

ekonomisk och social tillhörighet.  

      Kvinnorna nämner ingenting som kan vara av vikt för innehavet av ett högt kulturellt 

kapital. Bortfallet av kommentarer kring detta visar dock att det inte är av vikt för 

informanterna över huvud taget. De visar istället upp innehav av ett subkulturellt kapital 

som är mer betydelsefullt för dem än både högkulturellt kapital och bildningskapital. Det 

skall ändå framhävas att två av informanterna har genomgått eftergymnasial utbildning 

även om den inte har högskole- eller universitetsstatus. Intressant är att utbildningarna är 

av samma karaktär. De rör båda behandlingspedagogik med vikt på drogproblematik. 
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Samtliga informanter nämner också att de först upptäckte rocken via en manlig 

familjemedlem. De menar dessutom att faderns musiksmak följt dem genom livet, men att 

de har utvecklat smaken efterhand. Rock har ofta beskrivits som ”arbetarmusik”. Den har 

också ett manligt berättande och den har heller inget krav på musikerutbildning för att 

kunna utöva genren professionellt. Dessa genredrag möter väl upp egenskaper i 

informanternas sociokulturella bakgrund och habitus, vilket kanske kan förklara deras stora 

och genuina rockengagemang. Habitus verkar ständigt utvecklas tillsammans med 

kvinnornas uppfattning rörande identitet och genus.  

      Studiens andra forskningsfråga rörde kopplingen mellan musik och genus. 

Informanterna visar först och främst att deras genusidentiteter inte är statiska, utan att de 

hela tiden utvecklas och formas om beroende på kontext. Det som förväntas av en kvinna i 

småstaden är inte samma förväntningar som ställs på samma kvinna i en större stad. Deras 

berättelser visar också att de anser att de iscensätter en alternativ femininitet via deras 

engagemang i en sådan mansdominerad genre som rock. Rockens hårda, direkta och råa 

sound är egenskaper som förknippas med manlighet. Detta gör att dessa egenskaper faller 

utanför normen för kvinnlighet.  

      Flera av informanterna anser att om de iscensätter rockens manliga karaktärsdrag, 

anses de ta större plats än vad som anses vara lämpligt för en kvinna. De menar att de ofta 

provocerat med sitt val av musikgenre, på grund av sitt biologiska kön. Informanterna är 

mycket väl medvetna om detta och flera av dem menar att upproret mot könsnormer är en 

del i rockintresset. Detta kan betyda att rockens manliga karaktär helt enkelt inte går hand i 

hand med gällande norm för den mest värdefulla femininiteten.  

      Rockens upproriska natur öppnar dock upp även för revolter mot genusordningen. 

Informanterna nämner alla att de lyssnar mycket på punk och punkrock. Dessa genrer 

innehåller, förutom ett mycket påtagligt revolttema, också ett tydligare unisexideal. Detta 

innebär ännu en öppning för kvinnliga deltagare inom genren eftersom de då kan agera 

”dubbla rebeller” när de revolterar mot samhället i allmänhet och stereotypa kvinnoroller i 

synnerhet. Musiken, i detta fall rocken, är alltså en kanal för dessa kvinnor att uttrycka 

styrka, individualitet och möjliggörandet av den alternativa femininiteten. 

      Den sista forskningsfrågan handlade om musikens betydelse för informanternas 

identitet. När jag frågade kvinnorna vad musiken betyder för dem som individer, svarade 

alla att musiken är av största betydelse för dem. Jag uppfattade att musiken kunde hjälpa 

dem att definiera både sig själva och samhället runt dem. Rockens kraftfulla karaktär var 
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någonting som fanns i deras självuppfattning. De ville också att samhället skulle märka 

detta personlighetsdrag. Därför var det också viktigt att människor runt omkring dem var 

införstådda med vilken musik de lyssnade på. Musiken var också ett viktigt redskap i det 

sociala livet. Genom och i rockmusiken kunde informanterna finna gemenskap med andra. 

Just eftersom mina informanter upplevde att musiken var en sådan stor del i deras identitet, 

ansåg de också att musiksmak kan avgöra om en annan individ är intresseväckande.  

      Flera av informanterna uttalade att musiken också hjälpt dem i livet, både genom glädje 

och genom sorg. Därför kunde musiken påverka deras humör eftersom lyssnandet gav dem 

minnesbilder och känslor från andra tillfällen där samma musik figurerade. Informanterna 

uttryckte att det var just känslan som var det viktigaste. Någon menade att man ”känner 

vad som är bra musik”. Detta kan innebära att musik inte bara är en själslig upplevelse, 

utan också i allra högsta grad kroppslig.  

      Even Ruud menar att det är just musikupplevelserna som är viktiga för vår identitet. 

Detta är någonting som blev mycket tydligt i mina samtal med dessa kvinnor. När de talade 

om vissa musikupplevelser eller deras enorma kärlek till rocken, var det nästan som att ha 

ett terapeutiskt samtal. Flera av informanterna ansåg att relationen till rockmusiken var 

samma sak som att relatera till sig själv. Rocken kunde beskriva deras självuppfattning. 

Det transpersonliga rummet var någonting som samtliga informanter upplevt och det var 

också dessa erfarenheter som skakade om och förändrade självbilden.  
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SLUTDISKUSSION 

I slutdiskussionen ämnar jag knyta an denna studies resultat till undersökningarna som 

tidigare presenterats i avsnittet ”Tidigare forskning”. Jag vill också här lyfta fram resultat 

som är nyheter. I kapitlet diskuteras också frågor för framtida forskning. Kapitlet avslutas 

med en reflektion kring studien i ett utifrånperspektiv.  

  

Jämförelser med tidigare forskning 

Flera av de resultat som denna studie har presenterat kan knytas an till den tidigare 

forskningen. Detta visar att flera av mina slutsatser passar in i en mer generell bild av det 

forskningsfält som berörs i denna studie.  

     

Musiken är jag 

Linda Jonssons kandidatuppsats, ”Identitetens ljudspår”, påvisar att musik är mycket 

viktigt för människors självuppfattning och i skapandet av en identitet. Jonsson menar att 

musiksmaken förkroppsligas och utformar en livsstil som är intimt förenad med den 

musikgenre man är aktiv inom. Mina informanter har alla visat tecken på att deras val av 

musik hjälper dem att definiera bilden av ”Jaget”. De uppfattar det som att deras 

karaktärsdrag är samma som de man finner inom rockgenren. Detta är också någonting 

som man gärna uttrycker och signalerar till omvärlden, eftersom musiksmaken kan berätta 

om personen bakom de praktiker som tillhör en viss musikgenre, eller åtminstone berätta 

om hur denna person vill bli uppfattad. Ikläder du dig ”rätt” bandtröjor och andra visuella 

medel som tillhör de praktiker som är gällande på rockfältet, ikläder du dig samtidigt en 

mängd karaktärsdrag som förknippas med genren. Detta kan gälla allt ifrån politiska 

åsikter till ställningstaganden mot rådande samhällsordningar.  

      Jonsson menar också att informanterna i hennes studie är personligt förankrade i 

musikupplevelsen och att både sociokulturella och emotionella erfarenheter knyts till dem. 

Någon av informanterna uttrycker det så att han är ”ett med reggaen”. Detta är också 

någonting som känns igen hos mina informanter. Flera av dem uttrycker att musiken ”är 

jag”. 

      Precis som Jonsson belyser även Bergman musikens vikt i en persons 

identitetsskapande. Den nära känslomässiga relationen till musik användes för att uttrycka 

vem man är och vilka åsikter man har. Musik var också ett verktyg i det sociala spelet som 

även det påverkade identiteten. Mina informanter har också visat betydelsen av att umgås 
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med andra människor genom och i musiken. Musiken kan i sociala sammanhang skapa 

gemenskap och närhet tack vare dess starka känslomässiga påverkan.  

 

Bra musik känns 

Informanterna i Linda Jonssons studie talar också mycket om hur det känns när musik är 

riktigt bra. Det känslomässiga lyssnandet verkar vara viktigast, något som också visas i 

Ann Werners avhandling Smittsamt. Det informanterna i min studie minns starkast, är hur 

musiken upplevdes i kropp och själ. Även när de talar om musikminnen från barndomen 

talar de om hur de upplevde musiken och hur denna upplevelse påverkade deras smak då 

och nu.  

 

Smakens ursprung och utveckling 

Precis som Jonsson skriver i sin studie är musiksmaken starkt knuten till en persons 

sociokulturella bakgrund. Hon talar inte mycket om habitus, men menar att barndomens 

upplevelser, möten och miljöer påverkar identitetsprocessen och därmed också 

musiksmaken. Detta är också någonting som man finner hos mina informanter. De har alla 

snarlika sociokulturella bakgrunder som har drag som återfinns i rockens praktiker. Även 

resultat i Åsa Bergmans avhandling känns igen i denna studie. Hennes teorier kring 

smakportföljen stämmer väl överens med hur mina informanter har talat om hur deras 

musiksmak förändras och utvecklas genom livet. Ungdomarna i Bergmans studie uttryckte 

att deras humör kunde påverka musiksmaken och det är också någonting som mina 

informanter talat om. Deras svar tyder också på att musik kan försätta en person i ett visst 

sinnestillstånd när man minns hur det kändes när man lyssnade på musiken i ett annat 

sammanhang.  

       Mina informanters svar visar dock på att de hela tiden haft en kärna i musiksmaken 

som alltid har varit utformad av rock. Det skulle kunna betyda att en persons musiksmak 

förändras och utvecklas på samma sätt som en persons habitus och därmed skulle 

smakportföljen möjligtvis vara knuten till, eller buren av, en människas habitus.  

      Åsa Bergman klarlägger också att det är lika viktigt att visa vad man inte tycker om för 

musik som att visa vilken genretillhörighet man har. Flera av mina informanter uttrycker 

näst intill förakt mot annan musik. De uttalar också ett visst ogillande mot de människor 

som lyssnar på mainstreambetonad musik, även om exempelvis Ramona säger att hon inte 

skulle döma en person helt beroende av musiksmak. Jag har tidigare visat att tillhörigheten 
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till en musikgenre också innebär att man följer speciella praktiker som kommer med 

genren. Det krävs att man kan koderna och uttrycker dem både visuellt, socialt och 

personligt. Tack vare att mina informanter har ett högt subkulturellt kapital kan de spela 

enligt genrens regler. Därmed skulle man kunna säga att det finns en total mainstream som 

av informanterna avses vara den musik som spelas på radio och i TV. Men det finns också 

en subkulturell mainstream som mina informanter tillhör. Trots att man vill uttrycka 

individualitet och egensinne faller man ändå in i de mönster som tillhör en viss genre, helt 

enkelt för att man skall bli accepterad som aktör inom ett visst fält. Därmed blir inte 

mainstream längre ett negativt klingande begrepp utan någonting som är nödvändigt för att 

man skall uppfylla vissa kriterier för att tas upp i den tillhörighet man som person själv 

väljer att eftersträva.  

       

Manligt och kvinnligt i rockgenren 

När det kommer till rockens maskulina genuskodning menar Bergman att detta var mycket 

tydligt i mötet med ungdomarnas musikliv. Vissa killar spelade just rock för att ta avstånd 

från femininitet. De tjejer som spelade med i rockband visade i och med det upp en 

alternativ femininitet. Även tjejerna som intervjuas i Ann Werners avhandling uttrycker att 

rockmusik är för ilsken och manlig. De menar också att de tjejer som lyssnar på rockmusik 

alltid är avvikande och argsinta. I Linda Hälls studie ”Rockens Roll för tjejer” berättar 

informanterna att de själva anser sig vara ”udda och annorlunda” och att de strävar efter att 

inte passa in. Häll menar att tjejerna ville göra revolt mot kvinnlighetsnormen i samhället. 

Det är mycket tydligt att även mina informanter strävar efter att vara alternativa när det 

gäller normen kring kvinnlighet. De uttrycker både ett avstånd och ett mottstånd till 

rådande könsnormer. Deras val av en alternativ livsstil är alltså ytterst medvetet och 

eftersträvansvärt. Det som tjejerna i Werners avhandling uttryckte tillsammans med 

informanterna i Bergmans, Hälls och i denna studie, skulle kunna betyda att både tjejerna i 

och utanför rocken anser att kvinnligt deltagande på rockfältet faktiskt skapar en alternativ 

livsstil och ett uppror mot kvinnlighetsnormen.  

      De tjejer som intervjuades i Sara Jonssons studie menar att de får kämpa hårdare för att 

bli accepterade på ett sådant mansdominerat fält som rockgenren. Detta uttrycker också 

Katja när hon berättar om att hon upplevt att män kan bli hotade av ett kvinnligt deltagande 

på rockfältet. Hennes berättelse tyder på att hon flera gånger blivit misstrodd i sitt 

rockintresse och i sina kunskaper inom genren tack vare att hon är kvinna. När Ramona 



67 

 

talar om att hon vill vara med i ett rockband är hon noga med att säga ”tjejband”. Detta kan 

också tyda på att det inte är lika enkelt att, som kvinna, slå sig in i ett band med endast 

manliga medlemmar. 

      Precis som informanterna i Sara Jonssons studie visar intervjusvaren i min studie att 

rocken kan stärka självförtroendet i flera sammanhang. Borgen säger uttryckligen att hon 

vågat göra saker hon egentligen inte understår sig att göra, tack vare rockmusiken. Kanske 

kan detta tyda på att rockens upproriska karaktär övervinner rädslor och starka 

könsmässiga principer.  

 

Nyheter  

De resultat jag gått igenom här är relativt förväntade tack vare den tidigare forskningen. 

Det finns dock flera resultat som för mig är nyheter och som också faller något utanför de 

teoretiska perspektiven. Det har exempelvis visat sig att det faktiskt går att skilja på ett 

starkt högkulturellt kapital och ett högt subkulturellt kapital. Mina informanter har alla 

visat att de har en djup kunskap och förståelse för rockgenren. Deras höga subkulturella 

kapital och det faktum att de kommer från bakgrunder med starka kulturella koder har 

präglat deras habitus tydligt. Deras starka habitus kan därför vara en anledning till att de 

kan gå emot samhällets förväntningar när det gäller könsnormer. Kanske kan till och med 

ett starkt habitus vara förutsättningen för att man som individ skall kunna gå emot normen 

och avvika från mönstret?  

      Studien har också visat att habitus, självuppfattning, genusidentitet, och musiksmak går 

hand i hand och de är nära relaterade utan övergripande hierarki. De påverkar alla varandra 

och inget tillstånd är statiskt, utan de utvecklas och förändras livet ut. Musiksmaken kan 

förändras när självuppfattningen förändras och genusidentiteten påverkas av habitus som i 

sin tur sedan återkopplas till musiksmaken. 

      Värt att lyfta fram här är också det faktum att alla fyra informanter har ”ärvt” sin 

musiksmak från fadern. Hur relationen mellan far och dotter spelar in på musiksmak och 

musikanvändande är någonting som också vore intressant att undersöka närmare i 

framtiden.  

      Att ingå i och bli accepterad i en musikgenre handlar också om mer än själva musiken. 

Det handlar om ”att musika” på rätt sätt. Du måste kunna samtala om musiken, visa upp 

rätt visuella koder, ha kunskap om musiker, rockband, producenter och viktiga album. 

Detta skulle kunna benämnas som subkulturell mainstream, eftersom man som aktör på 
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rockfältet också behöver uppfylla vissa generella krav. Detta är ganska paradoxalt, 

eftersom en viktig del i rockgenren är upproret mot just mainstreamkultur och radiomusik.     

      Informanterna berättar alla om händelser och uppfattningar som tyder på att det ingår i 

genren att göra uppror mot rådande samhällsordningar, där revolten mot könsnormen blir 

extra stark tack vare deras biologiska kön. Det är alltså inte bara genom deras deltagande i 

genren som de gör uppror, som många tidigare studier visat. Här kan man istället vända på 

det och se att rockbrudarna också revolterar mot rådande normer för kvinnlighet tack vare 

att det är en del i genrens kodsystem att vara upprorisk mot stereotypa könsnormer. 

      Att musik är oerhört viktigt för många människor är välkänt. En av informanterna 

nämner till och med att hennes självförtroende växer tack vare rockmusiken. Många 

berättelser visar också på att rockmusiken understryker individuell styrka och att den kan 

hjälpa till att visa upp detta för omvärlden.  

      Genom denna studie har jag också fått en insyn i hur den påverkar oss på ett personligt 

plan och på vilket sätt. Jag har nämnt att informanterna menar att musiken hjälper dem att 

komma i kontakt med sig själva. Detta förklarar varför människor kan ta illa upp när man 

kritiserar deras medvetna musikval. Det kan också förklara alla gråtande groupies och 

fanatiska fanklubbar. Kritiserar man människors musiksmak, kritiserar man också hur de 

uppfattar sig själva och omvärlden. Man kritiserar därmed i vissa fall hela deras person. 

Detta resultat har därför gjort mig mer ödmjuk inför de människor som medvetet har valt 

en musik som jag inte alls lockas av.  

       

Framtiden 

Genomförandet av denna studie har varit enormt intressant och givande. Tack vare detta 

har det skapats en mängd frågor inför framtida forskning. De flesta rör identitet och genus 

eftersom det är inom detta område det behövs borras. Kan det exempelvis vara någon 

skillnad på vad kvinnor och män lyssnar efter i musik? Vilken betydelse har texterna för en 

man respektive kvinna? Det skulle också vara mycket intressant att se vilka resultat som 

skulle visas om man genomförde denna studie med fler kvinnor från hela Sverige med 

olika yrken inom rockgenren. Detta skulle då gälla musiker, fans, roadies, ljudtekniker, 

producenter, musikvideomakare, skivbolagschefer, journalister, arrangörer och så vidare. 

Det skulle också vara intressant att genomföra en studie gällande mäns och kvinnors 

uppfattning gällande sångideal. Att jämföra kvinnors identitetsskapande i förhållande till 

musik och genus inom olika genrer är också ett område för framtida forskning. Hur skiljer 
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sig relationen åt mellan musik, identitet och genus beroende på exempelvis instrument, 

genre och yrkesroll? 

      Att se hur männen inom rockgenren uppfattar kvinnorna på samma fält vore också en 

ingång till framtida forskning. Hur ser relationerna egentligen ut mellan olika könsroller 

inom genren? 

 

Reflektion 

Valet av teoretiska perspektiv kan förstås ha påverkat resultatet. Jag ville använda 

Bourdieus habitusteori för att göra den sociokulturella bakgrundens betydelse tillgänglig 

för min studie. Tack vare valet av dessa teorier ville jag använda mig av informanter som 

kommit ifrån deras ursprungliga klimat för att de lättare skulle kunna se tillbaka på det i ett 

utifrånperspektiv. Därför valde jag personer som kommit igenom tonåren med allt vad det 

innebär. Informanternas ålder kan därför mycket väl ha påverkat resultatet. Yngre 

människor kanske inte alls hade pratat om musikklimatet i hemmet på sådant sätt som mina 

informanter gjort. Åldern kan också ha stor påverkan på uppfattningen gällande identitet. 

Informanterna i denna studie hade alla möjligheter att reflektera över hur de har förändras 

genom livets olika skeenden. En yngre person hade kanske inte kunnat se förändringen 

eftersom de helt enkelt har ett kortare liv att reflektera över. 

      Hade jag istället valt Bourdieus teorier kring symboliskt kapital hade studien tagit en 

annan vänding. Då hade den kanske fokuserat mer på musik som verktyg i socialiseringen 

med övriga världen, än på kontakten med identitetsprocessen. Hade jag velat fokusera mer 

på detta, hade jag också kunnat välja ett teoretiskt perspektiv utifrån symbolisk 

interaktionism. Empirin hade också kunnat användas till att granska hur människor 

samtalar om musik genom en analys som undersöker diskurser och teman.    

      Utvärderingsmässigt vill jag också poängtera att Bourdieus teorier och resonemang kan 

med fördel användas även i vår tid och i vår tids forskningsklimat. För att göra detta bör 

man dock se över hur teorierna kan modifieras och utvecklas för att mer passa in på det fält 

som skall undersökas här och nu. Bourdieu har för mig därför varit en utgångspunkt istället 

för en färdig analytisk verktygslåda, vilket jag anser ha fungerat mycket bra.  

      Avslutningsvis vill jag säga att själv vara en rockbrud och skriva en studie där jag skall 

förhålla mig till den problematik som omger mitt subkulturella fält, har varit en intressant 

resa. Jag har då och då fått stanna upp i mitt skrivande för att återta en reflexiv forskarroll. 

Det är annars lätt att man hamnar i en försvarande position i många bemärkelser vilket kan 
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göra mig som författare blind för viktiga aspekter av analysen. Jag anser dock inte att detta 

har varit ett tillräckligt störande moment för att studien skall bli lidande. Tvärtom tror jag 

att mitt eget deltagande inom rockgenren har gett mig insyn och ett ökat förtroende från 

informanterna. Det gäller att man underhåller sin medvetenhet om relationen man har till 

det fält som det skall forskas kring. Förhoppningsvis har jag lyckats med det. 

      Ser jag tillbaka på studiens genomförande ur en självkritisk vinkel, önskar jag att jag 

hade haft mer förförståelse om kvalitativa forskningsintervjuer innan jag mötte 

informanterna. Jag tror att detta hade gett mig en stadigare teoretisk grund att stå på. 

Speciellt i de två första intervjuerna kände jag att jag hade svårt att inte ingripa för mycket 

och styra samtalet dit jag ville. Jag hade kanske också med stabilare kunskaper om 

forskningsintervjuer kunnat fokusera mer på min forskarroll och därmed undvikit långa 

avvikelser i form av samtal om band, spelningar och album. Jag hade helt enkelt lite svårt 

att hålla isär forskaren och rockbruden. Detta var dock någonting som jag lärde mig 

hantera ganska snabbt och jag tror inte det har påverkat resultatet alltför mycket.  
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SAMMANFATTNING       

Studiens syfte var att belysa relationerna mellan musikanvändande, sociokulturell 

bakgrund, identitet och genus hos fyra kvinnor vars musikanvändande håller sig inom 

rockgenren. Detta för att dels förstå relationen mellan musiksmak och sociokulturell 

bakgrund och dels för att se kopplingen mellan musik, genus och identitetsskapande. För 

att uppfylla syftet ställde jag tre frågor till mitt empiriska material som bestod av 

kvalitativa djupintervjuer med fyra informanter. Dessa var forskningsfrågorna: Finns det 

några gemensamma signifikativa drag i dessa kvinnors sociokulturella bakgrund som kan 

klarlägga musikanvändandet i just denna genre? Vilken funktion har dessa kvinnors 

musikanvändande inom rockgenren i skapandet av en identitet? Vilken betydelse har 

musikanvändningen i relationen mellan genus och identitet för dessa kvinnor?  

      Denna studie har visat att musiksmaken är starkt präglad av en persons habitus som i 

sin tur är påverkat av sociokulturell bakgrund, genus, miljöombyten och möten med nya 

människor. Habitus är också en stark kraft i en persons identifieringsprocess och i 

skapandet av en genusidentitet. De kvinnor som intervjuats har alla liknande habitus som 

är en viktig del i valet av musik. De har alla ”ärvt” musiksmaken som sedan har utvecklats 

och formats om. Kännetecken som återfinns i deras sociokulturella bakgrund är 

kännetecken som också ofta har förknippats med rockgenren.  

      Sambandet mellan informanternas biologiska kön, normen för kvinnlighet och rockens 

manliga könskodning gör att de, mer eller mindre, iscensätter en alternativ femininitet. De 

är ytterst medvetna om detta och det är också någonting de eftersträvar. De vill gärna 

revoltera mot den stereotypa kvinnobilden och vill genom rocken visa upp individualitet 

och styrka. 

      Musikupplevelserna hjälper dem att definiera hur de uppfattar sig själva och 

omvärlden, därför är musiken oerhört viktig för identitetsprocessen. Hur de talar om musik 

visar tydligt musikens roll på ett djupt personligt plan. Musik har många gånger hjälpt dem 

genom svåra stunder och den har agerat ”bollplank” i de reflektioner som påverkar och 

utvecklar identiteten. Rockmusiken har också varit en stark kraft när det kommer till 

sociala relationer. Gemensamma musikintressen kan skapa djupa och nära förhållanden 

både när det gäller vänskap och kärlek. Informanterna talar också mycket om hur vissa 

musikupplevelser berört dem så djupt att de påverkat dem genom hela livet. När Katjas 

intervju nästan var över, avslutade hon med några få ord som kort och gott beskriver 

musikens betydelse: ”Musik…det är ju allt det.” 
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Bilaga 1 

Utgångspunkter för intervjuerna 

- Berätta om din bakgrund? (Uppväxtort, föräldrarnas yrke, musikklimat i hemmet, 

eget musicerande och andra viktiga aspekter som kan ha påverkat dig och ditt 

musikanvändande) 

- Vad lyssnar du på och när/hur kom du i kontakt med just den musiken? 

- När lyssnar du på musik? 

- Hur lyssnar du på musik? 

- Vad är det i just den musiken som lockar dig? 

- Betyder musiken någonting för dig som person? I så fall, hur då? 

- Är musiken en viktig del i hur du vill att andra ska se dig som person?  

- Har du någon gång fått reaktioner av andra för att just du lyssnar på rockmusik?  

- Om så är fallet, hur tog sig dessa reaktioner i uttryck?  

- Vad tror du att det kan bero på att omvärlden reagerade på detta sätt? 

 

 


