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I figured out it was a social thing, what women were allowed to do.  

At a very young age, I decided I was not going to follow women's rules. 
 

-Joan Jett  

  



ABSTRACT 

Denna studie har som syfte att skildra och förklara hur reproduktionen av kön relaterar till 

skapandet av rockmusik hos ett band där tre av musikerna är kvinnor och en musiker är man. 

Detta för att få en ökad förståelse för hur föreställningen om kön påverkar musikskapandet 

inom rockgenren. Det empiriska källmaterialet samlades in genom en fältstudie där bandet 

följdes på repetitioner och konserter. Materialet analyseras genom West och Zimmermans 

teorier kring reproduktionen av genus. Studiens resultat jämförs också med tidigare forskning 

inom musikvetenskap och etnologi för att sätta in dem i en större kontext. Undersökningen 

jämförs också med forskning inom filosofi och genusvetenskap eftersom studien, tack vare 

sitt tvärvetenskapliga förhållningssätt, är relevant även utanför musikvetenskapen.  

 

Resultatet visar att musikskapandet till stor del pågår på ett interaktivt plan med olika nivåer. 

Musiken omformuleras och omskapas genom verbal interaktion, kroppsspråk, ansiktsuttryck 

och mer subtila detaljer såsom blickar och platstagande. Eftersom utgångspunkten i studien är 

att genus reproduceras genom situationsbunden interaktion, blir också genus i denna 

bemärkelse en viktig faktor i musikskapandet.   

 

Kvinnorna gör kön genom att medla mellan traditionellt feminina ideal och rockmusikens 

alternativa femininitet. Inom genren gör de kön genom att reproducera sin underkastelse i den 

maskulina diskurs som präglar rockgenren. Mannen gör kön genom att hylla maskulina ideal 

såsom fysisk styrka och självsäkerhet, men också genom att förmedla mellan detta och det 

ideal som eftersträvas i interaktion med musikerna som är kvinnor i bandet. Båda könen 

reproducerar genus genom att ta avstånd från det motsatta könet. Den falska dikotomin är det 

mest särpräglade genusmönstret när det kommer till sysslor, personlighetsdrag och ställning. 

Kvinnor hamnar här i en tydlig hierarkisk underordning, där de påtagligen blir ”de andra”.  

 

Nyckelord: Rockmusik, musikskapande, genus, att göra kön, femininitet och maskulinitet. 

  



FÖRORD 

Många har sagt det före mig: författandet av uppsatser och avhandlingar är ett ensamt arbete 

och det kräver mycket av författaren på egen hand. Anledningen att det sagts så många 

gånger, är för att det är sant. Men även om det är jag som ensam måste producera text och 

koppla samman forskningens alla delar, hade jag inte kunnat färdigställa uppsatsen utan hjälp 

och stöd från viktiga personer. Först och främst vill jag rikta ett stort tack till bandet Before 

Bake, som släppt in mig i deras verksamhet och med öppna armar tagit med mig på 

repetitioner, samtal och konserter. Mitt varmaste tack går till er. Lycka till i framtiden! 

 

En forskare, på vilken nivå hon än befinner sig, behöver alltid stöd och hjälp från handledare 

och kollegor. Därför vill jag också rikta ett stort tack till min handledare Gunnar Ternhag, inte 

bara för att han hjälpt mig med synpunkter, utan också för att han har varit en stor inspiratör 

under hela min studietid. Tack också till mina ”kursare” Henrik Björlind och Samuel Karlsson 

för användbara kommentarer och välbehövliga pep talks. Jag kommer sannerligen att sakna er 

som studiekamrater! Victor Kvarnhall, tack för viktiga kommentarer som hjälpt mig att lyfta 

min text.  

 

Tack också till familj och vänner för att de aldrig gett upp hoppet om mig, trots att jag själv 

inte alltid trott på ett färdigställande av den här studien inom ramen för deadline. För det är 

jag evigt tacksam! Sist men inte minst, till min sambo som tålmodigt korrekturläst och 

kommit med förslag till förbättringar: Tack Magnus!  

 

Jennie Tiderman 
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INLEDNING 

Runt om i hela Sverige pågår jämställdhetsprojekt vars mål är att locka fler kvinnor till 

populärmusiken och då kanske framför allt till rockmusiken. Anledningen till att dessa projekt 

uppstår är förstås att de behövs. En person som arbetar med detta sa en gång till mig: ”Jag tror 

inte ens att kvinnor känner sig välkomna in i rockmusiken, de är utfrysta redan innan de 

försökt.” Detta skulle innebära att kvinnor är avskräckta av den manliga dominansen både 

innanför och utanför rockmusiken. De är redan i underläge och de har inte självförtroende nog 

att göra anspråk på en plats på killarnas område. Kvinnor upplever att det finns starka hinder 

som står i vägen för deras deltagande på rockfältet. Men vad består egentligen dessa hinder av 

och varför får de kvinnor att välja en annan väg?  

 

Det är tydligt att rockmusik är ett fenomen som stenhårt styrs av en maskulin könsnorm. 

Generellt är det män som spelar, sjunger, komponerar, spelar in, kommenterar, lever och 

skriver om rockmusik. Män kontrollerar genren och diskursen som styr genrens sociala koder, 

är maskulin. Så har det också sett ut sedan genombrottet och det finns inga stora tecken på 

förändring. Kvinnor som grupp och femininitet som diskurs, är både exkluderad och 

underkastad.  

 

Eftersom jag själv är en av de kvinnor som rör sig inom rockmusiken har även jag upplevt, 

och upplever fortfarande, att jag inom rockgenren blir betvivlad som musiker och låtskrivare. 

Åsikter har många gånger framförts att jag inte borde spela gitarr utan fokusera på sången, 

vilket tydligt är den typiska ”kvinnorollen” i ett rockband. Detta innebär att jag, och många 

kvinnor med mig, inte ens får chansen att utveckla sitt gitarrspel eftersom elgitarren är en 

maskulin symbol som inte passar i händerna på en kvinna. Elgitarren är vass, aggressiv, 

kraftfull och den kräver plats i det sociala rummet. Dessa särdrag är traditionellt för män, inte 

för kvinnor. 

 

Trots detta fortsätter mitt engagemang för rockmusiken. Det har kommit att bli en signifikativ 

del av mitt liv och den är också mitt sätt att uttrycka mitt identitetsskapande och min relation 

till omvärlden. Den ogästvänliga miljön och den kraftigt maskulina dominansen har ännu inte 

fått mig att tappa modet. Istället har alla utmaningar och musikens personliga värde fått mig 

att bygga upp ett jättestort intresse för problematiken kring rockmusik och genus. 
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Min egna tidigare forskning på detta område, Rockbrudar – en intervjustudie (2010) handlade 

till viss del om detta problem. Jag studerade fyra kvinnor som fick chans att berätta om hur de 

uppfattade detta. Resultaten visade att mina informanter alla kände sig ifrågasatta i situationer 

där man kom i kontakt med rockmusik. De fick inte spela skivor på stereon, de förväntades 

inte kunna någonting om musiken och de blev dömda som okvinnliga när de försökte kräva 

uppmärksamhet och respekt i manligt dominerade kontexter. Trots detta kämpade dessa 

kvinnor för sin passion - rockmusiken. Studien visade att denna var mycket viktig för 

identitetsskapandet och för kvinnornas självkänsla. De ville också göra revolt mot den 

normativa femininiteten genom sitt deltagande på ett fält med en sådan tydlig maskulin 

diskurs. Ett viktigt resultat är att det verkar vara den dimension, för att använda Conells 

begrepp1, som rör symboliskt värde, kulturella koder och diskurser som främst förklarar 

varför kvinnor och män verkar utifrån så olika villkor inom rockgenren.2  

 

På ett sätt är resultaten i min magisteruppsats nedslående. Det är ett sorgligt faktum att 

kvinnor känner sig ifrågasatta och icke önskvärda inom rockgenren. Könsstrukturerna är 

därmed ett stort hinder för människor att fritt agera och musicera inom valfri genre. Detta 

måste förstås förändras.  

 

Eftersom musiklivet inte är befriat från övrig samhällskontext, är min uppfattning den att vi 

kan använda oss av andra forskningsområden inom samhällsvetenskap och humaniora som 

exempelvis genusvetenskap och den del av filosofin som diskuterar essensen av identiteten 

och definitionen av existensen. Som musikvetare anser jag att jag har stor vinning i att bedriva 

tvärvetenskaplig forskning av detta slag. Därför är också forskning av detta slag relevant för 

andra utanför musikvetenskapen. Kunskap om hur könsstrukturerna marginaliserar människor 

i olika sammanhang är av yttersta vikt också för hur pedagoger, musiker, ljudtekniker och 

andra som praktiskt arbetar med musik tänker kring sin roll i en viss social kontext. 

Könsstrukturerna behöver förändras och jag tror att forskning är en essentiell del i denna 

förändring.  

 

  

                                                 
1 Connell, R (2009) s. 109 - 117 
2 Tiderman, J (2010) s.50-52, 71 
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Problemområde 

Det har bedrivits mycket musikvetenskaplig forskning inom detta område, där exempelvis 

studier av Mavis Bayton3, Sheila Whiteley4, och Matthew Bannister5. I det stora hela visade 

min magisteruppsats på liknande resultat som den tidigare forskningen. Kvinnor är 

marginaliserade inom rockgenren som präglas av en tydligt maskulin diskurs. Kvinnor 

upplever det som påfrestande att hela tiden behöva hävda sig för att bli accepterade. Det är 

både män och kvinnor som skapar avstånd mellan könen och detta påverkar ord, handling och 

tankar. Trots en hel del forskning inom detta område tycker jag inte att ämnet är utvattnat. 

Tvärtom behöver könsproblematiken granskas ytterligare och ur fler perspektiv, även inom 

fler genrer än rock. Könsstrukturerna kan inte förklaras på ett enkelt sätt genom påvisandet av 

att strukturen gör oss till det vi är. Reproduktionen av genus sker i fler dimensioner och det 

pågår en komplex relation mellan individen och den struktur som han eller hon upprätthåller 

genom att göra kön på ett begripligt sätt i sociala situationer.  

 

Som jag tidigare nämnt visade resultaten i min magisteruppsats att det verkar vara den 

dimension som innehåller symboliskt värde, kulturella koder och diskurser som främst 

påverkar varför män och kvinnor lever och verkar utifrån olika villkor. Detta genererade 

många frågor och det är i detta jag tar avstamp i denna studie. Vad innebär dessa diskurser 

och hur påverkar de oss i våra handlingar? Vilken roll har individen i upprätthållandet av 

genusstrukturerna? Hur påverkar individens reproduktion av genus förutsättningarna att skapa 

musik i ett rockband? Jag gör inte anspråk på att besvara alla frågor kring detta komplexa 

problem, men att på detaljnivå granska hur musikskapandet i ett rockband påverkas av 

genusstrukturerna blir mitt bidrag till detta forskningsfält. 

 

Under våren 2011 deltog jag på repetitioner och livespelningar med ett rockband innehållande 

tre musiker som är kvinnor och en musiker som är man för att via observationer, intervjuer 

och gruppsamtal försöka utreda hur individen reproducerar genus och hur detta påverkar 

musikskapandet. Detta projekt resulterade i denna uppsats.  

 

 

                                                 
3 Här menas artikeln “Women and the Electric Guitar” som ingår i Sexing the Groove (1997) 
4 Här menas Women and Popular Music – Sexuality, identity and subjectivity (2000)  
5 Här menas White Boys, White Noise: Masculinities and the 1980´s Indie Guitar Rock (2006) 
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Syfte  

Syftet med denna studie är att skildra hur reproduktionen av kön relaterar till skapandet av 

rockmusik hos ett band där tre musiker är kvinnor och en musiker är man. Detta för att få en 

ökad insyn i hur genus påverkar musikskapandet inom rockgenren och för att påvisa hur 

kvinnor och män musicerar utifrån olika förutsättningar.  

 

Forskningsfrågor 

Syftet preciseras i följande frågeställningar:  

- Hur går det till när bandet skapar musik?  

- Hur uppfattar bandet genusstrukturen inom rockgenren? 

- Påverkar reproduktionen av genus musikskapandet, och i så fall, på vilket sätt? 

- Finns det skillnader mellan kvinnorna och mannen när det kommer till hur 

reproduktionen av genus relaterar till musikskapandet, och i så fall, hur ser 

skillnaderna ut och vad kan de bero på? 

 

Utgångspunkter 

I följande text utreds nyckelbegrepp och utgångspunkter som är relevanta i denna studie.  

Rockmusik, rockband och rockgenren 

Liksom Lars Lilliestam, menar jag att en musikgenre är mer än bara det musikaliskt klingande 

materialet. En musikgenre består också av ett system kulturella koder som styr hur deltagarna 

inom en viss genre ska agera, klä sig, uttrycka sig samt vilka åsikter som är socialt gångbara 

inom genren. Lilliestam hänvisar till Ruth Finnegans definition av begreppet musikvärldar, 

som en förlängning av musikgenrer. Musikvärldar är: 

 

 …urskiljbara inte bara genom sina varierade musikaliska stilar utan också genom  

andra sociala konventioner: genom deltagarna, deras värderingar, deras  

gemensamma uppfattningar och praktiker, sätten att producera och  distribuera  

musik och den sociala organisationen av deras kollektiva musikaliska aktiviteter.6 

 

Därmed definieras en musikgenre av dem som skapar den och de som rör sig i den kontexten, 

och inte av en övergripande objektiv uppfattning gällande musikalisk stil. Det finns säkerligen 

många som inte skulle definiera viss rockmusik som rock, utan istället kanske för powerpop 

                                                 
6 Lilliestam, L (2009) s. 63 



7 
 

eller electropop. Inte desto mindre blir musiken rock för vissa människor. Med rockmusik 

menar jag därför ett mycket brett begrepp som underavdelning till populärmusiken. 

Rockgenren blir därför en musikvärld där även många subgenrer ingår. Jag kallar det band 

som jag följt under denna studie för rockband, eftersom de själva väljer att definiera deras 

band på det sättet.  

Att skapa musik 

När det gäller skapande av musik vill jag använda mig av Smalls begrepp ”musicking”7 och 

Lilliestams försvenskning av detta ”att musika”8. Definitionen av begreppen utgår ifrån att 

musik är en aktivitet, någonting som människor gör. Därmed blir musik inte ett substantiv 

utan ett verb. Att musika är också att tala om musik, nynna, vissla, sjunga i huvudet, dansa, 

sjunga, spela, jamma, arrangera, notera, komponera, skriva sångtexter och så vidare. När jag i 

denna studie skriver om ”musikskapande” menar jag all aktivitet som faller in under denna 

definition. Att skapa en färdig låt innebär alltså inte bara att samordna text och ackord, utan 

också hur man hanterar det musikaliska materialet och hur man bygger upp detaljerna kring 

det. Jag ser musikskapande som mer än en produktionsprocess av klingande material. Det är 

också ett socialt samspel där människors interaktion är en del i det färdiga resultatet.  

Kön, könskategori och genus 

Filosofen Theodore Gracyk skriver i boken I wanna be me – Rock Music and the Politics of 

Identity, att de beteenden utifrån biologiskt kön som människor lär sig genom strukturella 

krav är onaturliga. ”Det naturliga” används endast som en ursäkt för att skapa skarpa och 

distinkta identiteter utifrån biologiskt kön, som inte bara är varandras totala motsatser, utan 

också där maskulinitet står mycket högre i rang än femininitet. Gracyk påpekar att det i själva 

verket finns större skillnad sinsemellan olika kvinnor än mellan kvinnor och män som två 

tydliga samhällsgrupper. Samma resonemang kan man säga om män. Psykologiska, kulturella 

och beteendemässiga skillnader mellan män och kvinnor beror alltså inte på biologiskt kön, 

alltså hane och hona. Uppdelningen kvinna och man är könskategorier som är resultatet av en 

historisk, social, kulturell och politisk positionering. Det största problemet ligger i 

könssegregationen som bidrar till ett tankesätt som utgår ifrån en stark dikotomi.9 

 

                                                 
7 Small, C (1998) s. 2-3 
8 Lilliestam, L (2009) s. 24 
9 Gracyk, T (2001) s. 167-168 
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Candace West och Don H. Zimmerman argumenterar i artikeln Doing Gender, att genus är 

aktiviteten genom vilken vi gör kön för att bli begripliga i social interaktion med andra 

människor i särskilda kontexter. Genus är därmed något performativt som innebär att 

reproduktionen av genus ständigt är i rörelse.10  

 

I denna studie ses begreppet kön som en medfödd grupptillhörighet utifrån den biologiska 

uppdelningen hane och hona. Könskategori blir då en förlängning av den biologiska 

uppdelningen, där man genom att iscensätta det som förväntas av en människa beroende på 

biologiskt kön, skapar sig en psykosocial könsidentitet utifrån könskategorierna. En 

könskategori är alltså något man visar upp, inte något man är eller har. Könskategorin är 

också en faktor som påverkar det sociala livet, det personliga tankesättet och 

identitetsskapandet. Könskategorin blir därför något som starkt påverkar människor i varje 

situation där vi kan göra vår identitet synlig för andra och för oss själva, exempelvis i 

musikskapande. Förklaringen av begreppet genus utgår i denna studie ifrån West och 

Zimmermans resonemang. Det är något performativt som aktiveras hos individen i 

situationsbunden interaktion med andra individer. Genus är därmed aktiviteten genom vilken 

vi gör oss begripliga inför andra. Detta utvecklas ytterligare i kapitlet om studiens teoretiska 

referensram.  

Femininitet och maskulinitet  

Samantha Holland menar att femininitet och maskulinitet bland annat är av samhället uppsatta 

beteendemönster som utgår ifrån biologiskt kön. Om du föds som ”hona” tillkommer sedan 

ett antal regler för hur du ska agera, tala, röra dig, tänka och älska för att vara en godkänd 

”hona”. Reglerna för vad femininitet är, rör sig ständigt och de är inte fastgjutna i tid och rum. 

Idén om femininitet rekonstrueras hela tiden i sociala sammanhang, psykologiska kontexter 

och mediala diskurser.11 Detta kan förstås härledas till West och Zimmermans ståndpunkt 

gällande reproduktionen av genus.  

 

Holland påpekar att det finns lika många typer av femininiteter som det finns kvinnor, men att 

samhället har sett ut en typ av traditionellt ideal gällande femininitet som är lika med den 

högsta formen av kvinnlighet. Till denna räknas en ljuv personlighet vars drag präglas av 

passivitet, vekhet, kroppslighet och känslosamhet. Avvikare till den traditionella femininiteten 

                                                 
10 West & Zimmerman (1987) 
11 Holland, S (2004) s. 7-10 
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presenterar en rad av alternativa femininiteter, vilket är beteenden som inte passar in i normen 

för det typiskt ”kvinnliga”. Detta kan exempelvis vara kvinnor som rör sig på manligt 

präglade fält och iscensätter beteenden som anses vara typiskt maskulina.12 

 

I den här studien används begreppen femininitet och maskulinitet som en psykosocial 

förlängning av en socialt överenskommen könstillhörighet, men det behöver inte 

nödvändigtvis vara nära kopplat till biologiskt kön. Femininitet och maskulinitet ses som ett 

beteendemönster som skapas genom individens interaktion med samhällets olika nivåer. 

Femininitet ses här inte bara som ett statiskt beteende, utan också som en diskurs i vilken 

föreställningen om femininitet hela tiden konstrueras och rekonstrueras. Detta innebär att 

femininitet (kvinnlighet) kan iscensättas av både män och kvinnor, något som också Judith 

Butler argumenterar för. Därmed blir också benämningarna ”manlig” och ”kvinnlig” som 

härledning till personer som är män eller kvinnor felaktig eftersom det inte har att göra med 

biologiskt kön, utan om diskurser. Därför använder jag mig exempelvis av benämningar som 

”musiker som är kvinnor” istället för ”kvinnlig musiker” eftersom det sistnämnda i teorin 

skulle kunna vara en man.  

 

I studien används också begreppen hegemonisk maskulinitet och normativ femininitet. Jag 

utgår här ifrån Åsa Bergmans beskrivning av Raewyn Connells begrepp hegemonisk 

maskulinitet. Detta är den mest eftersträvansvärda av alla maskuliniteter. Det är därför också 

den som har en klart överordnad ställning i strukturen, både gentemot andra maskuliniteter 

och mot femininiteter. Eftersom denna maskulinitet har en sådan upphöjd status, är det också 

strävandet efter denna som legitimerar den patriarkala ordningen. Bergman lyfter fram 

Connells ståndpunkt att en hegemonisk maskulinitet inte är normal i den bemärkelsen att den 

är naturlig, men den är ändå normativ eftersom män förväntas positionera sig i relation till 

den. Det ska också framhållas att den hegemoniska maskuliniteten inte är något som många 

lyckas uppnå, just eftersom den är ett så pass upphöjt ideal. Till den hegemoniska 

maskuliniteten hör en del sociala normer som följs av dem som strävar efter att uppnå detta 

ideal. Hit räknas exempelvis tekniska färdigheter och auktoritet.13 

 

Gällande normativ femininitet utgår jag, i likhet med Bergman, ifrån Ambjörnssons förklaring 

av begreppet. Likt hegemonisk maskulinitet är normativ femininitet svår att fullt ut 

                                                 
12 Holland, S (2004) s. 8, 12 
13 Bergman, Å (2009) s. 142-143 
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förkroppsliga eftersom det är ett upphöjt ideal. Den innefattar normer för feminina beteenden 

och attityder såsom måttfullhet, kontroll, tolerans, empati och omhändertagande.14 Normativ 

femininitet blir i detta ljus en total motpol till den hegemoniska maskuliniteten. I detta ljus 

kan man tänka sig att distansera sig från det andra, ingår i strävandet efter dessa ideal.  

 

Material och etnografisk metod 

I följande kapitel beskriver jag studiens metodologiska utgångspunkt i den etnologiska 

forskningstraditionen. Jag argumenterar också för varför jag just valt etnografisk metod och 

belyser hur insamlingen av empiri har sett ut. Huvudsakliga texter här är Etnologi – perspektiv 

och forskningsfält av Alf Arvidsson, Etnografiska metoder av Patrik Aspers samt 

Forskningsintervjun – tekniker och genomförande av Bill Gillham. 

 

Alf Arvidsson skriver att det som förenar etnologiska undersökningar inom vitt skilda ämnen 

är att de genomförs med grund i övergripande teorier om kultur. Till kulturetnologiska 

frågeställningar hör bland annat hur kommunikation, gemenskap och symboler skapas; hur 

samhällets maktstrukturer är uppbyggda och hur de vidmakthålls och hur sociala 

kategoriseringar som kön, klass och etnicitet påverkar människors liv. Hur man socialiseras in 

i en kultur och vad man socialiseras till, är också en viktig frågeställning inom etnologi. 

Etnologi är därmed ett fält där tvärvetenskapliga diskussioner har stor betydelse.15  

 

Den här studien undersöker individens reproduktion av genus och hur detta relaterar till 

musikskapandet. Till viss del berörs också hur genus reproduceras på fler nivåer och hur 

individen som aktör påverkas av, och upprätthåller, strukturen. Detta problemområde passar 

bra in i den musiketnologiska ramen. Eftersom jag tidigare tryckt på att jag i denna 

undersökning vill använda mig av teoribildning från andra forskningsområden än 

musikvetenskap, passar etnografisk metod bra in i studiens utformning. Dessutom har empirin 

samlats in genom observation, gruppsamtal och enskilda intervjuer vilket också är typiskt för 

en etnologisk fältstudie. Observationerna ger en bred bild av ämnet samt detaljstudier av 

handlingar som är icke-verbala. Gruppintervjuerna och de enskilda intervjuerna har sedan 

fokuserat mer på studiens huvudproblem, något som Patrik Aspers rekommenderar i sin 

text.16 

                                                 
14 Bergman, Å (2009) s. 144 
15 Arvidsson, A (2001) s. 9-10, 18 
16 Aspers, P (2007) s. 107 
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Patrik Aspers belyser vikten av en förstudie där forskaren bekantar sig med fältet och söker 

kunskap om kontexten.17 Den typ av förstudie som Aspers talar om har jag genomfört i form 

av litteraturstudier där jag fördjupat mig i fältet och dess kontext utöver de kunskaper jag 

redan besatt genom mitt privata deltagande i liknande sammanhang. I litteraturväg bör jag 

lyfta fram Theodore Gracyks skrift som jag har redogjort för i bakgrundskapitlet, samt texter 

av Lauraine LeBlanc, Judith Butler, Candace West och Don H. Zimmerman, vilka jag 

kommer till senare. 

 

Det empiriska källmaterialet har som sagt samlats in genom en fältstudie där jag under 6 

veckor har följt ett band på repetitioner, möten och livespelningar. Under arbetets första fas 

dokumenterade jag verksamheten genom videoinspelning. Under fas två utfördes två 

gruppsamtal där hela bandet deltog. Det första samtalet berörde bandets musikskapande och 

deras verksamhet. Det andra berörde mer rockmusikens könsrelaterade mönster och hur 

bandet upplevde den maskulina diskursen. I studiens sista fas gjordes kvalitativa 

forskningsintervjuer med varje bandmedlem för att kunna fokusera på individuella 

upplevelser och uppfattningar. Repetitionerna, samtalen och de enskilda intervjuerna utfördes 

i bandets replokal, olika spelställen eller på någon plats där de brukar vistas ofta. 

Urval och forskningsetiska överväganden 

När jag först bestämde mig för att skriva om detta, kontaktade jag diverse organisationer där 

jag sökte ett rockband med både kvinnliga och manliga musiker. Från början fick jag till svar 

att det var mycket svårt att få tag i kvinnliga rockmusiker. Bara det är värt att notera när det 

kommer till rockmusikens manliga dominans. Det dröjde ganska länge innan jag hittade ett 

band som passade för den här studien. Jag fick en del tips, men samtliga band jag kontaktade 

bestod av bara manliga musiker. Till slut fick jag genom en rockskola, kontakt med det band 

som jag följt under den här tiden. Urvalet är alltså inte slumpmässigt. Jag har som synes aktivt 

sökt efter ett passande band. Kriteriet var att bandet skulle spela rockmusik och att det skulle 

bestå av både manliga och kvinnliga musiker. Jag ville också att bandet skulle vara aktivt nu 

och att de skrev sitt eget låtmaterial. Bandet består av tre kvinnor och en man. Samtliga 

befinner sig i åldrarna 20-22 år. Närmare presentation av bandet och dess medlemmar 

kommer i resultatredovisningen.  

 

                                                 
17 Aspers, P (2007) s. 107 
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Jag följer forskningsrådets och regeringens rekommendationer och principer gällande 

humanistisk forskning och konfidentiell behandling av deltagarnas personuppgifter. Detta 

innebär också etiska ställningstaganden utifrån skriften god forskningssed.18 Detta betyder 

bland annat att informanterna inte ska utsättas för psykisk och fysisk skada. Människan ska i 

detta avseende alltid komma före forskningens behov. Informanten ska därför alltid kunna 

frånsäga sig sitt deltagande i forskningsprojektet. Informanten ska också alltid ha rätten att 

inte svara på frågor och utföra vissa handlingar. Jag har informerat deltagarna om detta och 

gett dem möjligheten att själva vilka namn de ska nämnas vid i denna studie. De fick också 

välja ett alternativt namn för bandet. Deltagarna har också godkänt att materialet får användas 

i studien. Jag har också informerat om att det endast kommer användas i detta syfte.  

Forskarroll 

Eftersom jag själv är en kvinnlig rockmusiker, deltar jag i stort på det fält som undersöks i 

denna studie. Detta gör att jag redan innan studiens påbörjan var delaktig inom rockgenren 

och jag hade en relation till den. Just den konkreta kontext där denna undersökning utförs, var 

dock ny för mig. Att jag själv är rockmusiker gav mig omedelbart tillgång till fältet. Jag 

upplevde inte tydligt att jag var ”den andre”. I detta avseende är det en positiv sak att vara 

införstådd med fältets sociala koder och regler. Patrik Aspers skriver att om forskaren är 

hemtam på fältet kan denne ha en viktig förförståelse som är av största vikt för att få tillträde 

till fältet och för att förstå vad, hur och varför saker och ting händer. Detta är också 

betydelsefullt för acceptans i fältet, något som är en förutsättning för genomförandet av en 

etnologisk undersökning.19  

 

Jag upplevde att min roll som både forskare och rockmusiker, skapade en trygghet hos 

informanterna och de blev tidigt avslappnade i min närvaro. Klyftan mellan en undersökande 

forskare och observerade aktörer blev därför aldrig så påtaglig att den störde. Jag fokuserade 

mycket på samförstånd och samspel så att inte informanterna skulle känna sig granskade och 

utsatta. Jag ville helt enkelt att deras naturliga miljö skulle påverkas så lite som möjligt av min 

närvaro. Mitt deltagande i fältet och min relation till rockmusiken och dess könsordning, 

påverkar förstås studien på ett sätt som skulle kunna vara negativt. Exempelvis skulle det 

kunna innebära att undersökningen kan utvecklas till en personlig agenda istället för en studie 

med vetenskaplig validitet.  

                                                 
18 http://www.codex.vr.se/forskninghumsam.shtml  
19 Aspers, P (2007) s. 34, 62 
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Patrik Aspers påpekar också att forskarens vardagsdeltagande på fältet kan få hon eller han att 

missa särskilda företeelser eftersom de är vanligt förekommande för denne. Han menar att det 

därför är viktigt att forskaren är införstådd med vad denne tar för givet och därmed inte 

kommer att ifrågasättas i studien.20  

 

En viktig utgångspunkt är att jag i analysarbetet hela tiden reflekterar över hur jag påverkar 

deltagarna och fältet i stort. Detta betyder att jag eftersträvar en reflexiv ansats i min 

undersökning, något jag kommer in mer på i kapitlen om observationer och intervjuer. 

Observationer 

Alf Arvidsson skriver att observationer fokuserar på vad människor gör. Uppgiften för 

forskaren är att här att se den kommunikation som är till för ögat och inte örat. Detta kan 

förslagsvis innebära att forskaren deltar i ett särskilt ”rum” där människor interagerar med 

varandra på olika sätt. Här kan man också registrera finmotoriska kroppsrörelser som 

exempelvis kroppsrörelser, blickar och gester. En särskild typ av observation är också studiet 

av vardagen. Här ställs stora krav på dokumentation och att forskaren deltar under en längre 

period, inte bara vid ett enda tillfälle. Ofta kan detta innebära att forskaren går ifrån passiv 

observation till deltagande observation då hon eller han är aktiv i det som sker i rummet. 

Arvidsson påpekar att observationer alltid ska dokumenteras noggrant med hjälp av 

exempelvis videofilm och ljudinspelningar, något som också Aspers rekommenderar. På detta 

sätt kan forskaren gå tillbaka till materialet under analysen för att göra nya tolkningar.21  

 

Patrik Aspers skriver att ett bra tillvägagångssätt i en observerande situation, är att först 

beskriva det som sker i stort för att sedan gå in mer på detaljer. Detta är förstås en 

konkretisering av den hermeneutiska cirkeln där forskaren förstår detaljer genom att förstå 

helheten. Detaljer ska också alltid tecknas ned noggrant under observationerna. Alla intryck 

kan vara av värde för den senare analysen.22 

 

Aspers lyfter också fram att man som forskare bör försöka släppa teorin under de tidiga 

observationerna för att låta fältet ”tala för sig själv”. Därför kan det inledningsvis vara bra att 

endast ge beskrivningar av vad som sker, utan att förklara varför det sker. I ett första skede är 

det också bra att vara en observatör som endast finns i bakgrunden, utan att påverka det 

                                                 
20 Aspers, P (2010) s. 34-35 
21 Arvidsson, A (2001) s. 101, Aspers, P (2007) s. 107 
22 Aspers, P (2007) s. 107, 117 
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sociala rummet för mycket med sin närvaro. Efter ett tag blir sedan forskaren en mer normal 

del av fältet och dennes närvaro kommer inte längre att vara en lika främmande kraft som den 

var vid inträdet. Tidiga observationer kan sedan hjälpa forskaren med att hitta fokusområden 

som kan hjälpa hon eller han med besvarandet av forskningsfrågorna. Dessa fokusområden 

kan förslagsvis behandlas under gruppintervjuer och enskilda intervjuer.23 

 

Både Arvidsson och Aspers påpekar att det är av största vikt att ständigt reflektera över hur 

jag som forskare påverkar fältet. Finns det en maktobalans? Är jag accepterad på fältet? Är 

det verkligheten jag ser? Vad förändras på fältet när jag beträder det? Sådana frågeställningar 

är viktiga att ta i beaktande när man som forskare behandlar den empiri man samlat in under 

ett fältarbete. Dessa tankebanor brukar kallas för reflexivitet och detta går jag mer in på i 

kapitlet om intervjuer i etnografiska metoder. Det bör också alltid finnas en medvetenhet om 

de etiska ställningstaganden som en etnolog utsätts för, något som jag redogjort för ovan.24  

 

De observationer som gjorts under deltagandet på fältet har dokumenterats med hjälp av 

videoinspelningar och loggboksanteckningar. Detta material är sedan en del av 

undersökningens empiriska källmaterial. Jag hade ansatsen att försöka göra observationerna 

med så liten påverkan på fältet som möjligt. Jag placerade en videokamera i rummet och tog 

sedan en undanskymd plats för att inte störa musikverksamheten för mycket. Deltagarna 

själva uttryckte att de ”glömde bort” att jag vistades i rummet, vilket jag anser är en bra 

utgångspunkt för observationer. På så sätt påverkade jag som forskare inte det vardagliga 

samspelet för mycket, vilket gör att jag kan anta att jag inte observerat något som är fabricerat 

för stunden.  

Intervjuer 

Hur definierar man egentligen en intervju som skall ligga till grund för någon form av 

forskning? I denna studie ligger fokus på den kvalitativa forskningsintervjun. Kort kan man 

säga att detta är djupare samtal där tyngden ligger på intervjuernas innehåll och inte på 

antalet intervjuer, som är vanligare inom kvantitativ metod.  

 

Steinar Kvale sammanfattar förklaringen av vad en kvalitativ forskningsintervju är på följande 

sätt: 

En intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i  
                                                 
23 Aspers, P (2007) s. 113-116 
24 Arvidsson, A (2001) s. 102 
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avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening.25  

 

Den kvalitativa forskningsintervjun ska alltså vara ett mänskligt samspel, där informanten, eller 

informanterna, och forskaren möts för att yrkesmässigt men ändå vardagligt samtala om erfarenheter, 

känslor och förväntningar utifrån en underliggande struktur med ett bestämt syfte. 26  

 

Bill Gillham menar att det finns i huvudsak tre egenskaper som kan karaktärisera en kvalitativ 

forskningsintervju: 

 

1. Frågorna som ställs ska vara öppna och det är intervjupersonen som bestämmer hur 

han eller hon vill svara.  

2. Relationen mellan intervjuare och informant är responsiv eller interaktiv, vilket 

innebär att en viss justering kan göras efter ett ”första svar”. Man kan exempelvis följa 

upp med följdfrågor eller uppmaningar som ”berätta mer”, eller ”jag tror inte jag 

förstår riktigt, vill du utveckla”. ”Första svar”, ja- och nej-frågor och enkätfrågor 

brukar vara vanligare inom kvantitativ metod. Inom kvalitativ metod kan det räcka 

med endast en enda forskningsintervju, beroende på analysverktyg och studiens 

utformning.  

3. Intervjuaren har en viss struktur och ett visst syfte med intervjun, även om 

sammanhanget ibland innebär informella frågor i ett vardagligt samtal där forskaren 

kan dra nytta av de möjligheter som infinner sig.27  

 

Vad påverkar då intervjun? Gillham menar att ”kvalitén” på intervjun avgörs i hur två 

individer interagerar, hur samtalet läggs upp och vilken struktur och utgångspunkt samtalet 

har. Gillham lyfter fram att en intervju ansikte mot ansikte absolut är den bästa vägen att gå 

om man sysslar med kvalitativ forskning. En forskare kan sällan känna av känslomässiga 

aspekter och dylikt via mail eller telefon, vilket gör att mycket information kan gå förlorad 

om man använder sig uteslutande av distansintervjuer.28 

 

När man väl utför intervjun i det verkliga livet, bör man som forskare dock reflektera över hur 

den miljömässiga kontexten kan påverka samtalet. Beteendemässiga normer som är fästa vid 

                                                 
25 Kvale, S (1997) s. 13 
26 Kvale, S (1997) s. 13 
27 Gillham, B (2008) s. 19-20 
28 Gillham, B (2008) s. 20-21 
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en viss miljö, kan göra att svaren är färgade av platsen för intervjun. Om man exempelvis 

förlägger intervjun till en plats där forskaren känner sig ”hemma” men inte informanten, har 

man genast skapat ett sammanhang där forskaren är bekväm, medan informanten kanske 

känner sig som en främling. Detta är av största vikt då man utför etnologiska 

forskningsintervjuer, då forskaren bör utföra intervjuerna inom det fält hon eller han 

besöker.29 

 

Undersökningens karaktär bör alltså avgöra i vilken kontext man förlägger intervjuerna. 

Medvetenhet gällande deltagarnas grupptillhörigheter krävs också av forskaren. Klass, genus 

och etnicitet är alla faktorer som påverkar maktdimensionerna och därmed också relationen 

mellan intervjuare och informant. Detta är något som faller in under etiska ställningstaganden, 

där också frågan om anonymitet och utsatta grupper kommer in.30 

 

Gillham lyfter också fram att man som forskare ska vara öppen med sin relation till fältet. I 

viss forskning strävar man efter en viss objektivitet och man försöker göra forskaren till något 

slags anonym analysmaskin. Forskaren som människa och individ i en viss kontext är dock 

forskningsinstrumentet och man bör därför lyfta fram hur man som forskare relaterar till 

informanten, till det som sägs och till sammanhanget där intervjun utförs. Det är dock viktigt 

att applicera en viss självdistans i ett intervjutillfälle, eftersom forskaren själv inte ska styra 

intervjun på grund av en personlig agenda inom en viss ideologi, eller för att bevisa en löst 

sittande tes.  

 

En viktig utgångspunkt för forskarens öppenhet är medvetenhet. Man måste fråga sig: Vad 

väntar jag mig att finna? Vad vill jag finna och slutligen: Vad vill jag inte finna? Svaren på 

dessa frågor kan hjälpa forskaren att förstå hur den egna utgångspunkten kan färga av sig på 

intervjun.31 

Intervjuer inom etnografiska metoder 

”Att få tillträde till miljön, eller ”fältet”, är den etnografiska intervjuarens första uppgift”32, 

skriver Bill Gillham. Om man redan befinner sig i miljön är detta inte ett problem, vilket gör 

att det är en fördel om man redan har beträtt fältet innan studien inleds. Det som krävs då är 

                                                 
29 Gillham, B (2008) s. 34 
30 Gillham, B s. 34 
31 Gillham, B s. 23-27 
32 Gillham, B (2008), s. 66 
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dock att forskaren måste vara skicklig på att kliva in och ut ur olika roller i den miljö hon eller 

han redan är insläppt i. Det är ständigt en balans mellan att vara distanserad och samtidigt 

delaktig. Om man utför en studie i ett sammanhang där gruppdynamiken redan är inarbetad, 

kan det vara på sin plats att leta efter ”nyckelinformanter”, alltså personer som informellt eller 

formellt har en ledarroll. Dessa personer brukar ofta kunna berätta mycket om det som ska 

undersökas.33 

 

I boken Etnografiska metoder skriver Patrik Aspers att en forskare måste kunna hantera sin 

förförståelse med distans. Det är lätt att man hamnar i sin egen världsbild under intervjun, och 

bygger upp frågor utifrån förväntade svar, vilket kan styra intervjun in i en värld som inte är 

den som ska beskrivas och undersökas. Att känna till tidigare forskning och kontextuella 

faktorer, är mest till för analys och förförståelse, inte för kontroll av intervjun. En etnografisk 

intervju behöver vara som ett blankt papper med öppna frågor som kommer mer sällan. Korta 

och slutna frågor som avfyras mot informanten ger inte alls den typ av information man 

behöver som etnolog, då man ska spegla informantens värld och inte en förklaring av den 

världen, genom sin privata tolkning.34  

Om detta skriver också Heléne Thomsson i sin bok Reflexiva intervjuer: 

 

 Den som vill använda sig av reflexion i sin undersökning, vill alltså göra en  

  eftertänksam studie, där ljuset eller kunskapen hela tiden återspeglas ur olika  

vinklar. Man söker efter insikt i hur olika omständigheter påverkar det som sker.  

Det vill säga, hur teoretiska, kulturella och politiska sammanhang kan tillmätas 

betydelse när vi konstruerar oss själva och vår kunskap om världen. Det här  

betyder att världen och vi själva hela tiden finns där, men att vi ur olika synvinklar  

och i olika sammanhang kan tillmäta oss själva och vår omvärld olika betydelser.35 

 

Thomsson skriver vidare att en reflexiv ansats inte kan åberopa en teori eller empirin i sig, 

som något som kan tala för sig själv. Empirin och teorin anknyter till varandra under tiden 

som studien genomförs. Ingen idé eller teori får styra intervjuerna eller studiens utformning. 

På så sätt undviker man att färga verkligheten med förutbestämda uppfattningar.36 

 

                                                 
33 Gillham, B, s. 66-67 
34 Aspers, P (2007) s. 134 
35 Thomsson, H (2002) s. 38 
36 Thomsson, H, s. 39 
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Patrik Aspers skriver också att en bra strategi att följa när det gäller etnografiska metoder, är 

att göra tematiska intervjuer som följer det ideala samtalets logik, något som också Thomsson 

lyfter fram i sin text. Med detta menar Aspers ett samtal utan maktutövning som sker på lika 

villkor för intervjuaren och informanten. Samtalet ska följa det som sker utan för stor 

påverkan av forskaren, vilket kräver total närvaro av den som intervjuar. Hur forskaren ser på 

sitt eget deltagande i intervjun och hur det påverkar kunskapsproduktionen under intervjun, 

ligger som grund till hennes eller hans förmåga att följa det ideala samtalets logik. Var ligger 

kunskapen? I informationen som jag accepterar eller i samtalet som jag reflekterar över? Är 

det i så fall bättre att försöka vara neutral och objektiv, än att vara avspänd, trevlig och 

uppmärksam? Hur beter man sig egentligen i ett samtal? Detta är frågor som är synnerligen 

relevanta att fundera kring som intervjuare i etnografiska metoder.37  

  

Man bör också fundera på vad en intervju kan frambringa för empiriskt källmaterial. Är det 

endast information som ges av informanten, eller är det kunskap som skapas i relationen och i 

mötet mellan forskare och informant? Varje interaktion kan ge kunskap, vilket betyder att 

man som forskare bör vara uppmärksam på allt som händer under en intervju. Inte bara vad 

som sägs, utan också kroppsspråk, tonfall och avbrott.38 Eftersom det är forskaren som styr 

intervjun, verkar denna i högre status än informanten. Hur rätar jag som intervjuare ut denna 

obalans så samtalet blir mer naturligt? Detta är självklart svårt eftersom en forskningsintervju 

sällan är uppbyggd som ett vardagssamtal. Denna intervju har ett mål, en form och en 

styrande person, vilket gör att den kan sakna den dynamik som finns i ett idealt samtal. Detta 

är något som forskaren bör reflektera över, så inte maktobalans och dåligt utformade frågor 

stör intervjun för mycket.39 

 

Jag beslutade att bygga upp forskningsintervjuerna på ”samtalets logik”, vilket gjorde att jag 

utgick ifrån teman istället för att ställa riktade frågor. Jag upplevde att detta fungerade bra och 

att deltagarna kunde prata fritt utan för mycket påverkan av mig. Om samtalet stagnerade, 

försökte jag stimulera informanten att fortsätta utan att påverka denne för mycket i hans eller 

hennes tankegångar. Eftersom intervjuerna utfördes efter att jag hade varit på fältet en tid, 

upplevde jag att informanterna kände sig bekväm med mig under våra samtal. Detta gjorde 

också att fördelningen av makt inte var så pass ojämn att de störde samtalsklimatet. Något 

                                                 
37 Aspers,P (2007) s. 138-139 
38 ibid s. 138 
39 Aspers, P (2007) s. 136 
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som också underbyggde denna jämna fördelning av makt, var att intervjuerna utfördes i en 

miljö dr informanterna kände sig hemma, som exempelvis i deras replokal eller på ett 

närliggande café där de ofta brukar vistas. Därmed utfördes intervjuerna på det fält vilket var 

fokus för insamlingen av det empiriska källmaterialet.  

 

Jag lade också märke till att mycket av den information jag sökte efter inte bara fanns i det de 

sa. Kunskapen fanns också i tystnaden och i individernas sätt att interagera. Därför strävade 

jag efter att inte störa tystnaden och bandmedlemmarnas naturliga samtalsdynamik. Efter 

varje samtal gick jag igenom materialet för att reflektera över min påverkan och över hur den 

information jag fått relaterade till teorin. Därmed formades efterkommande samtal alltid efter 

det jag funnit i tidigare källmaterial. Därmed skapades en närhet till den teori jag valt, vilken 

jag beskriver närmare sedan.  

Gruppintervjuer 

I den här studien har jag också använt mig av gruppintervjuer. Detta för att sådana samtal kan 

frambringa en annan kunskap än observationer och enskilda intervjuer. Helène Thomsson 

menar att människor som intervjuas tillsammans ”bygger upp sitt berättande i ett samspel med 

varandra”. 40 I ett gruppsamtal kan forskaren märka om gruppen enas kring vissa påståenden, 

eller om det finns motsättningar. På så sätt är det lätt att urskilja likheter och skillnader mellan 

deltagarna. En gruppintervju kan också belysa teman där en enskild deltagare vill delge sina 

upplevelser och erfarenheter med de andra för att få en reaktion.41  

 

Thomsson framhåller att det ofta kan dyka upp frågor som individerna inte vill diskutera i 

grupp. Därför når man sällan en människas djupaste tankar och känslor när man intervjuar en 

hel grupp, men detta är inte heller syftet med en sådan intervjuform. Här vill man istället 

komma åt samspelet och hur socialiseringsmönstren ser ut. Det är också så att när en individ 

presenterar sina tankar och åsikter för andra, slipar hon eller han på dem för att de ska nå ut 

till de som lyssnar. Därigenom kan man som forskare få en tydligare bild av vad personen 

tycker är viktigt nog att framföra. För att nå de frågor som kan vara at personlig karaktär är 

det en förutsättning att medlemmarna i gruppen är förtroliga med varandra.42  

 

                                                 
40 Thomsson, H (2010) s. 69, 72 
41 Thomsson, H (2010) s. 69,  
42 Thomsson, H (2010) s. 69, 72 
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Det är i gruppintervjusammanhang extra viktigt att forskaren är medveten om hur hon eller 

han påverkar det sociala samspelet. Som forskare får man här akta sig för att vara för snabb 

med sina egna uppfattningar och tolkningar. Thomsson rekommenderar också att man inte 

följer utpräglade frågemallar, utan följer tematiska mönster som öppnar upp för ett samtal där 

deltagarna kan diskutera fritt. 43 

 

Eftersom bandet känner varandra relativt bra, upplevde jag att de hade en öppenhet i gruppen 

som skapade en bra samtalsmiljö där alla kunde komma till tals. Samtliga talade med 

någorlunda lika frekvens och jag upplevde inte att någon hamnade utanför samtalet så pass 

mycket att dennes röst föll bort. Jag använde mig av temabaserade utgångspunkter, både i de 

enskilda intervjuerna och i de samtal där hela gruppen var närvarande. Samtalet byggdes upp 

på stora frågor som rörde musikskapande, rockgenrens genusstruktur samt de enskilda 

medlemmarnas upplevelser och tankar kring detta problem. Min funktion som forskare var 

mest att föra samtalet vidare när diskussionerna avslutats, samt att svara på frågor som 

gruppen ställde till mig. Fokus var att underlätta det fria berättandet och fokusera på individen 

och gruppens interaktion. Samtalens utgångspunkter och teman presenteras i bilaga 1-3. 

Att analysera sociala mönster  

Alf Arvidsson menar att etnologisk forskning till stor del handlar om att bedriva kulturanalys. 

I denna analys är empirin alltid underordnad teorin. Man söker helt enkelt förklaringar till 

varför människor agerar som de gör. Patrik Aspers talar också om begreppet förståelse som 

synnerligen relevant för denna typ av forskning. För att kunna förklara varför människor 

agerar som de gör, måste man också förstå sociala fenomen. Aspers menar att förståelsen i 

detta fall skapas genom tolkning av mening, något som kan återkopplas till Gadamers 

”understanding occurs in interpreting”.44 Jag uppfattar att den förenklade sammanfattningen 

av detta är att förståelse kommer ur tolkning och förklaringen kommer genom analys av 

empirin utifrån vetenskapliga teorier. Detta innebär att grunden till förståelsen byggs upp 

under det konkreta fältarbetet och förklaring tillkommer under analysarbetet utifrån vald 

teoretisk referensram.  

 

Alf Arvidsson menar att ett sätt att förklara sociala sammanhang är att bedriva analysarbetet 

utifrån olika fokusområden där vissa aspekter fördjupas ytterligare. Exempel på sådana kan 

                                                 
43 Thomsson, H (2010) s. 69, 72 
44 Aspers, P (2007) s. 37 
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vara sociala roller, vardagliga rutiner, signifikanta händelser, riter, språk och berättelser. 

Angående detta skriver Arvidsson att det gäller att man som forskare hittar vilka roller det rör 

sig om i det valda sammanhanget. Ett senare steg i analysen är att se vad dessa roller innebär 

för sammanhanget och det som rör sig där, samt hur detta förhåller sig till ett större 

samhälleligt sammanhang. Vad händer egentligen när större strukturella roller iscensätts och 

återskapas i konkreta miljöer med konkreta aktiviteter? Vilka roller synliggörs och vilka blir 

mindre verksamma? Dessa är frågor som en etnolog med fokus på rollaspekten bör ställa sig i 

analysarbetet.45 Aspers skriver att analys handlar om att plocka isär helheten och granska 

delarna genom att pröva teorin mot empirin. Han menar också att analysarbetet bör fortgå 

samtidigt som fältarbetet eftersom forskaren under tiden hela tiden utvecklar sin kunskap 

vilket kan ge en djupare förståelse.46  

 

I denna studie utgår analysarbetet utifrån feministisk teoribildning med fokus på ”att göra 

kön”. Detta har jag valt eftersom denna teori kan möta det empiriska källmaterialet och i detta 

möte skapa förståelse av det fenomen som jag valt att studera. Eftersom en utgångspunkt i 

denna studie är rockmusikens könsrelaterade problem, passar också feministisk teoribildning 

eftersom den kritiserar den struktur som ligger till bakgrund för detta problem, eftersom den 

påverkar våra vardagshandlingar och hur vi gör kön. Det är sedan utifrån denna teori jag 

analyserar de sociala mönster jag upptäckt på fältet. Hur min teoretiska referensram ser ut går 

jag in på djupare i kapitlet om teoretiska utgångspunkter.  

Etnopoesi som transkriberingsmetod 

Uttrycket ”ethnopoetics” formades av Jerome Rothenberg i slutet av 60-talet när han 

studerade amerikanska urinvånare. Han ansåg att den vanligaste forman av transkribering 

misslyckades med att återge flödet, rörelsen och personligheten i urinvånarnas språk.47 

Eftersom jag vill att mina informanter ska få behålla så mycket som möjligt av ”sin egen 

röst”, har jag valt att använda mig av etnopoetisk transkribering. Jag är av den uppfattningen 

att denna typ av återgivelse skapar en närhet till informanterna som är av största vikt vid 

etnologiska undersökningar där människors aktiviteter och beteenden ska lyftas fram.  

 

                                                 
45 Arvidsson, A (2001) s. 107 
46 Aspers, P (2007) s. 181, 185 
47 Quick, S Catherine “Ethnopoetics”  
https://scholarworks.iu.edu/dspace/bitstream/handle/2022/2324/30(1-2)%2095-105.pdf?sequence=1 
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Jag utgår ifrån Alf Arvidssons modell48 av etnopoetisk transkribering med vissa 

modifikationer. 

 

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.  

*ord* används när andra ljud än talade ord skall återges.  

 

  

                                                 
48 Arvidsson, A (2002) s. 11 
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Tidigare forskning 

Detta kapitel ämnar ge en bild av utvald forskning vilken denna studie kan sättas i relation till. 

Jag har också valt forskning som kan kopplas till min studie på olika sätt för att visa att den 

relaterar till ett brett forskningsfält. Jag har här valt att inleda med att presentera Under rocken 

av Johan Fornäs, Ulf Lindberg och Ove Sernhede, som berör hur ett band skapar rockmusik. 

Jag har här fokuserat på att lyfta fram de resultat som påvisar vilka skillnader som finns i 

kvinnors och mäns musicerande i rockgenren. Trots att denna studie är från 1989 anser jag 

ändå att den är relevant för min undersökning eftersom den varit stilbildande för den del av 

musiketnologin som fokuserar på ungdomars musikskapande. Med denna studie som 

bakgrund kan jag också se om tidsskillnaden är relevant i jämförelsen mellan Under rocken 

och mina senare resultat.  

 

Detta följs upp med presentationen av Annica Hedbrants studie Wimps and Posers, som tar 

upp rockmusikens maskulina ideal och hur de iscensättas av musiker inom genren. Sedan går 

jag vidare med Claiming Space av Cecilia Björck för att beröra hur genusstrukturerna i 

populärmusiken upplevs och bevaras. Här gör jag valet att fokusera på platstagande och genus 

i olika aspekter, eftersom det är detta som är mest relevant för min studie. Slutligen tar jag 

upp Lauraine Leblancs studie som berör hur kvinnor uppfattar sig själva och gör kön i en 

subkultur med tydlig maskulin diskurs – punken. Björcks och LeBlancs texter är de som varit 

mest betydelsefulla inför förståelsen av denna studies empiriska källmaterial. 

Under rocken  

Projektet som ligger till grund för boken Under rocken, har sitt fokus på rockmusik och 

ungdomars identitetsskapande. De ämnar uppmärksamma ”hur makt, sociala relationer, 

könsroller och generationskonflikter reproduceras från generation till generation”49. 

Författarna har mellan åren 1985 och 1987 följt tre rockband i deras verksamhet. Det första 

bandet är ett band bestående av både kvinnor och män från ett medelklassartat område utanför 

Stockholm. Det andra bandet består av bara män från, som författarna uttrycker det, 

”arbetarklassens övre skikt.”50 Det tredje bandet består också av endast män, men de har alla 

sina rötter i ”arbetarklassens undre skikt.”51  

 

                                                 
49 Fornäs, J, Lindberg, U & Sernhede O (1989) s. 13 
50 Fornäs, J, Lindberg, U & Sernhede O (1989) s. 12 
51 Fornäs, J, Lindberg, U & Sernhede O (1989) s. 12 
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Sammanslaget är det 20 ungdomar som figurerar i detta projekt. De var alla omkring 15 år när 

projektet började och samtliga hade börjat med punk, för att gå vidare till hårdrock. Under 

projektet spelade dock alla tre band ganska olikartad rockmusik. Projektet är en empirisk och 

kvalitativ fältstudie. Författarna deltog under repetitioner, konserter och i annan samvara. 

Detta dokumenterades också genom bandinspelade intervjuer med själva bandet och också 

med närstående personer till bandmedlemmarna.  

 

Resultaten visar att ungdomarnas identitet bearbetas kollektivt i bandet som de alla beskriver 

som ett tydligt ”gäng”. Författarna menar att det finns en social dynamik i banden som ibland 

innebär konflikter. Gruppdynamiken förhåller sig sedan i sin tur till det övriga samhället med 

hjälp av musicerandet. Författarna påpekar att drivkrafterna bakom bandverksamheten kan 

tolkas som ”behov att reparera tidigare psykiska sår, eller tillfredsställa narcissistiskt färgade 

behov av subjektiv överlevnad.”52 

 

Fler av informanterna i bandet OH, som alla är män från arbetarklassen, uttrycker att 

rockmusiken hjälper dem att ”vara sig själv”. Vissa säger att det också handlar om att ”visa 

sig”. Att vara äkta och autentisk är också någonting som är signifikant för bandmedlemmarna. 

Detta rör också att visa upp en korrekt könsidentitet. Rätt stil är viktigt, men att visa upp det 

yttre är dock inte alls lika viktigt som att visa upp det inre, såsom exempelvis åsikter och 

politiska ställningstaganden. Det visar sig också att musicerandet ses som ett hantverk, och 

den tekniska kunskapen blir därmed mycket relevant. Två av bandmedlemmarna säger att 

teknologins frammarsch är ett problem. De uttrycker en rädsla för det ”kalla, döda och 

omänskliga”. De uttrycker att musik ska skapas i stunden. De misstror därför musik som är 

datorprogrammerad. Något som också eftersträvas är självbestämmande, även om 

gemenskapen i kollektivet (läs bandet) sätts framför den enskilde individen. Replokalen 

uppfattas som en sfär där de kan bestämma över sitt eget liv och få ett egenvärde. ”Vi och 

dem” är ett tydligt narrativ i verksamheten, även hos de band som är ”blandkönade”.53 

 

När det gäller den maskulina diskursen visar inte de bandmedlemmar som är män upp sin 

könsidentitet genom att visa sin kroppsliga styrka. De skapar istället den genom musiken. 

Författarna skriver att de som kommer ifrån arbetarklassen, där en aggressiv och explicit 

maskulinitet är vanlig, använder en hårdare ton rent verbalt. De är också frispråkigare när det 

                                                 
52 Fornäs, J, Lindberg, U & Sernhede O (1989) s. 279 
53 Fornäs, J, Lindberg, U & Sernhede O (1989) s. 46-47, 76 
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kommer till sexualitet. De män som enligt författarna kommer ifrån ett annat samhällsskikt 

visar tendenser på en mjukare maskulinitet. De motsätter sig också det de kallar 

”köttmarknaden” och visar upp en förmåga att tala om känslor.54 

 

Författarna skriver att ett av banden tog med tjejer för att komma ifrån stagnationen som 

infunnit sig i deras musikaliska verksamhet. De ville också utvecklas socialt och musikaliskt. 

Detta gav nya impulser som gav positiv effekt. Författarna menar att detta kan bero på att 

killarna tog in nya medlemmar som ”inte var som dem.” Tjejerna hade absolut inte samma 

roll som killarna i bandet. De vart dock i den musikaliska periferin som körsångare, något 

som är den typiska platsen för en kvinna i rockmusiken. Tjejerna deltog inte heller aktivt i 

skapandet och det var enkelt att urskilja könsgrupperingarna inom bandet. Författarna påstår 

att tjejerna ändå var med i bandet och deras viljor och handlingar var en kraft att räkna med. 

Men villkoret för deras medlemskap var att finna sig i en underordnad och marginell roll. 

Författarna menar att detta har mycket med ålder att göra, och att mer jämlika band består av 

något äldre medlemmar.55 

 

I detta band relaterade killarna till tjejerna på olika sätt. De både attraherades av och tog 

avstånd ifrån det typiskt kvinnliga. Det skiljer sig också enormt i stilmedvetenhet mellan 

könen. Eftersom tjejerna var nytillsatta i bandet, kunde de med ett utifrånperspektiv se på 

problemen i bandet och agera konfliktlösare. Författarna menar att detta har att göra med en 

typisk tjej-socialisation, där tjejer ska vara relationsvårdande. En av kvinnorna uppvisar också 

moderliga drag där hon agerar beskyddare åt killarna. Denna tjej är den som uppvisar en mer 

traditionell kvinnoroll. Den andra musikern som är kvinna i detta band, uttrycker istället 

ständigt ett missnöje över att befinna sig i periferin. Författarna ser ett mönster i detta och 

menar att båda dessa flickor är påverkade av den roll deras moder har haft i hemmet.56  

 

Att ta in kvinnor i gruppen finns det också ett motstånd emot eftersom kvinnor utgör en 

väsentlig del i publiken som kan definiera killarnas könsidentitet utifrån. För de yngre killarna 

verkar det också viktigare att ha killkompisar, än att ha en flickvän. När det talas om 

                                                 
54 Fornäs, J, Lindberg, U & Sernhede O (1989) s. 55-56 
55 Fornäs, J, Lindberg, U & Sernhede O (1989) s. 117-119 
56 Fornäs, J, Lindberg, U & Sernhede O (1989) s. 117-120 
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familjeliv, ligger det långt fram i tiden. Den okomplicerade manliga tillvaron hyllas och 

gemenskapen får inte störas av det andra könet.57 

 

För att summera könsstrukturen i detta sammanhang skriver författarna: 

 

 Könsrelationerna kan alltså ses som uttryck för manligt dominansförhållande 

och traditionella mönsters reproduktion i kamratgruppen, men där finns  

samtidigt embryon till öppningar, t ex det faktum att tjejerna alls tillåts vara  

med som samarbetspartners i ett någorlunda demokratiskt fungerande kollektiv.58 

 

Musiken verkar som ett sätt att medla mellan samhällets krav på den vuxna individens 

prestationer och ett kvarvarande i en tydlig ungdomskultur. Författarna har funnit att det 

endast är i de band där medlemmarna kommer från arbetarklassen, som rockmusiken är en 

alternativ karriärväg. Musiken är också ett sätt att bearbeta enskilda och kollektiva 

upplevelser. Författarna skriver: 

 

 Praktiska färdigheter, språklig förmåga, sociala relationer, utlevelseförmåga  

m m. växelverkar med varandra på ett komplicerat sätt som under gynnsamma  

betingelser skulle kunna utvecklas till en skolning i motstånd och frigörelse.59 

 

Författarna talar också om källor, eller verktyg, genom vilka rocken får en viktig symbolisk 

funktion i ungdomarnas identitetsarbete. Dessa delar de in i objektiva, språkligt-sociala och 

subjektiva. I de objektiva källorna ingår instrument, tekniskt kunnande och plats. Detta 

handlar mycket om vad det betyder att äga en egen gitarr, eller att själv kunna hantera 

tekniken kring rockutövande. De språkligt-sociala källorna berör de normer som påverkar hur 

vi agerar. Författarna påpekar att rockens maskulinitetsnorm i högsta grad styr hur musikerna 

agerar i sammanhang där rockmusik figurerar. Att rockmusik uppfattas som upprorisk och 

radikal, berör också hur bandmedlemmarna förhåller sig till sitt musicerande och till sitt 

identitetsskapande. Andra normer som influerar musikernas agerande och skapande är 

principer kring harmonik, melodi, rytm och texttematik. När det kommer till subjektiva källor 

                                                 
57 Fornäs, J, Lindberg, U & Sernhede O (1989) s. 204-205 
58 Fornäs, J, Lindberg, U & Sernhede O (1989) s. 121-122 
59 Fornäs, J, Lindberg, U & Sernhede O (1989) s. 280 
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rör det sig om den inre världen, alltså hur varje individ agerar och varför. Till detta knyts hur 

subjektiva drivkrafter kommer ifrån social bakgrund, kön, geografisk härkomst och etnicitet.60  

 
Denna studie visar upp resultat som är av största vikt för denna undersökning. Fler av 

informanterna uttrycker att de ”skapar” maskulinitet genom att visa upp fysisk styrka genom 

musiken. Detta är något som är tydligt i rockgenren, särskilt när det kommer till tyngre 

subgenrer som exempelvis metal och hardcore. De informanter som är män, påstår också att 

de får nya perspektiv på musiken genom att ta in ”andra som inte är som dem”, ett påstående 

vars underförståelse är att alla kvinnor inte är som alla män. Tjejerna anses också störa den 

okomplicerade manliga tillvaron. Detta visar på en tydlig uppdelning mellan könen. 

Författarna menar att de tjejer som var nytillsatta i banden kunde ge ett ”utifrånperspektiv” på 

det som hade skapats i bandet innan de blev fasta medlemmar. Eftersom tjejerna redan har 

blivit utsedda till att inte vara som de som är män, tror jag snarare att detta utifrånperspektiv 

har att göra med att de är ”de andra” i den maskulina diskursen. Man kan ju tänka sig att det 

exempelvis skulle vara skillnader mellan två nya medlemmar där den ena var man och den 

andra var kvinna. Fler kvinnor i studien uttrycker ett stort missnöje att vara i periferin, 

någonting de inte lyckades åtgärda.  

 

Författarna har sett att traditionella genusmönster reproduceras inom banden genom deras 

socialiserande med varandra genom musiken. Rockmusik anses vara upprorisk och radikal, 

något som anses vara typiskt maskulint. Rockens maskulina ideal påverkar hur personerna i 

studien musicerar och agerar rent socialt. 

Wimps and posers – maskulina ideal och föreställningar i hårdrocksvärlden 

Annica Hedbrants kandidatuppsats berör hur maskulina ideal påverkar och styr 

hårdrocksgenren. Syftet med studien är att undersöka hur manlig identitet, eller ”maskulinitet” 

uttrycks och uppfattas i hårdrocksvärlden. Författaren ämnar besvara frågan: vilka maskulina 

ideal kan man återfinna i hårdrocken och vad präglas dessa ideal av? Studien är av etnologisk 

karaktär och empirin består av observationer och intervjuer av hårdrockare.61 

 

Resultaten visar att hårdrock är en manlig värld där män samlas för att återskapa och befästa 

maskulina ideal. Ett av dessa ideal är att spela på hög volym och använda sig av elektrifierade 

instrument som kräver tekniskt kunnande. Det är också viktigt att vara stark och visa på sin 
                                                 
60 Fornäs, J, Lindberg, U & Sernhede O (1989) s. 220-232 
61 Hedbrant, A (2006) s. 3 
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manlighet med yttre attribut. Kvinnan är endast en erövring som ska visa sin underkastelse. 

Bilden av kvinnan och mannen som motpoler återskapas i en manlig gemenskap där 

maskuliniteten är norm och domare. Hedbrant understryker dock att fler av informanterna 

tycker att det är ”coolt” med kvinnliga instrumentalister.62 

 

Hedbrant har observerat att den typ av maskulinitet som eftersträvas här, snarare är något 

ouppnåeligt som medlemmarna i subkulturen ständigt jagar efter än något som verkligen är 

karaktäristiskt för deltagarna. Därmed blir denna konstruerade maskulinitet något män 

eftersöker i sitt identitetsskapande. Att delta på ett fält där denna maskulinitet är så utpräglad 

och karaktäristisk, blir då en strategi för att visa sin maskulinitet mot omvärlden.63 

 

Informanterna i Hedbrants studie uttrycker också att denna värld av ultramaskulinitet skiljer 

sig från ”den verkliga världen” som man vill fly ifrån. Det ”verkliga” livet misslyckas därmed 

att presentera tillräckligt maskulina förebilder för den unge mannen att inspireras av i 

skapandet av den egna könsidentiteten. Någon av informanterna uttrycker också att man vill 

komma bort från ”gemene man” och vara unik. Man vill inte att hårdrocksidealen ska 

exploateras i den övriga världen. Detta inger en känsla av att deltagarna i hårdrocksvärlden 

vill vara ”äkta”. Att vara posör är något man bör undvika.64 

 

För att jämföra detta med Fornäs, Lindberg och Sernhede visar också Hedbrants studie att 

rockgenren är en värld som präglas av en tydlig maskulin diskurs där män deltar för att visa 

upp och reproducera maskulina ideal. Informanterna i denna studie kan endast genom sitt 

deltagande i rockgenren berätta för andra om sin könsidentitet. Mycket av denna könsidentitet 

handlar om att våga ta plats både fysiskt och ljudmässigt.  

 

Det som också är synnerligen intressant i Hedbrants resultat är att informanterna själva anser 

att hårdrocksvärlden är en flykt från ”det verkliga livet”. Samtidigt används hårdrockens 

maskulina ideal som förebild då man skapar sig en könsidentitet. Det man då strävar efter att 

iscensätta är en maskulinitet som rekonstrueras i en värld de själva inte anser är ”det verkliga 

livet”, för att sedan visas upp för en värld de vill avskärma sig ifrån.  

                                                 
62 Hedbrant, A (2006) s. 10-12 
63 Hedbrant, A (2006) s. 14 
64 Hedbrant, A (2006) s. 19-21 
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Claiming Space - Discourses on Gender, Popular Music, and Social Change 

Cecilia Björcks avhandling berör ämnet genus och populärmusik med betoning på att ta plats. 

Syftet är att ”undersöka hur spatiala diskurser används i används i jämställdhetsprojekt i 

musik för att konstruera idéer om genus, populärmusik och social förändring”.65 Empirin 

består av inspelade gruppsamtal med personer som alla deltagit i projekt för att få tjejer att 

utöva populärmusik. Som analysverktyg använder sig Björck av Judith Butlers teorier 

angående att kön är något vi gör och inte något vi har.66 

 

Resultaten visar att när det kommer till kön som något performativt, är sound och visuell 

gestaltning centrala aspekter. Björck menar att ”platstagande” är någonting centralt i 

kärnproblematiken. Att förekomma i musik som är högljudd, aggressiv och revolterande är 

ingenting som ingår i en traditionell femininitet. Det kan till och med vara så att man som 

kvinna upplevs som onaturlig om man uppvisar kroppslig öppenhet. Det finns också 

förväntningar på att en kvinna ska producera en ”kvinnlig röst” för att uppfattas som 

begriplig.67 

 

Björck talar också om ”social existens” och ”genusifierade sfärer”. Problemet med 

populärmusiken är att den är kraftigt maskuliniserad. Ska populärmusikmusiker som är 

kvinnor, dela den befintliga sfären, eller måste de skapa sig en egen domän? Författaren 

ställer sig också frågan: måste plats ges, eller kan den tas? Och slutligen, är plats oändlig eller 

begränsad? Björck menar att begreppet ”att ta plats” verkar i två versioner. Den ena handlar 

om ett utåtriktat platstagande, att skapa sig möjligheter att synas och höras. Detta kallar 

Björck för aktörskapets spatialitet och det är också denna typ av platstagande man vanligtvis 

kopplar samman med ”att ta plats”. Det andra platstagandet innebär mer att stänga dörrar i det 

sociala rummet, exempelvis att som kvinna undgå att bli bedömd som objekt i ett särskilt 

sammanhang för att istället kunna utveckla subjektivitet. Detta benämner Björck som 

avskildhetens spatialitet. Björck menar att denna typ av platstagande behövs för att få en paus 

ifrån konkurrens, styrning och splittring.68 

 

Björck skriver att båda typerna av platstagande utgör ett motstånd mot den disciplinära makt 

som utövas i interaktion med det motsatta könet, med normer och med det egna jaget. Björck 

                                                 
65 Björck, C (2011) s. 190 
66 Björck, C (2011) s. 192 
67 Björck, C (2011) s. 196 
68 Björck, C (2011) s. 197 
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påpekar att den disciplinära makten vanligtvis påverkar oss att hålla oss ifrån någonting, men 

att den på samma gång får oss att hålla oss till någonting. 69 

 

När det kommer till genus i förhållande till populärmusik skriver Björck att populärmusik ofta 

associeras med ungdom, uppror och identitetsskapande. Vad kan det då finnas för koppling 

mellan att musicera i grupp, idéer om frihet och genusordning? Björck framhåller här att 

frihetstemat är tydligt både hos musiker som är kvinnor, och musiker som är män. Hos män 

handlar det om att vara fri från vuxna, flickvänner och fruar. Musicerandet knyts vid en bild 

av ”det egna”, en ”kvinnofri zon.” Skulle man då vända på detta, innebär det att musiker som 

är kvinnor eftersträvar en frizon från män. Musicerande i ett populärmusikaliskt band kan 

därmed ”kopplas till en längtan efter frihet från de krav som heterosexuella relationer för med 

sig, både för kvinnor och för män”.70 Denna frihetsdiskurs utmanas dock av en strukturalistisk 

diskurs där kvinnors deltagande i genren beskrivs som mycket besvärligt. Detta gör istället att 

populärmusiken beskrivs som ofri.71 

 

Björck diskuterar också förhållandet mellan ljud i populärmusik och genus. Ljud beskrivs för 

det första som något som måste konstrueras genom att besegra en feminin rädsla för höga 

ljudnivåer. Ljud är för det andra ett kraftfullt redskap genom vilket man kan tysta andra. För 

det tredje är ljud också gestaltningar av normativa feminina och maskulina ”röster”. Här finns 

fler utmaningar när det gäller att som kvinna göra anspråk på rum – att bemästra starka ljud, 

att undvika att bli tystad och att överträda gränserna för feminin ljudframställning. Volym och 

röst, blir här genuskodade problem som är tätt sammanlänkade med populärmusik.72 

 

Andra faktorer som påverkar kvinnors deltagande i populärmusiken är uppfattningen om 

kroppen och hur den påverkar skapandet av genus. Visuell gestaltning är något som påverkar 

hur populärmusik uppfattas. Att ta scenen i anspråk och sätta kroppen i blickfånget har 

kommit att bli något som ”hör till” populärmusiken. Kvinnor förväntas här iscensätta snäva 

ideal utifrån feminin kropp och sexualitet. I samband med nyliberala värderingar har detta lett 

till att kvinnor förväntas vara både traditionellt feminina i kroppslig omvårdnad, och 

traditionellt maskulina i form av beslutsamhet och styrning. Empirin i Björcks studie har visat 

att kroppen därför blir både självdisciplinerad i ett provokativt rum och ett medel för att visa 

                                                 
69 Björck, C (2011) s. 197 
70 Björck, C (2011) s. 200 
71 Björck, C (2011) s. 201 
72 Björck, C (2011) s. 201 
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beslutsamhet. Kroppen bör vara ett ”exotiskt objekt” samtidigt som den ska vara ”cool och 

avspänd”.73 

 

Det finns många viktiga resultat i Björcks studie som tillfört mycket till diskussionen om 

populärmusikens genusstruktur. Det hon huvudsakligen för fram här, är problematiken kring 

”att ta plats”. Med detta menar hon inte bara att ta fysisk plats, utan också en social sådan. 

Detta kan innebära att våga vara högljudd och kraftfull, något som inte innefattas i normativ 

femininitet. Detta kallar hon för aktörskapets spatialitet. Det andra platstagandet benämns som 

avskildhetens spatialitet där individen söker en plats för att få distans ifrån konkurrens och 

styrning. Båda typerna av platstagande blir ett motstånd mot det maktförhållande som 

relationen till det motsatta könet innebär. Motståndet gäller också normer och det egna jagets 

strävan att reproducera sociala regler. Jag uppfattar att detta innebär att när man som kvinna 

tar plats, innebär det att man utmanar mannens strukturella överlägsenhet, normer kring 

femininitet och den subjektiva rekonstruktionen av könskategorin Kvinna. 

 

Det är också ytterst intressant att frihetsnarrativet är av ett mycket komplext slag. 

Populärmusiken hyllar friheten från vardagsliv, arbete och marginaliserande normer. 

Samtidigt har detta fält en sådan tydlig maskulin diskurs, att kvinnor blir ofria endast genom 

sitt medfödda kön. Detta betyder att friheten kan hyllas av kvinnor, men inte upplevas.  

Pretty in Punk – Girls Gender Resistance in a Boy´s Subculture 

Lauraine Leblanc´s studie från 1999 om kvinnor som rör sin inom subkulturen punk, 

koncentreras runt revolt och rekonstruktion av det normativt feminina. Syftet med studien är 

att redogöra för kvinnors deltagande i en värld där det maskulina både är norm och 

maktsymbol. Frågorna hon ställer sig är: Vilka är kvinnorna som dras till denna subkultur? 

Vad är det i punkvärlden som attraherar dessa kvinnor? Vilken roll får kvinnorna i denna 

subkultur? Vad gör deltagandet på detta fält för dessa kvinnors självuppfattning och 

självförtroende? Hur ser kvinnorna i punkgenren på den sociala konstruktion som utgör 

normativ femininitet? Hur konstruerar dessa kvinnor kön i en genre där det maskulina hyllas 

samtidigt som samhället i stort kräver att de är typiskt feminina? Vad kan deras försoning med 

dessa motstridiga förväntningar berätta om konstruktionen av kön? 

 

                                                 
73 Björck, C (2011) s. 202 
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Leblanc inleder med att påvisa tydliga skäl till varför vi ska studera olika typer av kvinnor i 

dagens samhälle, något som enligt författaren inte har gjorts på ett tillräckligt djupt plan. De 

flesta etnologiska och sociologiska studier som är utförda av män, har totalt misslyckats med 

att beskriva och problematisera kvinnors deltagande i samhället. Man har mest hyllat 

maskuliniteten och tagit avstånd från de avvikande kvinnorna genom att alienera dem från 

samhället.74 

 

Leblanc lyfter fram att studier om kvinnors självförtroende har sedan 70-talet visat på samma 

resultat: kvinnors självförtroende sjunker i tonåren då de upptäcker att för att passa in, måste 

de glömma att de är egna individer med ett autonomt människovärde. I tonåren kommer 

kraven på skönhet och normativ kvinnlighet: de måste agera veka, sköra, tysta och passiva för 

att locka det motsatta könet. Och locka män måste man, för man är inte en Kvinna utan att bli 

definierad och utvald av en man. Naturligt positiva särdrag som spontanitet, styrka och 

självinsikt tillskrivs män och är inte något som kvinnor uppmuntras till att framställa. Kraven 

som följer med att man blir Kvinna i dagens samhälle har fått allvarliga följder. Statistiken 

visar på ökande siffror på antalet kvinnor med ätstörningar, psykisk ohälsa och suicidala 

tendenser.75 

 

Leblanc skriver att man genom att vara en ”punktjej”, kan man göra revolt i fler avseenden. 

Man kan protestera mot föräldrar, skola, vänner och emot strukturell marginalisering av 

kvinnor. Det är detta som är kärnan i punktjejernas vardag. Att gå emot normer som tvingar 

människor att bli någon de egentligen inte är bara för att det anses vara ”rätt”. Detta är tjejer 

som helt enkelt vägrar att passa in i mainstream-normen, eftersom ”att passa in” innebär att ge 

upp så mycket man vill göra.76  

 

Leblanc menar att revolttemat rör sig på fler plan: 

 

 Within punk, these girls found avenues of personal expression and political  

  protest, seeking punk as a means for both personal growth and political rebellion.  

Those who lived on the streets and had no conventional goals - gutter punks – saw  

their form of retreat from mainstream society as an embodiment of this rebellion.77 

                                                 
74 Leblanc, L (1999) s. 8 
75 Leblanc, L (1999) s. 9-11 
76 Leblanc, L (1999) s. 79 
77 Leblanc, L (1999) s. 90 
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De punktjejer som arbetade och hade konventionella mål med livet, försökte istället förändra 

världen ”inifrån systemet”. Leblanc påpekar också att hemlöshet och dysfunktionell bakgrund 

var vanligt förekommande hos studiens informanter. Punk är en subkultur som välkomnar 

utanförskap och överlevare, vilket förstås lockar människor som aldrig tidigare haft en plats i 

samhället. I punkkulturen fann de en identitet och en vilja att leva. De fann också utrymme att 

bryta mot normen för traditionell kvinnlighet.78 

 

För att sammanfatta detta, skriver Leblanc också att kvinnor dras mot punkkulturen för att de 

saknar tro på de traditionella värderingarna. När det gäller revolttemat och protester mot det 

konventionella, dras kvinnor till punkkulturen av samma anledning som män. Könsskillnaden 

märks tydligast på det existentiella planet. Medan män deltar i subkulturen för att hylla 

maskuliniteten och styrkan, måste kvinnor slåss mot både den konventionella uppfattningen 

gällande femininitet samt den maskulina könskodningen inom punken. Punkkulturen står inte 

fri från överideologin gällande könsroller. Kvinnor ifrågasätts lika mycket där som någon 

annanstans, kanske till och med mer eftersom kulturen dikteras av en mycket stark 

hegemonisk maskulinitet. Leblanc skriver: 

 

 For some girls, their dissatisfaction with norms of conventional  

 femininity in a large part precipitated their entry into punk. Not only  

do these girls resist the same structures as their male peers, but they  

fight femininity on the most hostile of battlegrounds: the boy´s turf.79 

 

Det är inte bara övervikten av manliga deltagare inom punken som gör att den är maskulint 

kodad, något som jag också tagit upp utifrån Gracyks text. Det manliga kodsystemet har 

djupare och mer komplexa förklaringar än att det helt enkelt är fler män än kvinnor som 

engagerar sig i genren. Leblanc lyfter fram att det bland annat är normer och koder i det 

övriga samhället som påverkar punkens maskulina sfär. Män skapar subkulturer för att hylla 

det maskulina. De skapar fält där man kan dra detta till sin spets. Faktum är att de flesta 

subkulturer är maskulint kodade, åtminstone de som fått större genomslag.80  

 

 

 

                                                 
78 Leblanc, L (1999) s. 91 
79 Leblanc, L (1999) s. 102 
80 Leblanc L (1999) s. 105-106 
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Leblanc refererar till sociologen Michael Brake som skriver: 

 

 Subcultures are male-dominated, masculinist in the sense that they  

emphasise maleness as a solution to an identity otherwise undermined 

by structural features.81 

 

Män skapar alltså subkulturer för att göra revolt mot det normativa och att bryta sig loss är att 

göra någonting manligt. Att göra revolt är att hylla ett ”manligt” beteende. Exempel på detta 

kan vi se under uppkomsten av punkgenren när arbetande män kompenserade sina 

begränsningar i mainstreamkulturen genom att starta en manlig revolt. De fann sin plats i 

subkulturen. Att hylla den eftersträvade hegemoniska maskuliniteten är en del i lösningen på 

systemets fångenskap. Den normativa femininiteten är endast en accessoar och punkens 

samtliga symboler, beteenden och ritualer är skapade utifrån den psykosociala konstruktion 

som kallas maskulinitet.82 

 

Fler av informanterna i Leblancs studie upplever att de blir behandlade som sexobjekt och 

som mindre vetande inom genren. Trots att punkarna vill göra revolt mot allt som är 

mainstream, lyckas de inte göra en fullständig revolt mot könsmönstren. De kvinnliga 

punkarna är först och främst kvinnor, sedan punkare. Detta visade sig tydligt när det gäller det 

manliga beskyddet. De manliga punkarna såg sig alltid som beskyddare av de kvinnliga 

punkarna. Punktjejerna blev behandlade som om de inte kunde ta vara på sig själva. När det 

gällde protester mot systemet, förväntades dock tjejerna vara tuffa samtidigt som de skulle 

vara söta och sexuellt tillgängliga. Kvinnornas revolt ligger allts mer i deras kontakt med 

omvärlden, än i kontakten med manliga punkare. 83 Leblanc sammanfattar detta på följande 

vis: 

 

 Punk girls are subjected to the same kinds of pressures that most Western 

 women encounter, forced to play a no-win game of femininity. We are  

 taught the rules in girlhood, and very few are excused from the game. In 

 order to win, women have to strive to reach an impossible ideal: the wide- 

 ranging attributes and expectations of femininity, which include behavioral 

 and physical attributes of gentility, passivity, beauty, domesticity, et cetera. 

                                                 
81 Leblanc, L (1999) s. 106 - 107 
82 Leblanc, L (1999) s. 107-108 
83 Leblanc, L (1999) s. 110, 124, 130  
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 (…) femininity is determined by what is pleasing or useful to men.84 

 

Detta kan översättas med att ju mer användbar en kvinna är för män, desto mer kvinnlig är 

hon. Kvinnor blir dagligen bedömda utifrån dessa premisser och om man inte uppfyller 

kraven blir man socialt bestraffad, eller kanske till och med implicit diskriminerad. Kvinnor 

måste överge sökandet efter sin fria individ och istället göra sig till objekt för att uppnå den 

högsta formen av femininitet. Flickor får också tidigt lära sig att det inte är nog att vara söt, du 

måste också vara sötare än någon annan. På grund av detta är en kvinnas liv alltid en tävling 

mot andra kvinnor om att vinna männens uppmärksamhet. Detta gör att kvinnorna själva 

oftast är de mest vassa av kritiker som alla jagar den feminina överhögheten. Det är också 

viktigt att understryka att den psykosociala konstruktionen som delar in folket i maskulinum 

och femininum, inte endast handlar om en könssegregation, utan också om en könshierarki. 

Femininitet är inte bara ”det andra”, utan också ”det lägre”.85  

 

Leblanc menar dock att punktjejer ”gör kön” genom att förhandla mellan punkens maskulina 

koder och samhällets normativa femininitet. Många av informanterna i Leblancs studie 

påpekar att de valt punken eftersom de tyckte att ”tjejer var så ytliga och korkade”. Då de inte 

kunde identifiera sig med detta, sökte de nya uttryck som kunde definiera deras identitet. 

Leblanc skriver också att genom att göra symbolisk revolt mot ett strikt teckensystem, kan 

kvinnor som iscensätter maskulina koder, förändra synen på vad ”kvinnlighet” är. Att öppet 

kritisera normer och värderingar gällande femininitet kan öppna upp systemet. Att punktjejer 

också utmanar männen på deras eget fält, får positiva konsekvenser när det gäller 

förändringen av det normativt feminina. Att dessa kvinnor motsäger sig det som är normativt 

feminint, behöver inte innebära att de motsätter sig sin egen femininitet. De vill bara utveckla 

uppfattningen om vad som är feminint för att slippa känna sig marginaliserade.86 

 

Resultaten i LeBlancs studie påminner mycket om det som annan forskning inom detta 

område kommit fram till, exempelvis de texter jag tagit upp tidigare i detta kapitel. Män 

samlas inom rockgenren för att hylla det typiskt maskulina. Kvinnor som deltar på fältet slåss 

både mot den normativa femininiteten och för sin plats inom genren. Trots att rockmusik gör 

anspråk på att göra revolt mot samhällsordningen, misslyckas den fatalt med att avbryta 

                                                 
84 Leblanc, L (1999) s. 135-136 
85 Leblanc, L (1999) s. 137-138 
86 Leblanc, L (1999) s. 140, 142 
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rådande könsdiskurs. Informanterna i LeBlancs studie nämner att de blir behandlade som 

sexobjekt inom punkgenren. Detta skulle kunna tyda på att kvinnor som engagerar sig inom 

rockmusiken visar upp en alternativ femininitet mot världen utanför genren, vilket anses vara 

en slags könsrevolt. Däremot blir de ändå ”de andra” inom genren och de gör därmed kön 

genom att förmedla mellan normativ femininitet och punkens maskulina diskurs. I genren är 

de Kvinnor. De blir flickvänner och älskarinnor, någon annan plats vart de inte tilldelade och 

de gjorde heller inte anspråk på någonting annat. Är då detta könsspel någonting kvinnor 

någonsin kan vinna? 

 

Inspirerad av Judith Butler, skriver LeBlanc att kvinnor måste avbryta den maskulina 

diskursen för att öppna upp strukturen. En diskurs måste avbrytas för att ifrågasättas. 

Reproducerar vi idealen, traderas diskursen ytterligare och kvinnors underordning är ett 

faktum.  

Sammanfattning  

Den tidigare forskningen har visat att det finns stora skillnader i vilken roll en man respektive 

kvinna tar inom rockgenren. Män hyllar och eftersträvar den hegemoniska maskuliniteten 

genom att delta i rockgenren och reproducera ideal som vittnar om styrka och aggressivitet. 

Kvinnor tar men mer dold plats där de tydligt blir ”den andre”. En del i genusstrukturens 

problem berör ”att ta plats” i musikaliska sammanhang. Detta handlar bland annat om att ta 

fysisk plats, göra anspråk på socialt rum samt att våga visa upp röst och kropp. Det har också 

visat sig att rockmusikens frihetsnarrativ har svag förankring när det gäller kvinnors plats i 

populärmusiken eftersom de hamnar i underläge tack vare den underhållna genusstrukturen.  

 

Kvinnors roll som objekt har också lyfts fram, där de alltid beskådas av en maskulin blick. 

Deras existens blir definierad som Kvinna, och inte som punkare eller rockmusiker. Det har 

också visat sig att kvinnor känner sig marginaliserade och fördummade när de deltar i 

sammanhang där rockmusik förekommer. Den maskulina diskursen behöver avbrytas för att 

detta ska förändras. Detta kan inte göras genom en ständig reproduktion av traditionella ideal. 

Man måste öppna upp strukturen och öppet ifrågasätta det strikta teckensystem som definierar 

rockmusiken.  

 

Jag återanvänder sedan Björcks resonemang om platstagande när jag analyserar hur genus 

synliggörs i bandets musikskapande.  
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Disposition 

Inledningsvis har studiens utformning introducerats. Problemområdet har belysts, en 

redogörelse av den vetenskapliga metoden har gjorts och forskningsläget har presenterats. 

Detta för att tydliggöra studiens mål och utförande, samt vilken fält studiens resultat förhåller 

sig till. Kapitlet nedan innehåller en teoretisk bakgrund vars syfte är att skapa en viss 

förförståelse av denna studies huvudsakliga problemområde. Texten presenterar relationen 

mellan musik och identitet, samt påvisar hur genusstrukturen ser ut i populärmusiken. 

Därefter introduceras denna studies huvudsakliga teoretiska referensram som berör individens 

reproduktion av genus på mikronivå, samt hur detta relaterar till större strukturer. Sedan 

presenteras det empiriska källmaterialet i form av referat, citat och beskrivningar från de 

observationer som gjorts. Detta görs parallellt med analysarbetet för att belysa detaljer, lyfta 

fram exempel och påvisa teorins koppling till det empiriska källmaterialet. Analysavsnittet 

presenteras i slutet av varje tema. Därefter presenteras studiens slutsatser utifrån syftet och 

frågeställningarna. Slutligen kommer ett sammanfattande kapitel som jämför denna studies 

resultat med den tidigare forskningen. Här presenteras också diskussioner och reflektioner 

som uppstått under studiens genomförande.  
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BAKGRUND: IT´S A MANS WORLD 

Följande kapitel ger en teoretisk bakgrund till denna studies problemställning som berör 

vilken roll genus har i musikskapande. Texten ämnar först och främst ge en bild av 

rockgenrens genusstruktur och vilken plats kvinnan har på detta fält. Sedan beskrivs det hur 

rockmusik och identitetsskapande relaterar till varandra. Avslutningsvis belyser texten också 

vilken plats genus har i identitetsskapande och hur detta påverkar musiker, publik och andra 

aktörer inom populärmusiken. Jag vill här framhålla Theodore Gracyks bok I Wanna Be Me – 

Rock Music and the Politics of Identity som kapitlets huvudsakliga referens. 

 

Det är ingen nyhet att rockgenren har ett enormt könsrelaterat problem. Problemet präglar inte 

bara artisterna, utan också rockgenrens alla nätverk. Den enorma majoriteten av män syns inte 

bara i statistiken över aktiva musiker, utan också i publiken, på skivbolag, bland ljudtekniker 

och bland rockjournalister. Vad kan detta bero på och hur påverkar genusstrukturen 

deltagarna i rockgenren? Vilken roll har musiken i identitetsskapandeprocessen och vilken 

roll har genus i denna process? 

 

Rockmusik innehåller sociala koder som är utmärkande för en traditionell maskulinitet. Detta 

rör inte bara beteenden kring musiken, utan också vad musikens sound symboliserar. 

Theodore Gracyk skriver att eftersom maskuliniteten är patriarkatets ansikte kommer inte 

musiken bli mindre ”maskulin” bara för att den spelas av kvinnor. Att rockgenren präglas av 

en maskulin diskurs, beror alltså inte endast på att den definieras av människor som är av 

manligt kön. Det beror på att både män och kvinnor legitimerar och upprätthåller den 

maskulina diskursen. Det feminina blir därmed trivialt och helt ointressant. I vissa fall blir det 

till och med fult med det ”typiskt kvinnliga”, eftersom dessa attribut har en sådan låg social 

status i denna maskulint präglade sfär.87 

 

Groupie, frihetsberövare eller madonna – Kvinnans plats i rockmusiken 

Lars Lilliestam skriver boken Musikliv, att det är stor skillnad på mäns och kvinnors 

musikvanor. Kvinnor sysselsätter sig med mjukare musik, medan män engagerar sig i genrer 

som upplevs hårda och ibland aggressiva. Detta präglar också instrumentanvändande där 

kvinnor vanligtvis spelar piano, tvärflöjt och fiol. Män tenderar att helst spela kraftfulla 

instrument där tekniska faktorer spelar in. Skillnader finns också i hur sångtexter upplevs. 

                                                 
87 Gracyk, T (2001) s. 175 
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Män relaterar till dem och kvinnor känner genom dem.88 Detta kan i viss mån relateras till de 

egenskaper som kopplas samman med hegemonisk maskulinitet och normativ femininitet. 

Tolkningen av Lilliestams slutsatser kan påvisa att det är möjligt att strävandet efter dessa 

upphöjda och svåråtkomliga ideal innehåller iscensättandet av beteenden och attityder som är 

typiska för dem. Därmed dras män till tekniska och aggressiva praktiker, medan kvinnor 

lockas till mjukare och mer känslosamma aktiviteter.  

 

Joy Press och Simon Reynolds redogör för rockgenrens genusstruktur i boken The Sex Revolts 

– Gender, Rebellion and Rock´n´Roll. De hänvisar bland annat till Patti Smiths berättelse i 

Details, en essä från 1993, att hon lagt märke till hur kvinnan presenterades i konsten och i 

musiken. Antingen var hon ett vackert objekt som fungerade som musa eller en älskarinna. 

Aldrig såg hon kvinnan som en aktiv kraft. Det är mot denna bakgrund som kvinnor måste 

skapa sig en plats i rockens maskulina diskurs. Reynolds och Press menar att denna diskurs 

präglar samtliga element i rockgenren så som exempelvis musikalisk karaktär, texttematik, 

kroppsspråk, tekniskt kunnande, revolterande och förhållningssätt gentemot den övriga 

världen.89 

 

Det är här tydligt att kvinnan blir ”Den andre” som inte får en naturlig plats i rockgenren. Hon 

blir antingen en åskådare eller ett objekt som ska fungera som inspiration eller som ett verktyg 

till mannens tillfredställelse. Någonting annat som jag blir ständigt påmind om är att det inte 

endast handlar om en segregation, utan också om en hierarki där kvinnans existens definieras 

av andra än henne själv. Därmed har hon inte själv kontrollen över sitt subjektiva värde.  

 

Hur kan då rock bli något annat än bara ett fält som förlänger samhällets övriga könsordning? 

Hur kan rockmusik bli en kanal där ”de andra” får en röst? Theodore Gracyk menar att det 

inte räcker med att kvinnor existerar på rockfältet, de måste också avbryta den maskulina 

diskursen. Han refererar här till Norma Coates text (R)evolution Now? Rock and the Political 

Potential of Gender: 

 

 

 

 

                                                 
88 Lilliestam, L (2009) s. 170-172 
89 Reynolds, S & Press, J (1995) s. 237, 3-4 
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 The first move toward such disruption is to open up the gendered meaning of  

rock by returning “woman” to it. At the same time, the term “woman” must be  

opened up, or at least made permeable. The definition women must, as (Judith)  

Butler reminds us, be constantly scrutinized.90 

 

Jag uppfattar att detta innebär att vi måste ifrågasätta och avslöja rockens maskulina diskurs 

som en konstruktion vilken går att förändra. Så länge människor uppfattar könsnormerna som 

någonting självklart, kommer de fortsätta att ligga till grund för beteenden och åsikter inom 

rockgenren. Ingen diskurs ska ses som ett system där endast en mening kan skapas, utan 

istället ses som ett fält av möjligheter där vi inte bara rekonstruerar befintliga normer, utan 

dekonstruerar dem. Det har funnit massor av kvinnor som lyckats inom rockmusiken därför 

är det möjligt, även om de maskulina könskoderna gör det svårare för kvinnor. Att helt döma 

ut rockmusiken som ett omöjligt fält för kvinnor att vistas på, är att acceptera den maskulina 

diskursen som rockens essens. En essens som egentligen inte alls är legitim.  

 

Identitet och musik – ett samband 

Genusforskaren Samantha Holland skriver i boken Alternative Femininities, att det finns två 

huvudsakliga definitioner av begreppen identitet och skapandet av självet. Den 

kulturteoretiska utgångspunkten problematiserar aspekten att identitet skapas i relationen 

mellan makt och opposition, exempelvis i förhållandet mellan Män och Kvinnor. Holland 

hänvisar här till Hall och Du Gay som menar att identiteten är: ”points of temporary 

attachment to the subject positions which discursive practices construct for us”.91  

 

Detta innebär alltså att människors egen aktivitet sällan är avgörande för identitetsskapandet, 

utan konstruerar den utifrån de förväntningar som är invävda i samtidskulturen. Sociologiska 

teoretiker pekar istället på att identiteten och skapandet av självet inte är fixerat och 

oföränderligt, utan att det är en process som pågår livet ut. Denna syn innebär också att 

människor själva skapar en identitet utifrån de koder som ingår i en självvald social kontext. 

Hur vi uppfattar oss själva förhandlas alltså fram genom vår relation till det förväntade.92 

 

Holland själv utgår ifrån Roseneil och Seymours syn på identitetsskapande. De menar att: 

 
                                                 
90 Gracyk, T (2001) s. 200 
91 Holland, S (2004) s. 29 
92 Holland, S (2004) s. 29 
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 …the range of identity options available to any individual is limited, the  

act of choosing circumscribed by a wide range of social constraints…it is  

easier to be a Spice Girl than a Riot Grrrl in school, a new lad rather than  

a new man in most workplaces, straight rather than queer…93  

 

Jag bedömer detta som att en individs kulturella bakgrund, där parametrar som exempelvis 

klass, etnicitet, kön och geografisk plats ingår, påverkar hur man uppfattar omvärlden. Därpå 

finns det en hel del förväntningar och regler som påverkar individen utifrån. 

Identitetsskapandet är någonting som pågår ständigt när människor bearbetar egna känslor och 

yttre intryck. Denna process präglas också mycket av att upprepa beteenden som finns 

omkring oss. Individen blir i denna bemärkelse dock fri att välja, även om valen är få om man 

vill passa in. Hur man ställer sig till den egna viljan och samhällets hårda krav på ”rätt 

beteende”, påverkar i högsta grad identitetsskapandeprocessen. Jag utgår ifrån den syn som är 

förknippad med sociologiska teoretiker. Identiteten blir därmed resultatet av relationen mellan 

individens kontext, interaktionen med andra människor och den kulturella samtiden, samt en 

faktor som påverkar hur man behandlar information och ställer sig till sociala koder. 

Identiteten är därmed ingenting man endast kan söka och finna i sig själv, utan också en 

diskurs genom vilken vi relaterar till omvärlden och våra medmänniskor. 

 
Theodore Gracyk diskuterar på ett djupare plan hur musik och identitetsskapande hänger ihop. 

Han menar att musikval beror inte bara på vad vi vill säga om oss själva. Musikvalet är också 

något som kan berätta om hur vi uppfattar oss själva just då, hur vi önskar att vi uppfattade 

oss själva och hur vi vill att andra ska uppfatta oss och hur vi ser på omvärlden. Därmed 

svarar vi inte bara på musik som speglar vår identitet. Vi söker heller inte endast efter musik 

som representerar vår identitet. Identiteten är inte så pass statisk att vi kan söka efter medel 

som bekräftar den. Relationen mellan musik och identitetsskapande är oerhört komplex och 

svårbeskriven. 94 

 

Gracyk menar att musik inte är en maskin som vi kan tillsätta vår identitet i för att det sedan 

ska komma självreflektion ur den. Det som är viktigast för identitetsskapandet är att vi deltar i 

sociala sammanhang inom betydelsefulla praktiker. Genom att repetera handlingar som är 

betydelsefulla för de styrande normerna etablerar vi en identitet. Detta kan exempelvis vara en 

skicklig elgitarrist, en duktig sångare eller ett hängivet fan. Dessa roller präglas i sin tur av de 

                                                 
93 Holland, S (2004) s. 29 
94 Gracyk, T (2001) s. 202-203 
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normer som gäller utifrån exempelvis etnicitet, familj och kön. Genom att iscensätta eller gå 

emot de förväntade koder som finns kring beteende och handling, utövar och konstruerar 

människor begripliga identiteter. Identitetsskapande är därför något mycket performativt där 

förhandling är ett ledord. Identiteten kan inte som objekt särskiljas från de diskurser som 

tillkännager den eftersom den varken är bestämd eller obestämd. Men mycket av 

identitetsskapandet pågår på ett så pass djupt plan, att en koncentration av identitetsskapandet 

behöver synliggöras genom en sådan kraftfull performativ kanal som rockmusiken faktiskt 

är.95 

 

Rock och identitet 

Theodore Gracyk diskuterar begreppet identitet ytterligare och vad detta innebär för musiker. 

Han menar att rockmusiker projicerar en identitet genom att sätta sig själv i relation till andra 

musiker, ett resonemang som också återfinns hos Holland som även hon menar att identiteten 

är ett verktyg genom vilket vi relaterar till omvärlden. Gracyk skriver att musiklyssnarna 

härleder mening och värde till populärmusiken genom att tillsätta kulturellt kapital96 till 

processen. Den mening lyssnarna och publiken tillskriver musikernas identitetsskapande 

påverkar sedan hur de uppfattar sig själva. Detta skulle också innebära att lyssnarnas egna 

identiteter, som medlemmar i ett särskilt socialt sammanhang, formas mycket utifrån 

utomstående människors förmåga att tillskriva rockpubliken ett kulturellt kapital som passar 

dem bra.97 

 

Enligt min uppfattning är identitetsskapandet beroende både av hur jag definierar mig i 

relation till andra och hur andra definierar det sociala sammanhang jag valt att delta i. Självet 

konstrueras därmed via påverkan av det som förväntas av mig utifrån och vad jag förväntar av 

mig själv när jag socialiserar med andra i en särskild kontext. Här kan förstås konflikter 

uppstå, eftersom det andra förväntar av mig inte alls är det jag själv förväntar mig. Ur 

konflikten kommer förstås viktiga ställningstaganden som påverkar mitt identitetsskapande. 

Kulturellt kapital är heller ingenting statiskt som alltid har samma värde oberoende av tid och 

rum. Skillnader i hur detta definieras av olika samhällsgrupper påverkar också synen på 

självet och självets plats i samhällskontexten. Exempel på detta kan vara att enskilda individer 

ser sig själva och den närmaste kontexten, exempelvis rockgenren, som innehavare av 
                                                 
95 Gracyk, T (2001) s. 204-205 
96 Begreppet kan härledas till Pierre Bourdieus teorier där kulturellt kapital innebär att symboler, handlingar och 
uttryck får ett värde genom att de erkänns av aktörer inom samma fält.  
97 Gracyk, T (2001) s. 35 
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kulturell status. Att det sedan inte alls ses på detta sätt av andra som verkar inom andra 

områden, exempelvis konstmusik, påverkar förstås hur jag definierar mig själv. 

 

Gracyk tar också upp exempel på hur människor själva kan vara aktiva i reproduktionen av 

identitetens mening. Han skriver att betydelsen av rockmusikens tidigare betydelse är stor när 

det kommer till att skapa en meningsfull identitet. Detta gäller då både musiker och publik. 

Musiker söker gärna efter dialogen mellan musiken som den var då och den nuvarande 

scenen. I revolutionära musikgenrer, som exempelvis punkeran i slutet av 70-talet, skapade 

bland annat musikerna i Sex Pistols en bild av dåtiden för att enklare kunna göra revolt mot 

dess ideal. Trots att bilden av dåtidens musikideal var fabricerad och misstolkad, har man 

genom att måla upp en bild av det, skapat en plats för en revolutionär identitet där det 

egentligen inte fanns någon. Detta är ett exempel på ett aktivt identitetsskapande - man 

framkallar ett rum där självet kan få större mening. Detta innebär också att rockmusiker kan 

skapa ett rum där de kan framstå som missförstådda, vilket också ofta är en viktig del i 

revolten.98 Just detta skulle man kunna återkoppla till Cecila Björcks resonemang kring hur 

musiker skapar sig ett rum där deras aktiviteter kan få mer mening för dem själva genom att 

de befriar sig från marginaliserande maktstrukturer och snäva normer.  

 

En rockmusiker, eller egentligen vilken scenkonstnär som helst, interagerar också med sin 

publik. Gracyk skriver att en skicklig artist observerar publiken, analyserar vad de vill ha och 

ger dem sedan detta för att skapa önskad effekt: att bli hyllad, älskad och respekterad.99  

 

Man skulle då kunna tänka sig att en kvinnlig rockmusiker slits mellan vad som krävs av 

henne som kvinna och vad som krävs av henne som rockmusiker. Vad är det då egentligen 

publiken ser främst? En kvinna eller en musiker? Sedan måste hon själv ta ställning till vad 

hon främst identifierar sig som av dessa två socialt konstruerade roller. I den här bemärkelsen 

kan man se att rockmusicerande inte alls är en ytlig företeelse. Det ligger ett komplext socialt 

och semiotiskt system i bakgrunden som påverkar intentionen bakom varje rörelse, varje ord 

och varje ton. Det påverkar också publikens perception och upplevelse. I denna bemärkelse 

skulle man kunna se att förhandlingen pågår mellan tre faktorer: Självet, de andra och de 

kontextuella normerna.  

                                                 
98 Gracyk, T (2001) s. 35-36 
99 Gracyk, T (2001) s. 52 
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Kön, identitet och rockmusik 

Theodore Gracyk menar att ingen musik uttrycker något i sin rena form. Mening tillkommer 

via aktörer och sammanhanget i vilket musiken förekommer. Därmed är det inte musiken i sig 

som avskärmar kvinnor från rockgenren, utan det ligger komplexa och svårdefinierade 

mönster bakom denna segregation. Han refererar här till en artikel från 1976 i Rolling Stone 

Illustraded History of Rock ´n ´Roll där skribenten Ellen Willis problematiserar rockgenrens 

könsproblem utifrån Janis Joplin som kvinnlig musiker. Hon skriver: 

 

Janis´s femaleness complicated the issues, raised the stakes. She had less room to  

maneuver than  man in her position, fewer alternatives to fall back on if she blew it.100 

 

Gracyk kommenterar detta och skriver att Janis Joplins scenframträdanden inte alls bara 

handlade om personliga känslostormar, som så många rockkritiker framhållit, utan också om 

ett symboliskt begär på samma typ av individuell frihet som hennes manliga kollegor fick 

tillträde till. Detta resulterar i att Joplins sång blev en symbol för kampen mot 

begränsningarna som kvinnor utsattes för och ett krav på att kvinnor skulle kunna göra allt 

som en man kunde göra. Joplin sjöng också om hur mycket hårdare hon måste kämpa för att 

nå samma mål som män inte alls behövde offra sig lika mycket för att nå.101 

 

Eftersom människor redan från två till tre års ålder får lära sig vad som förväntas av dem 

beroende på könstillhörighet, är det inte konstigt att män och kvinnor generellt upplever 

musik på olika sätt. Gracyk menar att det kvinnor söker i musik, vad som glädje dem och vad 

de tar med sig från musikupplevelsen starkt relaterar till ett inlärt mönster som sätter upp 

regler för hur en kvinnas existens ska definieras. Han skriver att det är mycket vanligt att 

kvinnor använder sig av musik som väg, medan män använder musik som mål. Detta kan 

exempelvis innebära att kvinnor lyssnar på musik medan de gör något annat och män lyssnar 

på musik för musiklyssnandets skull. Det är då inte konstigt att musikvetare genom tiderna, 

ännu ett yrke där män är överrepresenterade, har påstått att det bästa sättet att använda musik 

är att lyssna på musiken i sig, inte vad den kan ha för innebörd utanför sig själv. Det var ju det 

som förväntades av dem som män.102 

 

                                                 
100 Gracyk, T (2001) s. 166 
101 Gracyk, T (2001) s. 166-167 
102 Gracyk, T (2001) s. 169 



45 
 

När det gäller kvinnor som fans skiljer sig detta beteende också sig ifrån hur män identifierar 

sig som fan. Kvinnor fokuserar mycket på att imitera stil och yttre attribut, medan män vill 

göra samma sak som deras idoler. Detta är ett tydligt exempel på att kvinnan förväntas 

representera kroppslighet och ytlighet, medan män återskapar en aktivitet. I denna bemärkelse 

blir kvinnan den passiva kraften. Gracyk hänvisar till John Sheperds ståndpunkt gällande 

relationen mellan kön och musik, vilken Sheperd tar upp i sin bok Music Consumption and 

Cultural Self-Identities: 

 

 Gender seems to be a more important and clear-out variable in terms of 

 witch to grasp the musical articulations of social and cultural realities than 

 class.103 

 

Gracyk fortsätter i den tankebanan och skriver att kön är den bästa utgångspunkten om vi vill 

förutsätta hur en låt ska tas emot av en människa. En kvinna förväntas tycka om annan musik 

än en man. I längden har det också visat sig att kvinnor oftare dras till populärkulturell 

mainstream, medan män oftare dras till subkulturer där de kan iscensätta sin maskulinitet 

genom att göra en kraftfull revolt.104  

 

Gracyk skriver att relationen mellan kön och musik fokuserar kring musikstil. Kopplingen 

mellan lyssnarens och musikerns kön har inte tydliggjorts. Han påpekar att han inte gjorde 

skillnad mellan Patti Smith och The Rolling Stones under sina ungdomsår. Däremot är det 

påtagligt att den feminina står mycket lågt i hierarkin. Musik som anses typiskt ”kvinnlig” är 

någonting man ofta driver med som man i rockgenren. Gracyk refererar till en text av 

rockskribenten Simon Frith som tydligt lyfter fram att det endast är mäns åsikter och mäns 

musik som står högt i kurs inom rockgenren. I texten kommer det fram att det alltid är män 

som rör sig i skivbutiker, på rockklubbar och i instrumentbutiker, vilket gör att det blir 

slagsida för den maskulina diskursen.105  

 

Jag uppfattar att femininitet är något man driver med, eller så tar man stort avstånd från den 

genom att vara extra tydlig med att visa att man eftersträvar en hegemonisk maskulinitet, även 

om man aldrig kommer uppnå den. Kvinnor exkluderas därmed från rockgenren i sin 

frånvaro. 

                                                 
103 Gracyk, T (2001) s. 169 
104 Gracyk, T (2001) s. 169-170 
105 Gracyk, T (2001) s. 170 
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Gracyk menar att David Lee Roth, originalvokalist i rockgruppen Van Halen, definierar 

problemet i följande uttalande: 

 

 We don´t have so many lead guitar women, not because women don´t  

 have the ability to play the instrument, but because they´re kept locked 

 up, taught to be something else.106 

 

Det är till och med så att Rock Radio I USA har uttalat sig i Rolling Stone Magazine 13/11 

1997, att de inte kan spela musik av två kvinnor under en och samma timme eftersom de då 

skulle förlora manliga lyssnare, vilka är målgruppen för denna radiokanal. Detta tar Gracyk 

upp för att påvisa att det inte bara är dolda mönster som står bakom kvinnors exkludering ur 

rockgenren. Det är också så att när de väl gett sig in i branschen får inte deras musik samma 

plats som männens. Gracyk påpekar att även de ytliga attribut som en kvinna förväntas 

inneha, hindrar dem att spela rockmusik. Med detta menar han kläder som motsätter sig 

aktivitet samt långa naglar som hindrar exempelvis gitarrspel.107 

 

Om kvinnor väl ger sig in i musikbranschen, når de oftast inte framgång på männens sociala 

territorium. De når istället framgång genom att vara passiva och traditionellt feminina som 

exempelvis Mariah Carey och Whitney Houston. Gracyk lyfter fram att kvinnor inte blir 

kända som låtskrivare, instrumentalister eller producenter. De blir istället kända som 

sångerskor. Det är mycket få kvinnliga artister som förknippas med ett musikinstrument. 

Varken Madonna, Spice Girls eller Mariah Carey är kända för att ha skrivit egna låtar eller för 

att vara skickliga på ett instrument. Spelar de ett instrument ska det vara något som har 

attribut vilka räknas till typiskt feminina som exempelvis mjukhet och stillhet. Detta ser man 

tydligt i musikbranschen där de kvinnor som spelar instrument själva, oftast spelar akustisk 

gitarr eller piano.108 

 

Detta är något jag lagt märke till ofta i sammanhang där rockmusik figurerar. Kvinnor som 

spelar instrument själva och som aktivt skapar sin egen musik, faller utanför mallen för den 

normativa femininiteten. Detta är något som är ett tydligt hinder för kvinnor att plocka upp 

elgitarren och kräva det sociala rum en frontgitarrist behöver. 

 

                                                 
106 Gracyk, T (2001) s. 171 
107 Gracyk, T (2001) s. 171 
108 Gracyk, T (2001) s. 172 
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Rockmusik har länge setts som ett forum där den naturliga sexualiteten ska visas och hyllas. 

Sexuell lust, obunden kärlek och frihet lovsjungs och den maskulina sexdriften är en symbol 

för hela rockgenren. Paradoxen i detta, skriver Gracyk, är att den sexualitet som här hyllas 

inte är befintlig, och absolut inte ”naturlig”. Den maskulinitet som präglar genren är en 

psykosocial konstruktion där kvinnan är Den Andre både som väsen och som sexualitet. Det 

har fler gånger hänt att rockmusiker blivit anklagade för att ha spridit sexistiska åsikter bland 

deras fans. Försvaret har alltid varit att rock har en inneboende sexualitet och att musiken i all 

enkelhet representerar naturliga begär och sanningen om maskuliniteten. Detta förutsätter att 

den maskulinitet som lyfts fram i rockmusik är naturlig och att den är en storhet som förtjänar 

makt endast genom dess existens. I denna bemärkelse blir rockmusiken ett tydligt patriarkalt 

fält där allt feminint underkastas. Men är det verkligen så enkelt? 109  

 

Gracyk fortsätter att problematisera detta ytterligare. Han menar att man bör kliva utanför 

rockgenren och titta på den ur fler perspektiv än de som tidigare kommit upp. Kritiken mot 

rockgenren baseras på huvudsakligen tre premisser för argumentationen. Den första handlar 

om att all våldsamhet och aggressivitet verkligen är ”manlig” och att sådana beteenden inte 

lockar kvinnor av biologiska skäl. Här kan man åter igen ställa sig frågan: är den maskulinitet 

som präglar rockgenren naturlig, eller är den en konstruktion som inte alls existerar utanför 

det sociala mönstret? Den andra berör synen att allt inom rockmusiken är knuten till en viss 

ideologi rörande kön. Här är det lätt att bortse från skillnader mellan texter, sound, beteenden 

och människor. Gracyk menar att det är skillnad på att vara sexistisk och att följa normerna 

vilka andra anser är sexistiska. Detta skulle kunna innebära att en rockmusiker som är man 

skulle kunna sjunga om vad som helst, men han skulle ändå ses som kvinnofientlig eftersom 

han agerar i en kvinnofientlig kontext.110 

 

Den tredje premissen bygger på att en särskild kontext, exempelvis rockgenren, kan ge 

information om hur man ska tolka alla kulturella uttryck. Gracyk vänder istället på detta och 

säger att hur vi tolkar särskilda kulturella uttryck har mycket att göra med hur vi redan har 

tolkat de generella mönstren. Vår perception är alltså starkt beroende av vår kontext och i 

vilket sammanhang fenomenet uppstår i. För att se den kvinnliga underordningen måste man 

                                                 
109 Gracyk, T (2001) s. 172, 182 
110 Gracyk, T (2001) s. 183-185 



48 
 

ha erkänt den som en befintlig företeelse också utanför rockgenren. Är det vi ser i musiken 

självklart, eller är det vara en spegel av våra föreställningar? 111 

 

Gracyk menar att vi måste motstå den dogmatiska föreställningen att det endast finns en 

kontext i vilken vi kan tolka populärkulturella uttryck. I många fall handlar detta om att vi 

tolkar rockmusiken utifrån den uppfattningen att femininiteten är underordnad maskuliniteten. 

Detta gör att vi redan innan vi tar del av rockmusiken, har bestämt oss att det vi uppfattar som 

maskulint förtrycker det som är feminint. Vi måste också motstå uppfattningen att 

musikvideor, sångtexter eller reklamkampanjer i sig själva är nedlåtande mot kvinnor. De får 

denna mening helt utifrån vilken separat kontext de exploateras i. En särskild kvinna blir inte 

sexuellt exploaterad i en musikvideo bara för att musikvideon framhäver kvinnan som ett 

sexobjekt, hon blir det för att vi ser henne på ett särskilt sätt, med en särskild blick i ett 

särskilt sammanhang. Att Steven Tyler använder en fallossymbol som mikrofon och dansar 

med stötande höfter, har ingenting att göra med en naturlig maskulinitet. Maskuliniteten som 

skapas inom rockgenren är bara en fabricerad roll i en drömvärld. Tyvärr, skriver Gracyk, vill 

populärmusiken rekonstruera redan existerande ideal, istället för att skapa helt nya. Ingenting 

kommer hända så länge som musiker, publik, producenter och låtskrivare fortsätter att hylla 

den trånga mallen för maskulinitet. Det är också denna som samtliga aktiva inom rockgenren 

präglas av i deras identitetsskapande som rockälskare. Att göra kön blir därför en central del i 

skapandet av Självet. 112 

 

I detta resonemang hämtar Gracyk tydligt stöd hos Judith Butler113 och andra queerteoretiker. 

Enligt min tolkning vill Gracyk här få fram att rockgenren inte ska dömas bort som ett 

sexistiskt fält där allting är kvinnoföraktande. Det är lätt att säga att varje deltagare på detta 

fält eftersträvar en hegemonisk maskulinitet och ser ner på en normativ femininitet, men så 

enkelt är det inte. Vi tolkar det vi ser utifrån både individuell och samhällelig kontext. 

Generella mönster präglar inte varje rörelse inom rockgenren, inte heller inom andra 

kulturella yttringar. Relationen mellan rockmusiken och det övriga samhället är mer komplext 

än så. Det handlar dels om rekonstruktioner av mönster som existerar, men också om ett fält 

där strävandet efter den hegemoniska maskuliniteten gör många rockmusiker till orimliga 

karikatyrer, eftersom de följer normer som är viktiga för deras identitetsskapande som 

                                                 
111 Gracyk, T (2001) s. 183-185 
112 Gracyk, T (2001) s. 186-187, 193-194 
113 Det resonemang jag menar här återfinns bl a. i skriften Gender Trouble (1990) 
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musiker på just detta fält. Därmed upprätthålls ett mönster där musiker konstruerar en 

identitet utifrån ett ideal som är ouppnåeligt.  

 

Gracyks relativism går dock lite väl långt i teoribildningen över rockmusikens könsrelaterade 

problem. Även psykosociala konstruktioner, som exempelvis normativa könsroller, är 

påtagliga för oss eftersom det är de mest fundamentala utgångspunkterna i social interaktion. 

Vi begränsas av dem eftersom vi definierar dem som faktiska regler, även om de är implicita. 

Vill vi vara begripliga, återskapar vi genus för att bli accepterade och förstådda. Därför är just 

förhandlingen mellan traditionella normer och viljan att bryta diskursen, en central del i 

identitetsskapandet där genus har en signifikant roll. Man bör inte förminska det faktum att 

det generellt är män som skapar, styr och definierar genren, vilket gör att det som framställs 

observeras med och framställs med en maskulin blick. I detta avseende är det lätt att 

könssegregationen och hierarkin gör kvinnor till passiva objekt utan möjlighet att definiera sin 

egen existens, trots att det som begränsar dem inte är oföränderligt. Men det vi har skapat, kan 

vi också förändra.  

 

Precis som Gracyk vill jag också påpeka att den typ av maskulinitet som återskapas inom 

rockgenren även den är marginaliserande. Detta eftersom alla män framställs som 

översexuella, våldsamma individer utan intellektuell förmåga. Något som borde vara mer 

upprörande än vad det anses vara idag. Därför behöver vi synliggöra dessa konstruerade 

normer för att kunna bryta ner rockmusikens begränsningar gällande kön.  

 

I det här avsnittet har jag visat varför rockmusiken har ett genusrelaterat problem och hur 

problemet yttrar sig. Jag har också påvisat hur genusstrukturen påverkar både mäns och 

kvinnors deltagande i genren. Kapitlet har också gett en bild av hur vi skapar våra identiteter 

och vilken roll genus har i detta skapande. Rockmusikens roll i denna process har också 

belysts. Med detta som bakgrund går jag nu in på denna studies huvudsakliga teoretiska 

utgångspunkter.   
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TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för analysen av 

det empiriska källmaterialet. Eftersom denna studie har som syfte att belysa hur kön görs 

genom musikskapande, passar en genusvetenskaplig teoribildning som fokuserar på subjektets 

reproduktion av kön mycket bra som analysverktyg. Avsnittet inleds med en redogörelse för 

begreppet genus, vilken plats det har i samhället och vad det innebär för människor. Detta för 

att skapa förståelse för viktiga utgångspunkter i studien. Därefter går jag mer in på Candace 

West och Don. H Zimmermans teoretiska modell kring genus som en performativ aktivitet.  

 

Vad är genus? 

Det är först och främst nödvändigt att reda ut vad begreppet ”genus” innebär. Enligt Yvonne 

Hirdman utgår begreppet ifrån engelskans ”gender” och en direktöversättning har alltid varit 

svår. Genus har länge förklarats som ”socialt kön”. Hirdman menar att detta är att göra 

förklaringen alltför enkel. Då behöver man först reda ut vad ”socialt” egentligen betyder, och 

det blir synnerligen svårsmält. Därför bör vi innefatta i begreppet genus ”den komplicerade 

kunskap vi har om manligt och kvinnligt, vår allt större förståelse för hur manligt och 

kvinnligt görs.”114 Genus bör vara en utveckling från de könskategorier som är bundna till 

biologiskt kön, och istället fokusera på de sociala praktiker som detta har lett fram till. 115  

 

Precis som Thodore Gracyk, framhåller Hirdman att samhället vilar på en tydlig dikotomi. Vi 

människor definierar oss genom att bestämma den andre. Världen har historiskt sett alltid 

varit uppbyggd på lagrade föreställningar av vad man och kvinna är. Detta är också något som 

återfinns i West och Zimmermans resonemang som jag redogör för nedan. 

 

Hirdman föreställer sig att genus reproduceras på tre olika nivåer:  

Kulturell överlagring – tankefigurer och beteenden hos individen. Reproducera ideal/göra 

kön. 

Social integration – institutioner och arbetsdelning. På denna nivå produceras skillnader 

mellan manliga och kvinnliga yrken, manliga och kvinnliga fritidsaktiviteter.  

                                                 
114 Hirdman, Y (2007) s. 212 
115 Hirdman, Y (2007) s. 212 
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Socialisering – direktinlärning av socialt accepterade personlighetsdrag utifrån 

könskategorier. Hit räknas sådant vi explicit talar om för varandra. Till exempel ”pojkar gråter 

inte”, eller ”flickor får inte slåss!”116 

 

Alla dessa nivåer påverkar sedan människor på det individuella planet och hur de själva aktivt 

gör kön. Det är också i detta West och Zimmermans teoretiska modell har sin utgångspunkt. 

Hur Hirdmans resonemang hör samman med Wests och Zimmermans kan man se i figuren i 

Bilaga 4.   

 

Att göra kön 

Candace West och Don H. Zimmermans intention bakom artikeln Doing Gender, är att 

utveckla en ny förståelse för kön som någonting man gör och inte någonting man är eller har. 

De vill med detta skapa en ny förståelse för samhällets könsproblematik och hur vi kan se på 

det i andra perspektiv än det att män och kvinnor är olika för att de har en inneboende 

könstillhörighet som styr över alla aktiviteter.  

 

West och Zimmerman går också igenom hur vår civilisation har byggts upp utifrån ett 

tvådelat samhälle, män på ena sidan och kvinnor på den andra. De menar att hela västerlandet 

är uppfört på en distinktion mellan kvinnor och män som naturligt åtskilda varelser. Det är 

inte bara så att det är en könssegregation, utan också en hierarki. Det har kommit att skapas 

tydliga bilder av vilket beteende, vilka aktiviteter och vilka attityder som är godtagbart hos en 

man respektive kvinna, helt utifrån deras reproduktiva funktioner.117 

 

Detta har medfört att kompetenta, vuxna medlemmar i det moderna samhället skiljer mellan 

könen som om denna distinktion vore fundamental och ihållande. Det har också lett till at 

civilisationen har gjort tydliga åtskillnader mellan exempelvis manliga och kvinnliga yrken, 

samt mellan maskulina och feminina särdrag. Det har främst skapats en skillnad mellan 

kvinnor och mäns attityder, beteenden och tankesätt som har fått kraftiga sociala 

konsekvenser och som i sin tur har skapat en svårföränderlig struktur.118 

 

                                                 
116 Hirdman, Y (2007) s. 216 
117 West, C & Zimmerman, Don H (1987) s. 128 
118 West, C & Zimmerman, Don H (1987) s. 128 
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West och Zimmerman menar att komplexiteten kring kön inte ska ses som något som endast 

existerar i varje enskild individ. Kön är också något som är en situationsbunden aktivitet och 

något vi gör bland andra som förväntas uppfatta och förstå innebörden av dess framställning. 

Kön är därmed en orientering i ett socialt sammanhang och ett sätt för oss att sortera intryck 

och relationer. Istället för att se kön som en individuell biologisk tillhörighet eller 

förutsättning, föreställer sig West och Zimmerman kön som en funktion i sociala situationer 

som påverkar både utgången av, och ett motiv för, olika dispositioner. Ett exempel på detta är 

den mest fundamentala uppdelningen i samhället – den utifrån biologiskt kön.119 

 

West och Zimmerman ställer sig kritiska till den vanliga indelningen utifrån könsroller som 

har gjorts i mycket forskning inom humaniora. Detta är då specifikt förekommande inom 

psykologin. Detta anser författarna är att reducera vikten av kön och komplexiteten kring 

genus. De menar att detta innebär att samhället redan har producerat färdiga uttryck och 

beteenden för oss som vi ska leva efter. Författarna anser att detta är för statiskt eftersom det 

gör människor till passiva individer. De vill istället se det som att vi dagligen gör kön genom 

aktiviteter, relationer och tankesätt. Människan är därmed aktiv i skapandet av kön. Detta 

innebär att de också tar avstånd ifrån att kön endast är något vi kan visa upp, eftersom dess 

betydelse då hamnar i den interaktion som ligger på en makronivå. De menar att 

könsidentiteten är mer situationsbunden än strukturbunden. West och Zimmerman skriver att 

deltagare i ett socialt sammanhang ordnar sina mångfaldiga aktiviteter för att återspegla eller 

uttrycka kön, och de förväntar sig också samma beteende ifrån andra i samma kontexter.120 

 

Ett ställningstagande som West och Zimmerman också utgår ifrån, är att genus inte är 

någonting oföränderligt som har sitt biologiska fäste i oss redan vid födseln. Om det hade 

varit så, hade vi redan vid tidig ålder uppnått ett fullgott genusbeteende som skulle fungera 

resten av livet i alla olika typer av sammanhang, vilket det inte gör. Ett fullgott beteende 

utifrån kön är ingenting man uppnår för att sedan stanna där. Genus aktiveras och utvecklas 

under hela livet och det är det som får oss att göra kön på rätt sätt genom genusaktiviteter. Det 

går därmed inte att dra en klar och ytlig distinktion mellan begreppen genus och biologiskt 

kön. Relationen är mycket mer komplex, och reflexiv, än så.121 

 

                                                 
119 West, C & Zimmerman, Don H (1987) s. 126 
120 West, C & Zimmerman, Don H (1987) s. 127 
121 West, C & Zimmerman, Don H (1987) s. 126 
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West och Zimmerman argumenterar ändå för att kön, könskategori och genus bör skiljas åt i 

en vetenskaplig analys. Man bör förstå begreppens innebörd och hur de relaterar till varandra 

för att fullt förstå vad det innebär att vara en människa som går under en könsbenämning i 

samhället.122 

 

West och Zimmerman gör följande definitioner av begreppen: 

Kön är ett fastställande som gjorts genom en tillämpning av socialt överenskomna 

bestämmelser om huruvida en person är en hane eller en hona. Kön kan bestämmas utifrån 

exempelvis kroppsliga organ som pekar mot en könsbestämning.  

 

Könstillhörighet eller könskategori är en förlängning av begreppen hane och hona. I detta 

inräknas också personlighetsdrag som är socialt godtagbara utifrån en persons biologiska kön. 

I de flesta fall förutsätter tillhörigheten i den ena eller andra könskategorin, personens kön. 

Det kan emellertid vara så att en person med maskulina kroppsfunktioner hör till 

könskategorin kvinnlig eftersom dennes personlighet har drag som inte är adekvata utifrån 

könskategorin man. Ideal som presenteras för oss i media ligger på ett strukturellt plan och 

utgår ifrån vår könskategori. 

 

Genus ligger på interaktionsnivå mellan individer. Det är den aktivitet som utförs när man 

hanterar situationsbundna beteenden som härrör från normativa föreställningar om vilka 

handlingssätt, sysslor och attityder som är lämpliga utifrån en persons könskategori. 

Genusaktivitet är alltså något som föds ur en persons medlemskap i en könskategori och det 

handlar om relationen mellan personer och den situation i vilken de befinner sig.123 

 

Att göra kön är något som ingår i varje mänsklig aktion. När det gäller definitionen av vad 

göra kön innebär skriver West och Zimmerman: 

 

 We contend that the ”doing” of gender is undertaken by women and men  

 whose competence as members of society is hostage to its production.  

 Doing gender involves a complex of socially guided perceptual, interactional 

 And micropolitical activities that cast particular pursuits as expressions of  

 masculine and feminine “natures”.124  

                                                 
122 West, C & Zimmerman, Don H (1987) s. 125 
123 West, C & Zimmerman, Don H (1987) s. 127 
124 West, C & Zimmerman, Don H (1987) s. 126 
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Doing gender means creating differences between girls and boys, women  

and men, differences that are not natural, essential or biological.125 

 

Författarna befäster här att genus skapas genom interaktion med andra människor och 

situationen man befinner sig i. Hur ser då denna interaktion ut och vad gör vi för att 

rekonstruera vår könskategori som naturlig, när den i själva verket hela tiden omskapas som 

en socialt organiserad prestation?126 

 

Författarna skriver att maskulinitet och femininitet ses som två urtyper av essentiella 

formuleringar. Dessa ingår i varje social situation och det är också någonting som är det 

tydligaste särdraget hos varje individ. Vi återskapar och styrker dessa formuleringar genom att 

använda medel som är bundna till konventionella aktiviteter. Med detta kan vi visa att ”vi hör 

hemma” i den sociala kontext där vi befinner oss.127  

 

Detta innebär att det inte räcker med att ha ett kvinnligt könsorgan, ikläda sig typiskt 

kvinnliga kläder eller låta män tända din cigarett. Du måste också aktivt producera din 

könstillhörighet i sociala situationer. De belyser ett exempel där en transsexuell person 

nyligen genomgått en operation från man till kvinna. ”Agnes” har numer ett kvinnligt 

könsorgan och hon visar upp sin könstillhörighet genom klädval och genom att iscensätta 

typiska kvinnoroller. Det spelar dock ingen roll hur många handlingar hon utför som anses 

vara typiskt kvinnliga. Hennes problem ligger i att skapa och ställa in ett beteende som andra 

uppfattar som normativt genusbeteende. Hon lärde sig att göra sitt kön genom sin fästmans 

klagomål på andra kvinnor. Hon lärde sig att hon inte kunde gå sin egen väg, föra fram sina 

åsikter när som helst och hon skulle framför allt inte göra anspråk på att vara jämställd med 

män. Agnes lärde sig alltså att vara kvinna, genom hur hennes fästman uppfattade det andra 

könet. 128 

 

West och Zimmerman menar att massmedia visar upp rekommenderade tecken på 

könskategori som vi alla förväntas ta till oss. Detta handlar ofta om visuella uttryck och 

särskilda aktiviteter, såsom yrke och hobby. De vill dock återigen påpeka att dessa 

                                                 
125 West, C & Zimmerman, Don H (1987) s. 137 
126 West, C & Zimmerman, Don H (1987) s. 129 
127 West, C & Zimmerman, Don H (1987) s. 129 
128 West, C & Zimmerman, Don H (1987) s. 134-135 
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rekommenderade tecken på könstillhörighet, måste uppvisas i rätt kontext för att de ska 

uppfattas som korrekta. De skriver: 

 

 …to be successful, marking or displaying gender must be finely fitted to situations  

and modified or transformed as the occasions so that, whatever the particulars,  

the outcome is seen and seeable in context as gender-appropriate or, as the case may  

be, gender-inappropriate, that is accountable.129 

 

Ovanstående citat innebär att även om en situation från början inte är uppbyggd utifrån 

könspolariseringen, blir den det genom att människor gör kön genom att skapa skillnad. West 

och Zimmerman understryker också att göra kön, är så pass grundläggande i vårt 

socialiserande med andra att det är mycket svårt att, för att använda ett banalt uttryck, ”bryta 

trenden”. Vi gör kön genom att reproducera och underhålla idealiserade och normativa 

beteenden utifrån könskategorierna. I detta ljus går det att se att vi som individer kan gå in 

och avbryta diskursen eller ifrågasätta våra val och aktiviteter.  

 

Sammanfattning 

Både Hirdman och West och Zimmerman menar att de komplexa företeelser som omger kön 

och genus utgår ifrån en stark polarisering. Samhället är uppbyggt på att män och kvinnor är 

olika och deras specifika biologiska och personliga drag är någonting som vilar i varje 

individ. Detta har kommit att forma samhället på fler plan. När det gäller yrken ser vi tydliga 

mönster på vad som anses vara manliga och kvinnliga sysselsättningar. Detta gäller också 

användandet av diverse attiraljer. Utöver detta har det formats en struktur där könen uppvisas 

som två ytterligheter och varandras totala motsatser. Exempel på detta är att mannen är stark 

och kvinnan svag. Denna skillnad utgår helt från våra generella kroppsliga funktioner, något 

som också har påverkat hur vi uppfattar varandra socialt och känslomässigt.  

 

Vi har många fler exempel på att vi uppfattar män och kvinnor som varandras totala antiteser 

– mannen är rationell medan kvinnan är känslosam. Mannen är ett aktivt subjekt medan 

kvinnan är ett passivt objekt. Mannen är innehåll och kvinnan är yta. Utgångspunkten att 

kvinnan och mannen är varandras motsatser finner vi också hos Simone DeBeauvoir som i 

                                                 
129 West, C & Zimmerman, Don H (1987) s. 135 
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Det andra könet, resonerar att mannen är transcendens, medan kvinnan är fast i immanens. 

Kvinnans existens definieras genom att vara den andre.130 

 

Det är också i denna starka dikotomi som vi hamnar när vi gör kön. Det är viktigt att aktivt 

göra genus genom att särskilja sig från, och bestämma den andre. Detta är något som både 

West och Zimmerman och Hirdman, påpekar. Att göra kön innebär att reproducera genus. 

Detta är en aktivitet som utgår ifrån könskategorier, vilka i sin tur har sitt ursprung i biologisk 

könstillhörighet. Att vara kvinna eller man är inte bara att ha manliga eller kvinnliga 

könsorgan eller ägna sig åt typiskt manliga och kvinnliga aktiviteter. Att göra genus handlar 

om beteenden och sätt att relatera till omvärlden. Skapandet av genus är situationsbundet och 

den uppkommer i vår interaktion med andra människor. Att göra genus blir därmed en 

grundläggande faktor för hur en social situation byggs upp och upplevs.  

 

Hur vi framställer oss själva genom att producera genus, påverkar alltså hur andra uppfattar 

oss och hur de interagerar med oss. Därmed blir vi själva en aktiv kraft i underhållandet och 

reproduktionen av rådande genusordning. Detta resonemang dels jämföras med Judith Butlers 

argumentation kring hur vi reproducerar kön genom att härma och återskapa det som andra 

aktörer har gjort, och dels med Michel Foucaults syn att individer själva skapar det de senare 

representerar. 

 

I denna bemärkelse kan man brutalt säga att kvinnor själva deltar i att återskapa sin egen 

underordning. Det är också här jag vill utfärda en kritik mot West och Zimmerman. Eftersom 

det inte bara handlar om en dikotomi, utan också om en hierarki, kan det te sig så att kvinnor 

definieras av den maskulina normen och de blir därmed inte lika aktiva i skapandet av sitt 

eget kön som motsvarande man skulle vara. Jag utgår ifrån, precis som Hirdman, att 

genusordningen vidmakthålls på tre nivåer som alla påverkar oss individuellt. Det är sedan på 

den individuella nivån som West och Zimmermans resonemang är användbart. Eftersom jag i 

denna studie fokuserar på fyra individer och inte på strukturen i sig, passar detta teoretiska 

verktyg bra eftersom den fokuserar just på individens ansvar i sitt eget skapande av genus.  

 

Wests och Zimmermans teoribildning är den huvudsakliga referensram som används vid 

analysen av det empiriska källmaterialet, även om Hirdmans teorier också tas i beaktande.131 

                                                 
130 DeBeauvoir, S (1949) s. 827 
131 En beskrivande figur av den teoretiska referensramen finns som bilaga 4.  
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RESULTATREDOVISNING 

I det här kapitlet redogör jag för studiens resultat. Jag har valt att strukturera kapitlet efter 

mina forskningsfrågor med underliggande mindre teman där en återkoppling till 

genusperspektivet är den röda tråden. Svaren på mina frågor finns i samtligt material och 

därför bör inte presentationen av det empiriska källmaterialet delas in efter insamlingsmetod. 

Inledningsvis presenteras bandet, medlemmarna och deras verksamhet utifrån deras egna 

skildringar. Jag har baserat mycket av denna text på citat, eftersom jag vill att de själva ska få 

presentera sig med sina egna ord. I de citat där jag själv figurerar, benämns jag med ett ”I” 

som står för ”intervjuare”. Bandmedlemmarna benämns med det namn de själva har valt.  

Därefter följer ett avsnitt med beskrivningar utifrån de observationer som gjorts på fältet. Jag 

går sedan in på hur bandets medlemmar beskriver maskulinitet och femininitet, samt hur de 

anser att idéer kring detta påverkar rockgenren, deras deltagande i den samt deras 

musikskapande. Efter varje tema presenteras ett avsnitt där jag analyserar det empiriska 

källmaterialet utifrån den teoretiska referensramen. Jag vill också här återigen påvisa 

förklaringen till de tecken som används vid transkriberingen: 

 

… 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.  

*ord* används när andra ljud än talade ord skall återges.  

 

Bandet 

Bandmedlemmarna har valt att kalla sitt band för Before Bake under denna studie. Bandet 

består av tre kvinnor och en man. De enskilda individerna kallar sig för Astrid, Olga, Helga 

och Wilmer. Samtliga medlemmar är i åldern 20-22 år och de går på samma rockskola i en 

medelstor stad i Dalarna. Det är också på denna skola som bandet har sin replokal. De repar 

alltså alltid på samma ställe i en lokal de känner väl. Bandet startade i gymnasieåldern av 

gitarristen Astrid och den dåvarande basisten när de gick på ett musikgymnasium i 

Stockholm. I uppstarten tillkom också sångerskan Helga. Basisten Olga och Wilmer, som 

spelar trummor, har nyligen börjat i bandet. 
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Bandmedlemmarna 

Här presenteras bandmedlemmarna och deras individuella bakgrunder. Detta för att skapa 

närhet till informanterna också som enskilda personer, inte bara som medlemmar i ett band.  

Astrid 

Astrid kommer ifrån en förort till en storstad och hon är 21 år och yngst av tre syskon. Hon 

har en äldre bror och en äldre syster. Hon spelar elgitarr i bandet Before Bake. Hon har 

tidigare gått musikgymnasium med inriktning gitarr och läser numer musik på en rockskola 

med högskolestatus. Hon började spela gitarr när hon var 14 år gammal. Hon berättar att hon 

var ett hängivet fan till Håkan Hellström och hon ville bli ett fan som kunde alla låtar på 

gitarr. Musikintresset tror hon kommer mestadels från fadern som själv har försörjt sig som 

musiker. Astrid säger till och med att fadern ”är musik” och att han ofta försökte föra vidare 

sitt musikintresse på barnen. Faderns musik var dock ingenting som Astrid uppskattade när 

hon var yngre, utan det kom senare när hon själv ville lära sig spela. Modern lyssnade på 

lugnare musik och hon lyssnade på ett annat sätt än fadern. Hennes lyssnande var 

känslomässigt, medan fadern lyssnade mer efter musikaliska detaljer. Astrid nämner också att 

det alltid var fadern som spelade skivor hemma.  

 

Hon understryker att faderns stöd var viktigt för hennes utveckling som musiker, eftersom han 

lärde henne mycket och var uppmuntrande när hon övade hemma. Dessutom fick hon se hur 

det var att försörja sig som musiker och att det faktiskt går att göra det. Eftersom fadern 

gillade blues, var det mestadels sådan musik de spelade i hemmet. En viktig del i hennes 

musikbana var när hon såg bandet Slaptones på TV. Hon kände sig då väldigt inspirerad att 

starta ett band och själv spela gitarr.  

 

Astrid: 

 De (Slaptones) var så självklara…och de är ju tjejer…det betydde jättemycket  

 för mig. Även om jag alltid har velat spela i band…och lyssnat väldigt mycket  

 på band (…) tog jag aldrig liksom tag i det innan jag såg dem…132 

 

Astrid berättar vidare att hon sökte musikgymnasium för att kunna träffa andra som också 

ville spela i band. När hon sedan kommit in på den linjen hon sökte började hon spela i 

ensemble på lektionerna i skolan. Då fick hon ännu mer smak för att spela tillsammans med 

andra och det var då hon fick idén med Before Bake. Hon säger att hennes utveckling som 
                                                 
132 Enskild intervju med Astrid, 29/4 2011 
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musiker mest har kommit genom bandet och inte genom de enskilda gitarrlektionerna. Astrid 

säger också att hon tidigt kände att hon ville satsa seriöst, viket gjorde att hon sökte sig vidare 

inom olika musikutbildningar och hamnade till slut på den rockskola där hon går nu. Hon 

understryker att det är viktigt för henne att hela tiden reflektera över varför hon gör de val hon 

gör i sin musik.  

 

I presentationen av Astrid kan vi se att hon inte följer mönstret när det kommer till hur 

kvinnors roll som fan ser ut. Theodore Gracyk skriver att kvinnor ofta vill imitera stil och 

yttre attribut hos deras förebilder, medan män vill göra samma sak som deras idoler. Astrid 

säger att hon ville kunna spela låtarna hon gillade. Hon berättar också om att när hon såg 

bandet Slaptones på TV, ville hon genast spela precis som dem. Detta visa på att Astrid själv 

ville vara aktiv och göra samma sak som hennes inspiratörer. I Astrids bakgrund finns också 

ett typiskt genusmönster när det kommer till musikklimatet i hemmet. Det var fadern som 

spelade skivor, lyssnade på rockmusik och musicerade. Modern lyssnade på lugnare musik 

och Astrid påpekar att moderns lyssnande var mer känslomässigt, medan fadern lyssnade efter 

musikaliska detaljer. Gracyk lyfter fram just detta när han skriver om lyssnande i ett 

genusperspektiv. Han menar att kvinnor lyssnar efter känslomässiga aspekter medan män 

uppvisar ett mer rationellt lyssnande. Att området runt skivspelaren är ett maskulint 

territorium är en slutsats som återfinns både hos Gracyk och hos Lilliestam. Gracyk 

framhåller också att kvinnor förväntas lyssna på en annan typ av musik än män, vilket också 

syns i Astrids berättelse.  

 

En viktig punkt i Astrids musikaliska utveckling är interaktionen med andra musiker. Detta 

tyder på att musikskapande absolut inte bara är en individuell prestation där man visar upp ett 

musikaliskt råmaterial. Musikskapande sker till stor del i mötet med andra människor och 

mening skapas i detta möte och finns inte ingjutet i det klingande materialet.  

Helga 

Helga har varit min första kontakt i början av den här studien. Det är också henne som jag har 

haft löpande kommunikation med inför repetitioner och konserter. Patrik Aspers kallar en 

sådan person för inträdespunkt.133 

 

                                                 
133 Aspers, P (2010) s. 72 
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Helga berättar att hon ursprungligen kommer ifrån en liten ort i södra Sverige där hon växte 

upp på en bondgård. Helt olikt Astrid har hon levt ett, som hon säger själv, ”riktigt lantliv” 

som inte alls kretsade särskilt mycket kring musik. Det var på högstadiet som musikintresset 

växte i och med att hon hamnade i en klass med musikinriktning. Även om passionen för 

musik inte har funnits där sedan tidig ålder, har den alltid varit en naturlig del av Helgas liv. 

Den musikaliska biten i hemmet representerades, precis som hemma hos Astrid, av fadern 

som sjöng i kör och spelade durspel. Det var dock ingen av föräldrarna som spelade skivor när 

Helga växte upp och hon kan inte heller svara på vad fadern och modern tyckte om för musik 

mer än att hon minns en LP-skiva med Abba. Hon säger att hon ofta kände sig avundsjuk på 

sina vänner vars föräldrar lyssnade på rockmusik.134 

 

Hon berättar att sången har varit det som främst följt henne genom uppväxten. 

 

 Helga: 

 …jag har alltid sjungit…liksom sådär. Det har varit en sån grej som jag har  

gjort . Sen så…var det väl bara kul att få göra det lite mer på riktigt med folk 

 som spelade instrument.(…) Sen så…visste jag väl att det var det jag ville göra 

 sen på gymnasiet.135 

 

Allt eftersom Helgas intresse för musik växte under högstadietiden, bestämde hon sig för att 

satsa på sången helhjärtat. Hon valde därför att gå en gymnasielinje med musikinriktning i 

Stockholm. Hon flyttade då dit i tid för utbildningens start eftersom hon kände att hon inte 

kunde utvecklas fritt i den lilla hemorten där hon upplevde att det fanns starka normer för vad 

man skulle sjunga och hur. Det var heller ingen som tog henne på allvar när hon sa att hon 

ville bli musiker. Detta förändrades dock i Stockholm då hon upplevde att hon fick mer 

uppmuntran och stöd för hennes satsning inom musiken. Det var också på denna skola som 

hon träffade Astrid och de började spela tillsammans i en konstellation som senare skulle 

komma att bli bandet Before Bake.136 

 

På gymnasieskolan i Stockholm utvecklade också Helga sin musiksmak. Hon berättar att hon 

upptäckte nya saker genom att interagera med andra människor som delade hennes genuina 

musikintresse. Hon säger att hon ville lära sig av andra och hon var noga med att lyssna in vad 

                                                 
134 Enskild intervju med Helga, 29/4 2011 
135 Enskild intervju med Helga, 29/4 2011 
136 Enskild intervju med Helga, 29/4 2011 
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som sades om musik i allmänhet och artister i synnerhet. Det fanns också en större chans att 

uppleva mer musik i Stockholm än på hemorten eftersom utbudet av konserter och 

musikbutiker var större här. Helga säger att det enda som fanns i musikväg på uppväxtorten 

var ”hemska blandskivor på den lokala bensinmacken.”137 

 

Helga berättar vidare att hon inte riktigt togs på allvar när hon berättade för föräldrarna att 

hon ville ägna sig åt musik. De visade upp ett visst missnöje eftersom de hellre såg att hon 

skulle syssla med ”ett riktigt yrke.” Hon menar att det främst har varit modern som uttryckt 

detta missnöje. Även mormodern har ifrågasatt varför hon vill sysselsätta sig inom 

musikbranschen. Helga har dock inte låtit sig påverkas av detta, utan bara blivit mer 

övertygad om att det är musiker hon ska vara.138 

 

Även om man inte spelade skivor med rockmusik under Helgas uppväxt, syns det även här 

vem som var den musikaliska nyckelpersonen i hemmet. Precis som hos Astrid, minns Helga 

att det var fadern som sjöng och spelade instrument. Helga upplevde tidigt att det fanns 

normer för vad man skulle sjunga, något som hindrat henne i hennes musikaliska utveckling. 

Normer för vad som är rätt och fel, kan alltså blockera ett fritt musicerande. Även Helga lyfter 

fram att hon utvecklats när hon musicerat med andra. Att sjunga och spela på egen hand 

framhålls inte alls som nyckeln i musikaliskt lärande. Nyckeln är istället interaktion. 

 

Helga påpekar att det motstånd hon mött gällande valet att sysselsätta sig med musik har 

kommit mestadels från modern och mormodern. Detta kan vara ett tecken på att musiker är ett 

maskulint kodat yrke som kvinnor inte skall uppmuntras att välja.  

Wilmer 

Precis som Helga är Wilmer uppväxt på en liten ort. Skillnaden är att hans uppväxtort ligger i 

Dalarna. Hans föräldrar är däremot från Stockholm så han benämner sig själv som ”delad 

mellan Stockholm och Dalarna.” Musikklimatet i hemmet påminner om det hemma hos Astrid 

och Helga. Wilmer säger att det helt klart var fadern som spelade skivor och lyssnade på 

rockmusik och då var det, som Wilmer själv uttrycker det, ”gubbrock”. Modern lyssnade på 

”lugnare och poppigare musik”. Wilmer berättar också att hans syster sjunger opera och att 

hon lyssnade mycket på det hemma.139 
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När jag frågar honom om hur hans musikintresse tog fart, svarar han med ett enda ord: ”Kiss”.  

 

 Wilmer: 

 Det var inte ens riktiga KISS jag såg…det var KISS i Sikta mot stjärnorna / 

 

 I: 

 Shout it out load 

 

Wilmer: 

 Ja, precis! Sikta mot stjänorna-skivan hade jag till och med…och så började  

 jag lyssna på Kiss och blev…Det var bara Kiss. Jag var ett Kiss-fan utav RANG! 

 Jag lyssnade bara på Kiss ett par år. Det var väl det enda jag lyssnade på 

  

I: 

 Vad var det du gillade då? Med Kiss? 

 

 Wilmer: 

 Det var sminket. Platådojjorna. De stod för så mycket liksom (…) Bara det här alteregot.140 

 

Wilmer stannar kvar i det här med alteregon. Han säger att han alltid har drömt om att ha ett 

rockband där man går upp på scenen som någon annan än den man är till vardags. Han säger 

att han eftersöker mystik, något som går utöver det vanliga. Han vill skilja på artisten Wilmer 

och den civile Wilmer. Vidare berättar han att han tog en liten paus från Kiss ett tag för att 

ägna sig mer åt Hip Hop. Numer säger han att han lyssnar på allt förutom dansband.141 

 

När han började köpte han hem ett set med trummor och började lära sig på egen hand. Detta 

för att han tyckte att den kommunala musikskolan var för dålig. Han säger att han sökte till 

musikskolor varje år men att det alltid kom ett brev som sade att det inte fanns någon 

trumlärare. Han tappade därför modet och slutade spela trummor ett par år ända tills han blev 

tillfrågad att spela trummor i ett av de lokala rockbanden vars musik han beskriver som 

”brunstig rock”. Då kände han att han befann sig på rätt plats vilket ledde till att han ville 

satsa rejält. Han sökte då till en rockskola på högskolenivå, vilken han idag studerar vid.142 
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När Wilmer berättar om hur han började spela just trummor, säger han att det absolut inte var 

Peter Criss i Kiss som väckte hans intresse. Han säger att han visste direkt att det var trummor 

han skulle spela när han började ägna sig åt musicerande i ett rockband. Detta han jämföras 

med både Helga och Astrid som båda uttrycker att de visste direkt att det var sång respektive 

gitarr som de skulle ägna sig åt. Wilmer säger själv att han hamnade vid trummorna eftersom 

han tycker om att hålla sig lite i bakgrunden men ändå att vara motorn i sammanhanget. Han 

menar att det kan bero på musikstilen också. När han spelar med sitt andra band, som spelar 

metal, gillar han att ta plats och vara fysiskt kraftfull med stor energi. Han betecknar det som 

”100 % power”. När han spelar med Before Bake som han benämner som ”poppigare” backar 

han gärna och tar en mer undanskymd plats. Han ser ännu inte sig själv som en fast medlem i 

Before Bake trots att övriga medlemmar definierar honom som trummis i bandet. Han 

beskriver det dock som väldigt roligt att få ombyte från den musik han vanligen spelar.143 

 

Interaktion verkar även vara en nyckel i Wilmers musikaliska utveckling. Han berättar att han 

slutade spela ett tag när han inte fick spela med andra, eller ta trumlektioner på musikskolan. 

Att sätta sig ner och spela trummor själv hemma, verkar inte vara någonting som lockade. 

Han lyfter fram att det var när han började spela trummor i ett rockband tillsammans med 

andra som han kände att det ”var rätt”. Detta är ett tecken på att musikens mening och 

förankring finns i relationen mellan individer och kontexten.  

 

Det är också intressant att Wilmer talar om alteregon. Gracyk skriver att rockmusiken är en 

kraftfull kanal där identitetsskapandets komplexitet kan koncentreras och synliggöras. Detta 

innebär att man kan skapa en upphöjd version av sig själv, en version som står fri från normer 

och vardagen. Friheten hyllas genom att skapa extrema och suggestiva karaktärer där 

individens fantasier om det egna jaget kan infrias. Kanske är det detta Wilmer menar när han 

diskuterar sin fascination för alteregon.  

 

Musikklimatet under Wilmers uppväxt är i ett genusperspektiv typiskt. Fadern spelade skivor 

med rockmusik, medan modern lyssnade på genrer med poppigare framtoning. Wilmer 

ägnade sig tidigt åt musikgenrer med tydlig maskulin könskodning där han kunde vara stark 

och kraftfull. I sådan musik vill Wilmer gärna ta plats och synas, medan han tar en mer 

undanskymd plats när han spelar mjukare musik. Detta kan tyda på att Wilmer identifierar sig 
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tydligare med musik som har en distinkt maskulin diskurs än musik som präglas av mer 

feminina drag. Man skulle också kunna se det som att Wilmer genom sitt deltagande i 

rockgenren aktivt skapar och omskapar en könsidentitet genom att upphöja det typiskt 

maskulina, vilket kan återkopplas till Gracyks diskussioner om rockmusiken som en kontext 

där en konstruerad maskulinitet hyllas. Kanske kan det också innebära att han i interaktion 

med meningsfränder i metalbandet eftersträvar en hegemonisk maskulinitet. Detta är dock 

något som inte är lika tydligt då han spelar i ett band där musikerkollegorna är kvinnor. Där 

blir inte eftersträvandet efter ett upphöjt maskulint ideal det viktigaste i processen där en 

könsidentitet skapas. Kanske är det också därför Wilmer påpekar att han tar en mer 

undanskymd roll; för att det inte finns ett lika tydligt mål där alla i sammanhanget är överens 

om vad som bör eftersträvas när det kommer till reproduktionen av genus.  

 

Wilmer beskriver också att han genom att spela poppigare musik får ett ombyte från den 

musik han ”vanligen spelar”. Detta tyder på att den hårdare musiken ligger närmare hur 

Wilmer uppfattar sig själv, än den mjukare musiken. Den hårdare musiken, där Wilmer kan 

vara kraftfull, blir då det ”vanliga” medan den mjukare blir ”den andre”. Det verkar också 

vara viktigt för Wilmer att göra denna distinktion. Här kan vi se en uppdelning mellan det 

som är maskulint kodat, och det som är feminint. Att den hårdare musiken beskrivs som det 

vanliga, kan således betyda till att Wilmer känner sig mer hemma i sammanhang där den 

tydliga maskulina diskursen präglar musiken. Detta kan vara ett exempel på att genus är 

situationsbundet och att det är viktigt att göra kön genom att avskilja sig från ”det andra”, 

vilket beskrivs i West och Zimmermans text.  

Olga 

Precis som Wilmer är Olga uppvuxen på en ort i Dalarna. Hon berättar att hon och hennes 

familj har flyttat runt lite under uppväxten, men de har inte flyttat utanför Dalarna eller till en 

större stad. Olga gick teaterlinje på gymnasiet i grannkommunen eftersom det inte fanns en 

gymnasieskola på hemorten. Efter detta gick Olga 2 år på folkhögskola där hon först kom in 

på jazzlinjen, men bytte efter några månader eftersom fick inflammation i armen av för 

mycket övning på basen. Resterande del av första året gick hon då en individuell inriktning 

där hon utvecklade sitt låtskrivande. Andra året gick hon en ensembleinriktning med fokus på 

sång.144 
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När Olga berättar om hur musikklimatet var i hemmet, påminner det en hel del om Astrids 

berättelse. Olgas far var också musiker och det var även han som spelade skivor i hemmet. 

Även Olgas farfar var musiker och musiklärare. Den musik som spelades hemma var mycket 

jazz och blues. Fadern spelade också piano och tuba. Olga understryker att det faktiskt inte 

förekom så mycket rockmusik hemma. Hon säger att det absolut var fadern som introducerade 

henne i musiken och väckte hennes intresse. Modern ägnade sig ingenting åt musik. Olga 

minns att hon istället målade mycket.145 

 

Olga själv började spela piano hemma innan skolåldern. Körsång är också någonting som 

Olga ägnat sig åt genom uppväxten. Hon har också gått kommunala musikskolan för att 

utveckla sitt pianospel. Gitarr började hon spela i mellanstadiet och höll på med det ända tills 

hon slutade gymnasiet. Hon spelade också lite bas under den här tiden. Hon berättar att hon 

gick i en klass där alla tjejer sjöng och killarna spelade instrument. Det var dock dåligt med 

basister och eftersom hon spelade gitarr, låg basen ganska nära till hands. Olga understryker 

att hon alltid har velat spela i rockband men att det aldrig erbjöds några möjligheter att göra 

det där hon gick i skolan. Hon säger att hon inte fick vara med i de band som fanns.  

 

Hon fick då börja spela bas i ett jazzstorband på musikskolan. Hon började dock inte spela bas 

seriöst förrän på folkhögskolan och då tyckte hon att det var ”så jävla kul”. Hon berättar att 

det ”kändes rätt” och att hon tycker om basens funktion i ett band, att vara en viktig del av 

själva ”svänget”. 146 

 

Vidare berättar Olga att Before Bake är det första rockbandet hon spelar i eftersom hon har 

spelat så mycket jazz innan. Hon säger dock att hon mådde ganska dåligt på jazzlinjen 

eftersom hon upplevde de höga kraven som någonting synnerligen negativt som skapade 

mycket stress. Hon tycker att det är mycket roligare att spela med Before Bake.  

 

 Olga: 

 Jag tycker det är…såhär skön energi i poprock. Jazz…det är ju lite mer… 

 introvert på nåt sätt…(…) Jazz är ju mer komplicerat på ett sätt. Här  

känner jag att man verkligen hinner vara i musiken mer. Jag tycker det är 

skönt.147 
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Olga berättar också att hon tycker om den rockigare musiken eftersom man får leva ut mer på 

scenen. Hon anser att detta passar henne mer som person.  

 

Olga avviker något med att berätta att hon musicerat mycket på egen hand och utvecklat sin 

låtskrivartalang när hon spelat gitarr och sjungit som soloartist. Däremot berättar hon att hon 

kände att det ”var rätt” när hon musicerade tillsamman med andra på Folkhögskolan. Hon 

spelade då bas. Samtliga instrumentalister i denna studie utrycker att det känns rätt när de 

spelar med andra. De säger också att de då kände att det var rätt instrument och att det var 

något de ville satsa på mer. I detta avseende skulle man kunna se att instrumentet blir en 

symbol för hur individerna uppfattar sig själv när de interagerar med andra musiker. 

Instrumentet blir därmed en symbol för Självet.  

 

Även musikklimatet i Olgas hem är typiskt i ett genusperspektiv. Det var fadern som 

introducerade musiken i Olgas liv och det var han som var familjens instrumentalist. Olga har 

också ägnat sig åt sång, något som i ett genusperspektiv är typiskt för kvinnors musikaliska 

uttryck. Precis som Helga har Olga upplevt att det finns normer i musiklivet som hindrat 

henne från att utvecklas. Hon berättar att hon inte fick vara med att spela i de band som fanns 

som bestod av män. Dessa ville hellre spela med andra män. Detta visar att det är viktigt att 

avskilja sig från det andra könet genom att stänga ute musiker som är kvinnor. Detta kan 

också vara ett exempel på att män samlas i ung ålder i ett sammanhang där rockmusik 

figurerar för att hylla det stereotypt maskulina genom att upphöja traditionellt manliga drag, 

medan man avskärmar sig från det typiskt feminina. Ser man det på detta sätt, kan man säga 

att Olga blev avskärmad från rockbanden på grund av att hon var kvinna.  

 

Before Bake – The beginning 

Astrid berättar att det var hon som kom på idén till bandet: 
 
 Astrid: 

 Jag ville ha ett band som hette (…) och…så…när  var det? Ettan i gymnasiet 

 så började jag och (…) spela…tillsammans…så ville vi spela funk…tänkte vi. 

 Så att vi satt hemma i hennes vardagsrum och…spelade en funklåt som hette 

 Pull the trigger *skratt*…så började vi leka med tanken att…vi hade ett band…148 
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Vidare berättar Astrid att de från början inte hade någon som spelade trummor. Sättningen var 

då två gitarrer och en bas. De hörde Helga sjunga på en konsert och de tyckte att hennes röst 

passade till det sound de strävade efter. De började satsa mer seriöst på musiken under andra 

året i gymnasiet, då de också började skriva egna låtar. Den första låt de skrev är fortfarande 

med i bandets repertoar. Från början var det Astrid och den dåvarande trummisen som skrev 

låtarna. Efter Helgas inträde, förändrades detta något då även hon ville producera låtmaterial. 

Helga påpekar att de jammade ganska mycket i början. De upptäckte då att de behövde ha 

trummor i bandet. Astrid ville själv spela gitarr, vilket betydde att den andra gitarristen fick 

spela trummor. Sen gick det ganska snabbt för bandet att etablera en stil som de kände 

passade. Astrid berättar: 

  

Astrid: 

 Vi repade in låtar typ…ganska snabbt så här åtta låtar. Det gick liksom bara  

 såhär *knäpper med fingrarna* (…) och då hade vi vår första spelning i … 

 november, vi kanske började repa i …augusti. (…) på lilla scenen i (…) på 

 såhär…ungdomsgården. Och…ja…det var…kul *skratt*149 

 

Sedan fortsatte bandet att repa och ta så mycket spelningar som möjligt. De understryker att 

det är livespelningar som fått bandet att växa, men Astrid menar att de har känt att de har varit 

ett band redan från början. Eftersom Helga och Astrid flyttade till en ny stad sökte de då en 

trummis och en basist, eftersom de första musikerna inte flyttade med. Det föreföll sig 

naturligt att just Olga och Wilmer blev tillfrågade, eftersom de gick på samma skola och kom 

bra överens. De har nu spelat i bandet i ungefär ett halvår. Wilmer berättar: 

 

 Wilmer: 

 (…) pratade med mig om att…jag tror det var att ni skulle boka in lite 

 spelningar och (…) jag tyckte att det verkade kul…så ville jag prova på  

 det…så då sa jag JA *skratt*…sen har vi spelat sen dess.150 

 

Även Olga berättar om hur det gick till när hon började: 

 

 Olga: 

 Vi tyckte väl att vi ville spela ihop och jag….ja jag kände att jag…jag bara  

 såg dom och jag ville spela med dom för att…de var så sköna. (…) Jag har  
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 varit lite såhär feg förut…att spela med folk (…) sen så vafan…jag SKA. Så 

 började vi spela…först så spelade vi gitarr båda två…sen så…började jag 

 plocka upp basen och vi spelade lite…covers…(…) så tyckte jag att det var 

 askul…jag var så nöjd.151 

 

I detta avsnitt har vi sett att bandet utvecklades genom att spela tillsammans med andra. 

Astrid berättar att hon och den dåvarande basisten spelade lite tillsammans hemma och att de 

då började fantisera om att de hade ett band. De talar om att man ”skriver låtar”, vilket för 

dem innebär att man bestämmer sig för vad musiken ska byggas på såsom ackord, riff, 

melodier och text. Det tillkommer dock mycket mer än så i musikskapandet. Helga säger att 

de ”jammade” ganska mycket i början och att de utvecklade en stil ur detta. Deras musik 

skapas alltså mer ur interaktion med andra, än genom individuellt skapande av musikaliska 

byggstenar.  

 

De påpekar också att känslan av att de var ett band på riktigt etablerades när de började 

framträda inför andra. Detta skulle man kunna återföra till till Gracyks argumentering kring 

hur musikers identitetsskapande relaterar till publiken. Han menar att den mening publiken 

tillskriver musikerna påverkar hur de ser på sig själva. Självet konstrueras via påverkan av det 

som förväntas av mig som musiker utifrån och vad jag förväntar av mig själv när jag 

socialiserar med andra. Om jag som musiker räknar mig själv som del av ett band som spelar 

rockmusik, förstärks sedan detta om jag visar upp mitt identitetsskapande för andra som 

tillskriver det samma mening. Publikens uppfattning kan därmed förstärka hur jag uppfattar 

mig själv i ett särskilt sammanhang. Därför upplever Helga att de stärktes som band när de 

började framträda för publik - för att publiken förstärkte både deras egen definition av vad de 

var som grupp och hur varje musikers identitet konstruerades. Det är värt att här framhålla att 

alla i bandet valde alteregon som de själva tyckte hörde ihop. Detta skulle kunna påvisa att det 

är viktigt för bandet att i nuläget framstå som en enhet. 

 

Repetitioner  

I detta avsnitt går jag mer in på musiken och hur det går till när bandet repeterar och skriver 

låtar. Jag inleder med detaljbeskrivningar från repetitioner utifrån de observationer jag gjort 

på fältet, samt utifrån filmmaterialet. 
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Observationer 

Första gången jag besöker bandet möter Helga mig vid de stora glasdörrarna till de nybyggda 

lokalerna där rockskolan har sin verksamhet. Hon ler stort och säger ”Välkommen till oss, vad 

roligt att du äntligen är här!” Hon går före och visar vägen till lokalen där bandet repeterar. Vi 

går uppför en lång spiraltrappa som leder upp genom en ljushall där väggarna består av glas. 

Bandet har sin replokal på tredje våningen, vilket innebär att det är en hel del trappsteg att gå 

uppför. När vi kommer fram till rätt våning går vi in i en korridor med röda dörrar. Helga 

berättar att det är replokaler bakom alla dörrar där andra band har sina verksamheter. Deras 

replokal delar de med ett annat band. Jag kliver in genom rätt dörr och möts av ett unisont 

”Hej!” Samtliga bandmedlemmar verkar vara glada över att jag är där.  

 

Jag kommer in mitt i en repetition och jag inleder med att presentera mig och berätta varför 

jag är där och vad det ska leda till. Därefter presenterar sig bandmedlemmarna var och en. 

Trummisen Wilmer saknas för tillfället eftersom han repeterar med sitt andra band. Helga 

letar fram en låg pall åt mig där jag kan sitta i ett hörn utan att störa för mycket. Jag kopplar in 

min dator och frågar om jag får filma dem. ”Självklart”, säger Olga. ”Bara det inte hamnar på 

youtube eller facebook!” Jag förklarar att det filmade materialet endast ska användas som 

empiriskt källmaterial till min studie.  

 

När jag kommit till rätta fortsätter repetitionen. Jag ser mig omkring och noterar att det är en 

mycket tekniskt fulländad replokal. Väggarna är akustikreglerade och täckta av diverse 

teckningar av Before Bake och det andra bandet som repar här. Stora fönster vetter ut mot 

gatan och solen tränger igenom och bländar Astrid när hon stämmer gitarren. Lokalen är 

också utrustad med ett litet sidorum där det finns en mindre studioutrustning installerad. 

Astrid berättar att allt är inkopplat dig så man kan spela in när man vill. Studion har också ett 

kraftigt PA-system med flertalet mikrofoner strategiskt placerade runt om i rummet så man 

enkelt kan micka upp trummor och flertalet röster.  

 

På golvet ringlar sig svarta kablar som alla leder in i förstärkare och instrument. Det finns 

också ett ställ vid ena väggen där både akustiska och elförstärkta gitarrer står. På andra sidan 

rummet står ett piano som Helga beskriver som ”jäkligt ostämt”. På golvet finns också 

flertalet gitarrpedaler med olika effekter. Astrid spelar på en Fender Stratocaster och hon 

använder främst en pedal med effekten fuzz. När hon spelar slide guitar, byter hon till en 
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Fender Telecaster. Förstärkaren hon använder är en Fender Pro Junior. Astrid berättar att det 

är hennes egen utrustning hon använder när hon musicerar.  

 

Olga spelar på en bas av märket Squire, som är en Fenderkopia. Den är svart med rött 

plektrumskydd. Basförstärkaren är av märket Hartke. Trummorna är svarta med glittereffekter 

i guld och silver av märket Sonor. Cymbalerna är av märket Paiste. Alla bandmedlemmar är 

klädda i mörka kläder. Jag lägger märke till att samtliga använder skor av märket Converse, 

till och med jag.152 

 

Jag besöker bandet en onsdag och de har en spelning kommande lördag. De resonerar fram 

och tillbaka vilka låtar de bör ha med vid konserten och hur de ska förbättra framförandet. 

Helga sitter med benen i kors bredvid mig med händerna i sitt blonda hår. Hon lyssnar mest 

på diskussionen som pågår mellan Astrid och Olga. Astrid står upp med gitarren runt halsen. 

Olga sitter mitt emot med korsade ben. Hon säger att hon inte vill att de tappar tempo och 

kraft i refrängen av låten Young Generation. Astrid håller med. Hon tar upp gitarren och 

spelar upp exempel på hur det bör vara. Det är helt klart Olga som leder samtalet. Hon baserar 

sina åsikter mycket på hur det ”känns” när det är rätt. Hon frågar fler gånger hur Astrid och 

Helga upplever det. Hon tycker att det är viktigt att de har samma uppfattning om hur det ska 

vara så de inte drar åt olika håll.  

 

De bestämmer sig sedan för att spela en annan låt. Helga tar fram en akustisk gitarr ut ett 

”hard case” och stämmer den. De pratar lite om vilket tempo som gäller för låten. Capo 

används på den här låten och Helga frågas Astrid vilket band det ska sitta på. Helga räknar in 

och de börjar spela. Helga sitter fortfarande ner medan både Astrid och Olga står upp. Astrid 

står stilla. Olga rör sig ständigt till musiken. Efter ett tag avbryter Olga för att gå igenom 

ackorden och formen på låten. De pratar om hur de gjorde på inspelningen då bandet hade en 

annan basist. Olga menar att hon vill spela som på inspelningen eftersom basen lät så ”skön” 

där.  

 

De bestämmer att de ska köra låten från början. Astrid undrar om man kan avbryta om man 

har en idé om vad man kan göra med låten för att få den bättre. De tar sedan om ett parti fler 

gånger för att få stämsången rätt. Det ligger överlag mycket fokus på sång, ofta då trestämmig 
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sådan. Det mycket arbete ed att få musiken tight och musikerna kommunicerar mycket med 

blickar och kroppsspråk under låtarna för att styra musicerandet utan att avbryta.  

 

Andra gången jag besöker bandet är dagen efter första besöket. Vi samlas först i skolans 

gemensamma kök eftersom vi måste vänta lite på Wilmer. När han kommer går vi upp till 

bandets replokal. När vi kommer in i rummet går alla fram till sina instrument direkt. Wilmer 

sätter sig bakom trummorna, Olga tar upp basen, Astrid hänger på sig gitarren och Helga 

sätter sig vid en av mikrofonerna. Jag berättar också för Wilmer varför jag är där och vad det 

ska leda fram till. Han uttrycker att han tycker det är ”spännande” att vara med i ett 

forskningsprojekt. 

 

Efter att de har stämt instrumenten bestämmer de sig för att de ska repetera alla de låtar som 

ingår i konserten på lördag i rätt ordning. Wilmer räknar in och de kör igång med en låt som 

innehåller mycket stämsång. Stämmorna sitter fint och tjejerna utbyter positiva blickar efter 

refrängen. Idag står även Helga upp när hon sjunger men hon rör sig mycket lite och hon har 

mikrofonen i ett stativ istället för i handen. Astrid rör sig mer idag, men är ändå relativt 

stillastående. Det är ändå Olga som tydligast visar upp musiken i kroppen med stora gester.  

 

Wilmer ser lugn ut bakom trummorna och gör inga som helst utspel. Han tittar då och då upp 

under kepsen. Oftast söker han kontakt med Olga under låtarna. Även Astrids och Helgas 

blickar söker sig mot Olga under musicerandet. Helga och Astrid tittar sällan på varandra. 

Direkt efter låtens slut kommenterar Olga att vissa inpass måste vara tydligare och att hon och 

Wilmer måste vara mer samspelta. De provar ett avsnitt igen. Efteråt utbrister Helga ”Ja! 

Hajar ni grejen?” 

 

Efter det lämnar de den låten och fortsätter med en annan. Det är en låt som de inte repeterat 

så mycket. Olga har lite problem med basgången och frågar Helga hur hon ska spela. Helga 

vänder sig om och spelar den på pianot. Olga uppfattar direkt hur basspelet ska se ut och 

fortsätter sedan utan Helgas hjälp. Den här låten är något lugnare än den förra och samtliga 

musiker har satt sig ner på stolar. Den här låten innehåller ett längre gitarrsolo och Astrid tar 

genast mer plats när det startar. Hon blir då mycket mer fysisk i sitt spel och reser sig från 

stolen. Avslutningen innehåller mycket stämmor och de måste ta om den fler gånger för att få 

den att sitta. Efter ett tag fungerar det bra och de kan gå vidare in på nästa låt. Repetitionerna 
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har sällan en sluttid. De repar så länge det behövs. Allt för att musiken ska sitta till 

spelningen.  

 

Under alla repetitioner jag deltagit vid, har vissa mönster utkristalliserat sig när det kommer 

till hur bandet socialiserar med varandra. De flesta repetitioner innehåller alltid någon form av 

övning där bandet fokuserar på trumkomp, uppbyggnad till refräng eller rytm på basen. De är 

alltid noggranna med detaljer som kan lyfta helheten. I de diskussioner som sker kring detta, 

deltar samtliga i bandet och kommer med förslag, även om det oftast är Olga som tar mest 

plats i dessa samtal. Helga är vanligen den som tar det slutgiltiga beslutet om hur det ska vara, 

ibland i samråd med Astrid. 

 

När det kommer till bandmedlemmarnas olika funktioner i bandet är det Olga som oftast tar 

initiativ till förbättringar. Ofta är det förändringar av insatser och rytmik som föreslås för att 

det ska bli mer ”tight”. De talar inte öppet om låtens ”känsla” eller ”mening”. Känslan är 

någonting som tydligare syns i musikernas kroppsspråk och sätt att kommunicera med 

varandra via blickar och ansiktsuttryck. Låtens karaktär påverkar också vilken typ av 

kroppsspråk som används. I de snabbare låtarna som lutar mer åt rock än pop, står Olga, 

Helga och Astrid upp. De rör sig mer och hoppar upp och ner. I de snabba gitarrsolona kliver 

Astrid fram och tar mer plats i anspråk genom större gester och ett taktfast stampande i 

högerfoten. Hon är fortfarande dock mycket mer stilla än Olga. Astrids kroppsspråk är alltid 

minimalistiskt och Olgas är mer expressivt. Wilmer lever ut desto mer i de snabbare 

rocklåtarna. Rörelserna blir yvigare och huvudet följer med i detta. Han visar sällan upp en 

rädsla att ta plats i det sociala rummet när det gäller ljud och rörelse.  

 

En viktig observation är också att det är väldigt ”högt i tak” på bandets repetitioner. 

Bandmedlemmarna vågar säga om de känner sig osäkra och det lyfts alltid fram om det är 

något som inte fungerar. Även när det blir diskussioner är de alltid respektfyllda och sakliga. 

Det råder ofta en skämtsam stämning och det är mycket skratt emellanåt. Man kollar alltid 

med alla om besluten är bra för gruppen. Man skulle kunna säga att klimatet är av 

demokratisk karaktär. Man får känslan av att detta är det bästa de vet: att spela musik 

tillsammans med andra. 

 

För att återknyta till det visuella är det intressant att alla använder skor av märket Converse. 

Detta är ett tecken på att skor och andra visuella medel har en symbolisk betydelse i en 
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musikgenre, något som Lars Lilliestam lyfter fram när han diskuterar genrebegreppet. Med 

hjälp av yttre attribut kan man visa var man hör hemma både musikaliskt, åsiktsmässigt och 

socialt. Skor av märket Converse, anses vara en typisk symbol för ungdomskultur och 

rockmusik. 

 

När man sätter observationerna i ett genusperspektiv är många av iakttagelserna intressanta. 

Det är tydligt att det främst är tjejerna som styr i bandet. Det är också de som mest pratar med 

varandra och diskuterar låtarnas upplägg. Wilmer håller sig i bakgrunden och tillägger endast 

någonting i samtalet om han behöver fråga något om sitt spel eller vilken låt de ska spela 

härnäst. Det är sällan han kommer med förslag på förbättringar även om det händer några 

gånger. Att han tar en mer undanskymd roll i det här bandet är också något han själv 

understryker, vilket jag tidigare refererat till.  

 

 Helga har vanligtvis en ganska återhållen roll i sammanhanget. Hon lägger sången, men tar 

inte särskilt stor plats i anspråk. Hennes roll ökar dock när hon använder sig av ett instrument 

utöver rösten. I de låtar då hon spelar gitarr, piano eller tamburin har hon omedelbart en större 

roll i helheten. Hon är också mer delaktig i diskussioner som rör låtval och form på låtarna. 

Trots att det är Helga som är projektets inträdespunkt, är det inte hon som är ledare i bandet. 

Egentligen är det ingen som är en tydlig ledare, utan det är en mycket demokratisk och jämlik 

fördelning av inflytandet över musiken, även om det främst är kvinnorna som uttalar sig. 

Bandmedlemmarna har olika roller beroende på vad som diskuteras, istället för en enda 

person som kontrollerar allt.  

 

Det är tydligt att det är stora skillnader i hur bandmedlemmarna sitter, står och rör sig. I detta 

avseende blir Björcks resonemang om platstagande synnerligen intressant. Helga, Astrid och 

Olga sitter med benen i kors, medan Wilmer sitter mer avslappnat bakom trummorna. Astrid 

och Helga tar heller inte stor plats i rummet när de rör sig till musiken. De har ett litet rum att 

röra sig i. Astrid tar dock mer plats när hon har en mer framträdande roll i musiken, under 

gitarrsolona. Olga tar mer plats i anspråk och hon musicerar med hela kroppen, hon har dock 

inte en naturligt tilldelad plats, utan hon måste hela tiden aktivt skapa den. 

 

Wilmer väljer aktivt att ha en mer undanskymd roll men hans plats i musiken är naturlig. Det 

är också skillnad på hur han rör sig i de lugna låtarna och i de som har ett mer kraftfullt sound. 

När han spelar i de mjukare låtarna märks han inte mycket, medan han i de låtar som har ett 
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vassare sound med tydligare maskulina könskoder, utmärker sig med yviga rörelser. Det är 

tydligt att han identifierar sig starkare med dessa låtar. Kvinnorna i bandet talar också mycket 

om ”känsla” när de diskuterar låtarnas uppbyggnad, medan Wilmer helst diskuterar utifrån 

musikens uppbyggnad, något som kan kopplas till Lilliestams resonemang kring skillnader i 

maskulint och feminint lyssnande och skapande.  

 

Detta tyder först och främst på att interaktionen vilar på en tydlig distinktion mellan könen. 

Man gör skillnad i hur man rör sig, talar och om vad man talar. Det är också skillnad när det 

kommer till platstagande. Wilmer har en naturlig plats som han inte behöver kämpa för, 

medan exempelvis Olga anstränger sig för att leva ut och ta plats. Att det är kvinnorna som 

mestadels kommer till tals, behöver inte tyda på att de utmanövrerat Wilmer. Detta kan 

snarare handla om att Wilmer, som han säger själv, valt att hålla sig i bakgrunden. Han 

påpekar att han har en mer framträdande roll i sitt metalband. Detta har förmodligen att göra 

med att han identifierar sig mer med den hårdare stilen. Kanske kan det vara så att han gör 

kön genom att avskärma sig från kvinnorna i Before Bake. En stor del i kvinnornas 

genusskapande är istället att sitta, stå, röra sig och tala som en kvinna. I detta ljus kan man se 

att traditionellt feminina attityder och rörelsemönster är den del i kvinnornas reproduktion av 

genus.  

Att repa och skriva låtar 

När jag frågar hur de själva skulle beskriva sin musikstil svarar Helga direkt: ”Olika”. Astrid 

fyller på att det i det stora hela är rockmusik men att de har låtar som har element från fler 

musikstilar. Hon nämner att de exempelvis har haft en låt som var inspirerad av 50-talsblues. 

Helga säger att de i huvudsak hämtar sitt sound från 60-talets olika musikstilar. Detta innebär 

allt ifrån funk till soul. När jag frågar om särskilda inspirationskällor nämner Astrid The 

Beatles, Fleetwood Mac och The Band. ”Det är mestadels amerikanskt”153, säger hon sedan. 

Här menar hon säkerligen sound, eftersom inget av banden hon räknar upp är amerikanska.  

 

Wilmer berättar att de från början endast repade in några låtar inför särskilda spelningar men 

att de nu har fått upp en repertoar så de kan spela oftare och ta längre spelningar. Helga säger 

också att de har spelningar så pass ofta att de måste repa regelbundet, men att det är som mest 

intensivt dagarna innan en spelning.  
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När det gäller låtmaterial använder de sig av både nytt och gammalt. De spelar dock 

genomgående material som Astrid och Helga skrivit själva. Astrid beskriver hur det går till 

när bandet ska lära sig en ny låt: 

 

 Astrid: 

 Jag och (…) skriver låtarna var för sig. Sen så tar vi låten till bandet. Sen så… 

 försöker vi arra…det kan vara…låten kanske skrev som en lugn låt…men sen så  

 i bandet blir den snabb.154 

 

Helga berättar att hon började skriva låtar samtidigt som hon övade sig på gitarr och piano. 

Hon säger att det krävs inspiration för att skapa musik. 

 

 Helga: 

 Jag har haft jättesvårt…nu när…man ska sätta sig och skriva liksom…för att man 

 typ inte hinner vänta på inspirationen (…) för jag har alltid haft inspirationskällor 

 när jag har skrivit låtar…annars har det inte blivit nånting.155 

 

Både Helga och Astrid säger att inspirationen kommer ur det man känner. Detta kan vara 

både ilska, smärta och ångest. Ofta handlar det om mörka känslor. Helga berättar att hon har 

mycket frustration i sina låtar. Astrid säger att hon brukar skriva en låt för att slappna av om 

hon är nervös inför någonting. Att skriva en låt kan också ha en förlösande faktor om man 

byggt upp mycket starka känslor under en längre tid. Astrid kallar att skriva en bra låt för ”en 

gåva man ger till sig själv”.156 Hon påpekar också att det inte går att tänka fram en låt som 

man kanske måste göra om man sätter sig ner med intentionen att skriva en låt. ”En bra låt 

kommer ur en stark känsla”157, säger hon. 

 

Olga säger också att det är skönt att spela låtar som kom till innan hon gick med i bandet. 

Detta hjälper henne att få en uppfattning om vilket sound som eftersträvas och hur de vill 

presentera sig själva. För de nya medlemmarna har det också varit en hjälp att bandet spelat in 

en demo med åtta låtar som de kunde använda när de skulle lära sig låtarnas form. Olga säger 

också att hon är lite försiktig med att komma med synpunkter på låtarna eftersom hon är så 

pass ny i bandet. Däremot påverkar de arrangerandet av låtarna som sker under repetitionerna.  
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Astrid och Helga säger att det skiljer sig från gång till gång vad som kommer först i en låt när 

det handlar om musikaliska element. Ibland är det ett riff, en annan gång en melodi och i vissa 

fall en gitarrslinga eller en rytmisk känsla. Astrid understryker dock att hon är en 

”melodimänniska”. Hon säger att hon inte lyssnat på texter i musik innan hon själv började 

skriva musik. För Astrid är det tvärtom: 

 

Astrid: 

 Jag går nog åt andra hållet tror jag…text först. Sen så…kommer melodin. Det är  

 Ofta att jag sitter och spelar så sjunger jag så kommer det en textrad som jag gillar 

 och det är den som bygger upp…158 

 

I detta kapitel har vi sett att bandet fokuserar mycket på att spela inför andra. Det är inför 

spelningar de repar som mest för att det ska bli så bra som möjligt på konserten. Detta är 

tecken på att det är viktigt hur publiken definierar bandet, något jag varit inne på tidigare.  

 

Bandet beskriver att det är Helga och Astrid som kommit med låtmaterial till replokalen som 

bandet kan lära sig. De beskriver dock att låtarna kan förändras mycket när de repar. En 

långsam låt kan bli snabb och låtarna kan få en helt annan känsla när de utvecklar soundet 

tillsammans. Bandmedlemmarna kallar detta för ”att arra”. Det är här tydligt att mycket av 

musikskapandet ligger i interaktion. Det som Helga och Astrid gör är att organisera ett 

musikaliskt råmaterial, något som sedan utvecklas och förändras när bandet repar. Interaktion 

och samspel verkar vara nyckeln, något som jag varit inne på tidigare i texten när 

bandmedlemmarnas musikaliska bakgrund presenterades.  

 

Astrid och Helga pratar också mycket om texter och melodi. Det kan härledas till att vara 

sångerska och att föra fram en känsla. Tjejerna i bandet säger också att en bra låt kommer ur 

en stark känsla. Att ”tänka” fram en låt, är inte något eftersträvansvärt. Tjejerna beskriver 

också att de känslor som ofta kommer fram är av mörk karaktär. Ofta handlar det om 

frustration eller ångest. I ett genusperspektiv blir sångmelodi och känslighet typiska teman för 

kvinnors musikupplevelser och hur de beskriver dem. Känslighet anses vara kvinnligt, medan 

en mer rationell organisation av ljud anses vara någonting manligt, vilket Gracyk lyfter fram i 

sin text. Känslighet bör dock inte här förväxlas med känsla. Att skapa musik ur en stark 

känsla är säkerligen något som förekommer hos båda könen. Men att skriva musik med en 
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subtil känslighet är istället något som beskrivs som feminint. Att tjejerna känner frustration 

över något är också synnerligen relevant. Varför är de frustrerade och hur tar sig denna känsla 

i uttryck? Detta kommer jag mer in på nedan.  

Texter 

När vi pratar om tematiken i texterna säger Astrid att det ofta handlar om ”att må dåligt” och 

”riktiga saker”.159 Hon berättar också att texterna kommer ur självupplevda händelser. Helga 

fyller i: 

 Helga:  

 Ifall jag har en känsla som känns jobbig så…får jag ner den på papper så kan jag  

 ju gå utifrån och se vad är det här för nånting…och då förstår jag mer om mig själv.160 

 

Jag frågar Helga om hon kan välja ut några texter som hon tycker ger en bra bild av vad 

bandet vill säga rent textmässigt. Hon väljer bland annat låtarna Young Generation, och 

Crossroads. Hon berättar att låtarna är födda ur frustration. Helga lyfter också fram att hon 

upplever att en text kan hjälpa henne att förstå mer om vem hon är. Detta kan tyda på att en 

text definierar hur hon ser på sig själv och hur hon relaterar till omvärlden. Den kan bearbeta 

känslor och sätta ord på upplevelser som varit viktiga i hennes identitetsskapande.  

 

Young Generation 

This is why we go, cause we don´t know 

we don´t seem to find the last piece 

This is why we move, cause we are lost souls 

we don´t seem to find our own peace 

 

 

This is the taste of the young generation 

the taste of the last sensation, its bitter and sweet, in the same bit 

This is the taste of our beauty conclusion 

the dark side of the solution 

We are your new bridge 

 

I´ve lost my faith, I´ve lost my job 

I don`t seem to be the only one 

and I`ve got a feeling, that I`m left outside 

and that this is the last thing to do 
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This is the taste of the young generation 

the taste of the last sensation, its bitter and sweet, in the same bit 

This is the taste of our beauty conclusion 

the dark side of the solution 

We are your new bridge 

 

Crossroads 

Crossroads took me down to a place never known of man  

and time is mine, find what´s wrong find what´s right and do it now 

I tried to be the savior of humanity but I got wise, don´t know where all  

I know is somewhere in between don`t know who all I know is someone has to be. 

 

Oh there is something in me but no more air no more air 

Oh I got my believes but no more air no more air 

Oh I got my needs but no more air no more air no more air noooo more air 

 

It´s a difficult decision to take but I know it will change the way 

It´s a tough way to go, if the decision’s wrong you never know which side you´re on 

Something in our minds tells us more and more and more 

we´ve got things left behind and soon we'll see everything that´s in our minds 

soon we'll see everything just stumble down 

 

Oh there is something in me but no more air no more air 

Oh I got my believes but no more air no more air 

Oh I got my needs but no more air no more air no more air noooo more air 

 

Även om jag inte gör anspråk på att göra en analys av bandets texter vill jag ändå kort stanna 

till vid detta eftersom författandet av låttexter ingår i musikskapandet. Låten Young 

Generation handlar förstås om att vara ung och känna osäkerhet inför framtiden och hur livet 

ska utvecklas. Någonstans får man också en känsla av en strävan efter frihet. Det finns dock 

flera meningar som skulle kunna tyda på utanförskapet som tjejerna upplever i rockgenren. 

Det finns också textrader som kan tydas som att tjejerna känner press att vara vackra och att 

detta är ”den mörka sidan”. Crossroads har kanske ett ännu tydligare frustrationstema. Här 

sjunger de att det finns någonting som hindras ifrån att komma ut och att det är en svår väg att 

gå. Detta skulle kunna vara en upplevd vanmakt över att inte få plats och ständigt bli 

ifrågasatt som kvinna inom rockgenren. Texttematiken skulle kunna härledas till 

rockmusikens maskulina diskurs och kvinnors plats i den. Det är också här tydligt att 
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reproduktionen av genus påverkar hur det musikaliska materialet skapas ända ner på 

detaljnivå, vilket Reynolds och Press lyfter fram. Genus syns överallt. I sound, melodier och i 

texter. 

 

Liveframträdandet 

Följande text beskriver det liveframträdande som ingått i fältstudien. Sedan presenteras 

bandets egen uppfattning av vad det innebär att spela live och hur de upplever sin roll på 

scenen. 

Observationer 

Jag följer med Before Bake på en lördagsspelning i Mora. Vi träffas på skolan där de har sin 

replokal för att lasta bilen full. De ska alla få plats i en och samma bil vilket leder till att jag 

åker i min egen bil tillsammans med en bekant till bandet. Vi tömmer nästan replokalen på 

utrustning. Förstärkare, kablar, instrument, pedaler, extra strängar, trumpinnar och mycket 

annat ska packas ned. Platsen tar snabbt slut i den bil som bandet åker i, vilken körs av 

Wilmer. Resterande utrustning får plats istället plats i min bil. När allt är nerpackat åker vi i 

samlad trupp till Mora.  

 

När vi väl kommer fram till spelstället ska först allt packas ur bilarna och riggas upp. Astrid 

får snabbt veta att hon inte får använda sin egen förstärkare. Hon protesterar inte tillräckligt 

och hon får därför spela genom en Peavey-förstärkare istället för den som är anpassad till 

hennes gitarr och deras sound. Ett PA finns på plats och monitorer är uppriggade. Bandet gör 

inte anspråk på att själva korrigera riggen så som de vill ha den.  

 

När allt är på plats på scenen ska ljudet testas. Det är inte bandet som styr hur ljudet ska vara. 

De tar inte initiativ till att påverka hur det låter. De åsikter som förs fram är önskemål och inte 

krav. Överlag upplevs en osäker känsla när det kommer till ljud och teknologi. Dock så flyttas 

en monitor efter det att Olga framfört hennes åsikt om att hon inte hör de andra i bandet. Det 

är två ljudtekniker som båda är män, och det är absolut de som har total makt över ljudbilden. 

De visar inga som helst tecken på att vara mottagliga för förslag från bandet, och bandet visar 

inga tecken på att de vill vara med och bestämma över ljudet och soundet. De 

bandmedlemmar som är kvinnor tilltalas som ”tjejen med basen” och inte som ”basisten”. 

Wilmer benämns dock som ”trummisen” och inte som ”killen bakom trummorna”.  
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Efter soundcheck är det en ganska lång väntan i logen innan det är dags att gå på scenen. 

Astrid och Helga satsar mycket på scenkläder och andra visuella medel. Helga har sytt en gul 

klänning med spets och andra detaljer. Håret tuperas och sprayas. Astrid klär sig i kjol, kavaj 

och pumps. Håret är kvar i hästsvans. Olga förblir neutralt klädd precis som Wilmer. Det 

pratas mest om annat än musiken.  

 

På scenen tar Olga relativt stor plats. Hon svänger med basen och hoppar upp och ner. Hennes 

kroppsspråk är starkt medan ansiktsuttrycket är neutralt, näst intill försiktigt. Helga har en 

mycket större roll live än hon har i replokalen. Hon är fortfarande ganska liten i sina rörelser 

och hon använder sig av mikrofonstativ även nu. I slutet av Young Generation släpper hon 

dock loss och vågar sig på stora gester. Astrid har nästan samma roll här som i replokalen. 

Hon är väldigt försiktig och fokuserad. När hon har solo vågar hon dock ta lite mer plats i 

anspråk och kroppsspråket blir då lite mer vågat. Wilmer är avslappnad och inger en säker 

känsla. Även om hans rörelser inte är stora, har han naturligt en stor plats på scenen trots att 

han befinner sig i bakgrunden.  

 

Att observera hur bandet beter sig i en situation där de spelar live och tvingas interagera med 

okända människor, har visat mycket intressanta resultat. Jag menar här då särskilt hur det gick 

till när bandet skulle kontrollera ljudet. Ljudteknikern, som var en man, styrde detta. Astrid 

fick inte spela på sin förstärkare. Detta var någonting hon fann sig i utan större protester. 

Ljudteknikern samtalade mestadels med Wilmer. När han tilltalade kvinnorna lade han till 

prefixet ”tjejen” framför deras benämning som instrumentalist. Wilmer vart dock benämnd 

som instrumentalist och inte som pojke, eller man. Om kvinnorna visade någon form av 

missnöje med ljudet, var de mycket försiktiga med hur de lade fram sina synpunkter. De tog 

inte plats, sade inte till med skarp röst och de gjorde inte anspråk på att själva styra hur det 

skulle låta om deras instrument. Olga krävde dock bättre medhörning och fick det.  

 

Detta visar en tydlig uppdelning mellan könskategoriernas olika sysslor, något som Hirdman 

kallar för social integration. Tekniken sköts av män, och kvinnorna underordnar sig genast 

tekniken eftersom de inte hör hemma inom detta område. De förlorar därmed sin inverkan på 

hur musiken faktiskt låter. Ljudframställningen är en viktig del i hur musiken upplevs, därför 

är det olyckligt att musiker som är kvinnor inte är med och påverkar mer hur det faktiskt ska 

låta utåt. Detta kan man också se på utifrån Björcks resonemang där hon påpekar att ta plats 

ljudmässigt är något maskulint kodat. Detta gör att en soundcheck är en manlig sfär både 
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genom tekniken och genom det faktum att röster och instrumenten ska förstärkas för att få en 

kraftfullare effekt. I denna bemärkelse blir hanteringen av ljud så pass kraftigt maskulint 

kodat, att det feminina underordnas så till den milda grad att det blir totalt osynligt. Tjejernas 

agerande här skulle kunna innebära att de gör kön genom att underkasta sig i den maskulina 

diskursen som präglar denna sociala situation. Man skulle också kunna härleda detta till att 

strävandet efter de upphöjda idealen hegemonisk maskulinitet och normativ femininitet gör 

sig påmint här då tjejerna exkluderar sig själva från den tekniska sfären vilken förknippas med 

maskulinitet. Deras strävan är istället mot en femininitet i vilken det ingår att vara mer 

tillbakadragen och försiktig.  

 

Jag har tidigare visat att rörelsemönstren och platsstagandet skiljer sig mellan Wilmer och 

tjejerna i replokalen. Detta fortsätter också när de framträder live. Det blir dock ännu tydligare 

här. Wilmer är mer i bakgrunden och har en naturlig plats utan att han behöver anstränga sig. 

Olga utvecklar sina rörelser och lever ut mer. Astrid blir nästan mer introvert här än i 

replokalen och kontrasten mellan platstagandet i kompspelet och i solona blir tydligare. Helga 

är mer stillastående live, än hon är i replokalen. Hennes scenpersonlighet är mystisk och 

inåtvänd, men ändå stark. Hon inger dock större säkerhet än Astrid. Detta skulle kunna tyda 

på att Helga sjunger, vilket är accepterat beteende för en kvinna. Astrid är elgitarrist, vilket 

gör att hon endast genom att gå ut på scenen med gitarren runt halsen väcker uppmärksamhet 

och kritik tack vare att hon använder sig av ett instrument som är en sådan kraftfull symbol 

för den maskulina diskursen.  

 

Allt detta skulle också kunna kopplas till Gracyks text där han lyfter fram att publikens 

tillsätter mening i musikernas identitetsskapande, vilket kan ligga till grund för att det som 

syns i replokalen koncentreras när de framträder live. Om publiken ser Astrid som en 

”kvinnlig gitarrist” istället för ”en gitarrist som är kvinna”, påverkar detta också hur hon ser 

sig själv.  

Live on stage – Before Bake 

Jag har nu lyft fram mina observationer av bandets agerande runt omkring en konsert. I 

följande text presenteras hur bandet själva beskriver hur det är att framträda live.  

 

Astrid säger att hon önskar att andra kan känna igen sig i låtarna som de spelar. Hon vill inte 

att publiken endast ska känna att det svänger om själva musiken, utan att de känner någonting 



82 
 

på ett djupare plan. De vill dock inte uppfattas som ”svåra”, eftersom de samtidigt också vill 

att publiken ska bli upprymda av musiken. För att nå ut till publiken tror Helga att det är 

viktigt att känslan är förankrad i henne själv så att den känns äkta. ”Känner jag att jag har en 

kniv i hjärtat ska andra känna det också”161, säger hon. 

 

Astrid understryker vikten av att spela i band när det kommer till den känslomässiga aspekten 

av musiken. 

 

Astrid: 

 Med ett band får man liksom…framföra hela känslan tillsammans med andra. Det  

 är en helt annan grej än att ge allt från sig själv bara.162  

 
Olga Säger att även om texten ibland är mörk, har de väldigt roligt tillsammans på scenen. 

Däremot berättar hon att bandet talat om att ge mer under liveframträdandet. Hon säger: 

 

Olga: 

 Vi skulle kunna ge ännu mer (…) man kanske är nervös…och tänker att man inte  

får spela fel eller…och…sånt syns liksom. Jag skulle vilja…själv känner jag nånting  

att man känner bara…FAN det här är ROCK liksom…lite mer att vi skulle kunna 

våga (…) Jag vill förvåna folk…Det ska vara lite mer YEAH! 163 

 

Både Astrid och Helga instämmer och påpekar att de båda vill ha mer kontakt med publiken 

än att bara tänka på att spela rätt som de gör nu. De säger att de inte har pratat så mycket om 

liveframträdandet som de egentligen tycker att de borde. Astrid och Helga säger att de inte 

heller brukar berätta för Olga och Wilmer vad låtarna handlar om. De lär mest ut ackord och 

form och sedan sätter de igång och spelar. Olga säger dock att hon gärna skulle vilja veta vad 

låtarna handlar om och ur vilken känsla de kom till för att skapa ett mer helgjutet intryck.  

 

Någonting annat som är viktigt i bandets liveframträdanden, är att de syr sina egna 

scenkläder. Detta har de nyligen börjat med eftersom de tidigare ofta blev diskussioner om 

klädval inför spelningarna. Att de syr sina egna kläder handlar också om att de ville framstå 

som mer konstnärliga och kreativa. De diskuterar färger och tyger innan de börjar sy upp 

kläder. Det är mestadels Astrid och Helga som syr till sig själva och stilen de eftersträvar är 

hämtad från 50- och 60-talet, precis som deras musik. De vill att det ska vara ”flott och 
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glamouröst”. Astrid säger att de vill att kläderna ska vara färgglada, eftersom deras musik är 

det.  

 

Olga vill dock ha mer neutrala kläder på scenen eftersom hon vill att publiken ska lyssna på 

hennes bas, inte titta på hennes speciella kläder. Astrid säger att hon har provat att ha klänning 

och höga klackar på två spelningar men att hon absolut inte kände sig bekväm i detta. Hon 

kände sig istället hämmad av det klädvalet. De utvecklar tankarna kring klädvalet: 

 

Olga: 

 Det kan ju bli en väldigt cool kombination …OM man har en sån fin klänning om  

 man bara sen vågar vara asrå …då blir det ju skitkul (…) såhär jag sliter sönder den… 

 

 Astrid: 

 Ja…att man inte bara står där och är FIN! 

  

 

Helga: 

 Som nån jävla docka  liksom… 

 

 Olga: 

 Nej, då är det ju viktigt att man har nån motgrej liksom…att man kan leva ut lite mer… 

 

 Astrid: 

 KONTRAST! 164 

 

När det gäller planeringen av liveframträdandet är det mycket som är lagt i detalj, exempelvis 

ordning på låtar och valet av kläder. Däremot bestämmer de inte innan vad som ska sägas på 

scenen eller hur de ska röra sig. De menar att sådant måste komma ur den känslan de får på 

scenen just då.  

 

Hur bandet själva ser på sina liveframträdanden har belyst viktiga insikter i hur interaktionen 

med en publik påverkar musikskapandet. Astrid uttrycker att hon gillar att stå på scenen med 

bandet eftersom hon då får framföra en känsla tillsammans med andra ”just då”. Detta tyder 

på att interaktionen med andra, både musikerna och publiken, är viktig i musikskapandet och 

att mycket skapas i stunden. Det kan också tyda på att Astrid känner sig granskad och 
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bedömd, vilket gör att hon gärna vill ingå i ett kollektiv som en del i helheten än att ensam 

visa upp sig.  

 

Det är också intressant att de inte vill uppfattas som ”svåra” eftersom de vill att publiken ska 

bli upprymd av deras musik. Vad innebär detta egentligen? Att vara svår skulle exempelvis 

kunna vara att bryta mot socialt konstruerade regler, vilket skulle göra att bandet skulle bli 

socialt ogripbara och därmed falla utanför vad andra människor upplever som positivt. Det 

skulle också kunna innebära att de inte vill uppfattas som pretentiösa eller för djupsinniga.  

 

När det kommer till hur de agerar på scenen diskuterar de att de skulle göra ett bättre 

liveframträdande om de vågade ge mer istället för att bara tänka på att spela rätt. Olga vill att 

de ska våga mer och ”förvåna folk”. Vad innebär det att förvåna folk? Olga vill att de ska vara 

mer kraftfulla på scenen. Varför skulle då detta förvåna folk? Eftersom ett beteende som 

präglas av styrka och kraft tillskrivs könskategorin män, skulle Olga som kvinna förvåna folk 

genom att reproducera ideal som anses vara typiskt manliga. Detta utvecklas ytterligare när 

bandet talar om sina scenkläder. De menar att om man har klänning och går ut på scenen och 

genomför ett kraftfullt framträdande, skulle detta innebära en kontrast. Varför är då detta en 

kontrast? Här hamnar vi tydligt i uppdelningen mellan vad som är stereotypt kvinnligt och 

vad som är stereotypt manligt. Att ha klänning är feminint kodat, medan ett kraftfullt 

scenframträdande inom rockgenren är maskulint kodat. Om man då ikläder sig en sådan starkt 

feminin symbol som klänning för att sedan spela elgitarr, som är en symbol för maskulinitet, 

blir det en skarp kontrast.  

 

Att de diskuterar klädval är intressant i sig. För Astrid och Helga är detta viktigt. Olga är inte 

lika intresserad av detta, men hon engagerar sig ändå i diskussionen. Klädval är något som 

Wilmer inte säger ett enda ord om. Detta skulle kunna tyda på att det är viktigare för 

kvinnorna att framträdandet också ser bra ut, inte bara att de ska förmedla något genom 

musiken.  

Musikskapande – en sammanfattning 

I det här avsnittet har vi sett att produktionen av låtmaterial rör sig i fler steg. Först och främst 

skapas det musikaliska råmaterialet av Astrid och Helga. Sen skapas också en del i musikens 

mening på det känslomässiga planet. Astrid och Helga berättar att de skriver främst musik för 

att uttrycka en känsla som är väldigt stark, eller för att bearbeta någon händelse som påverkat 



85 
 

dem. Astrid fokuserar främst på text och melodi. Även Helga har fokus på melodin. Att skriva 

texter är också ett viktigt steg i musikskapandet eftersom det är där de kan sätta ord på deras 

upplevelser och känslor, vilket hjälper dem att förstå ”sig själva”. När grunden för en låt 

sedan är satt, presenteras den för resten av bandet. Bandet pratar om att de ”arrangerar” 

låtarna tillsammans. De menar att det i detta ingår exempelvis val av rytmiska figurer för bas 

och trummor, dynamik och form. I detta steg kan också en låt förändras mycket utifrån hur 

det var tänkt från början. En stor del av musikskapandet sker alltså i interaktionen mellan 

individerna i bandet. Det enda som inte förändras i denna interaktion, är de texter som Helga 

och Astrid skrivit. Detta skulle kunna tyda på att texterna är förknippade mer med en 

individens identitetsskapande, än med bandet som enhet.  

 

Här frångår också Helga och Astrid sina roller som låtskrivare, eftersom det huvudsakligen är 

Olga som är drivkraften bakom när förbättringar ska göras. Eftersom låtar kommer till både 

genom den enskilda individens organisering av musikaliska beståndsdelar sprungna ur en 

individuell känsla, och ur gruppens interaktion med varandra kan man ifrågasätta om man kan 

fästa musik vid en upphovsman när det handlar om ett band.  

 

När det gäller själva liveframträdandet säger samtliga i bandet att det är viktigt att vara i 

känslan och leverera den till publiken. De säger också att de inte alltid lyckas med detta, utan 

fokuserar på att spela rätt. Två av kvinnorna i bandet planerar också noggrant vilka scenkläder 

som gäller. Det är viktigt att dessa passar till musikstilen och resten av framträdandet. 

Ordning på låtar bestäms också innan spelningen. Bandet säger att när det kommer till själva 

scenframträdandet agerar de mest i stunden utifrån den känslan de får just då. Hur de rör sig 

och vad de ska säga på scenen är aldrig förutbestämt.  

 

De pratar också mycket om att de har roligt tillsammans på scenen. Astrid understryker vikten 

av att spela tillsammans, eftersom det är då hela känslan kommer fram. I detta ljus kan man 

också se att interaktionen mellan bandet och publiken också påverkar hur musiken skapas. 

Stämning och publikreaktioner är viktiga faktorer i musikskapandet när bandet uppträder live, 

eftersom en låt då kan få en ny dimension och utvecklas från den form den hade i replokalen.  

 

Jag uppfattar att känslan kommer före musiken, eftersom den inger den inspiration som krävs 

för kreativt skapande. Musiken preciserar och formger sedan känslan som ligger till grund för 
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den. Känslan som musiken beskriver, bearbetas sedan i interaktion med de andra i bandet. Det 

är också på detta plan som det huvudsakliga musikskapandet pågår. När bandet interagerar 

med varandra, skapas nya nivåer av låtarna och de kan utvecklas till att bli något mer än bara 

det klingande materialet. Utöver den tydliga interaktionen, skapas också musiken på en mer 

subtil nivå. Här handlar det om ordlös kommunikation där inte tydliga gester och 

ansiktsuttryck heller ingår. Här rör det sig mer om mycket små rörelser som styr hur bandet 

musicerar. Ett exempel på detta är att Astrid får mer plats i gitarrsolona automatiskt, utan att 

de har pratat om det innan eller att hon tydligt behöver visa det med kroppsspråket. Detta 

skulle man kunna relatera till Björcks diskussioner om platstagande. Det verkar som att när 

Astrid tar mer plats i solona, lämnar övriga bandmedlemmar platsen åt henne. 

 

Deras interaktion ligger också till grund för det individuella framsteget. Samtliga i bandet 

påstår att de utvecklas som mest när de musicerar med andra. Detta tyder också på att 

identitetsskapandet är något som pågår genom interaktion med andra och individuell 

reflektion i specifika situationer. Här rör det sig då om sammanhang där musikskapande är 

fokus. Musiken blir en kraftfull kanal genom vilken bandmedlemmarna uttrycker och skapar 

sin identitet. Att möta en publik är också en viktig del i att befästa bandet som kollektiv, deras 

sound och stil. Det har också visat sig att bandmedlemmarnas identitetsskapande påverkas av 

vilken mening publiken tillsätter denna process, vilket är något som återfinns i Gracyks 

resonemang.  

 

Det har också visat sig att när man sätter musikskapandet i ett genusperspektiv, finns det stora 

skillnader mellan könen. Detta tar sig i uttryck genom att man gör kön via att distansera sig 

från det motsatta könet på fler nivåer, vilket jag har pekat på i korta avsnitt i detta kapitel. 

Kvinnorna i bandet är både representanter och motståndare till den normativa femininiteten. 

Genom att spela rockmusik frångår de traditionellt kvinnliga sysslor, medan de i genren ändå 

representerar de kvinnliga idealen i texter, rörelsemönster och platstagande. Om nu musikens 

mening och individens identitet skapas i interaktion med andra, ett möte där också genus 

aktiveras, är det mycket relevant att utreda hur genus påverkar musikskapandet och hur musik 

upplevs. Det är nu dags att gå in ännu djupare på genusproblematiken i populärmusiken och 

hur detta påverkar musikskapandet.   
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Genus 

Eftersom tidigare resultat visat att det finns en tydlig uppdelning mellan kvinnor och män när 

det kommer till arbetsindelning, beteenden och handlingar är det relevant att titta närmare på 

vad bandmedlemmarna har för tankar kring maskulinitet och femininitet. Följande kapitel 

presenterar hur bandmedlemmarna uppfattar de sociala normerna kring kvinnlighet och 

manlighet. Därefter går jag in på hur bandmedlemmarna upplever att dessa normer påverkar 

musikbranschen och deras eget musicerande.  

Maskulinitet och femininitet 

 
 Wilmer: 

 Att vara feminin…ja…att vara kvinnlig…alltså det här är ju stereotypes man  
gör sig kvinnlig. Man gör det som förväntas kanske…man sminkar upp sig eller 
fixar håret eller…beter sig som en kvinna ska 

 

I: 

Hur beter man sig då? 
 
Wilmer: 

Man är lugn.165 
 

Så säger Wilmer när jag frågar honom om vilka tankar han har kring femininitet. Han är dock 

mycket noggrann med att säga att det inte är han som tycker så. Han menar att det är så man 

får lära sig att det är. Han tror dock att femininitet också är någonting som även män kan 

iscensätta och att det därmed inte alltid är naturligt knutet till vilket kön man har. Han säger 

dock att man ”kan härma en kvinna om man som man vill verka feminin”.166  

 

Astrid talar, precis som Wilmer, också mycket om vilka klyschor som finns kring femininitet.  

 

 Astrid: 

 Att vara vacker och ha klänning…kläder, smycken och smink. (…) Man är  

 snäll, vänlig och trevlig och INTE TILL BESVÄR. Det är inte så kul kanske…167 

 

När jag ber Helga beskriva vad femininitet är använder hon ord som ”varm”, ”snygg”, 

”moderlig” och ”foglig”. Vidare berättar hon att hon tror att kvinnligheten ligger mycket i 

kroppen och i utseendet. Det finns också särskilda sysslor som beskrivs som typiskt kvinnliga, 

                                                 
165 Enskild intervju med Wilmer, 29/4 2011 
166 Enskild intervju med Wilmer, 29/4 2011 
167 Enskild intervju med Astrid, 29/4 2011 
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exempelvis laga mat. Hon säger att detta dock är stereotypt och att det inte har att göra med 

hennes enskilda uppfattning, något som också Wilmer understryker. Helga vill också 

framhålla att accepterat beteende utifrån kön är något som introduceras i en mycket tidig ålder 

och att det därmed följer oss genom hela livet.168 

 

Olga har samma uppfattning om femininitet som Wilmer, Astrid och Helga. Hon säger: 

 

 Olga: 

 Det bubblar upp en massa såna här…stereotypa bilder man har (…) Det är 

 förknippat med såna här gamla (…) att kvinnan är samlad och lugn och göra 

 det som är bra för gruppen och lyssnar och…massa såna gamla sopor.169 

 

Olga framhåller också att det inte är hennes egen uppfattning om femininitet som hon lägger 

fram, utan den bild som presenteras av ”samhället”. Maskulinitet benämner Olga som att vara 

”hård, visa framfötterna och lite här kommer jag”. Hon säger också att någon som är maskulin 

tänker mer på sig själv och tycker om att synas och ta plats. Alla de egenskaper som Olga 

beskrivit är drag som hon inte tror har att göra med biologiskt kön. Hon säger att många av 

hennes killkompisar inte alls är hårda, och att hon känner sig som en kvinna även om hon inte 

definierar sig själv enligt de stereotypt kvinnliga personlighetsdragen. Hon tror dock att detta 

ligger och påverkar handlingar och tankar trots att man inte tydligt visar upp det som anses 

vara typiskt könsbeteende. Hon beskriver exempelvis att hon tycker att det har varit jobbigt att 

inte kunna ta plats utan att bli kallas ”okvinnlig”. Detta har lett fram till att hon ofta försöker 

dämpa sig och ta mindre plats i sociala sammanhang.170 

 

Om maskulinitet säger Helga: 

 

 Helga: 

 Hård. Och…vafan heter det…kraft…handfast. Handlingskraftig.171 

 

När vi pratar om vad maskulinitet är säger Astrid snabbt: ”Att vara stark.” Precis som Helga 

och Wilmer, vill Astrid påpeka att det inte är hennes personliga åsikter att det är så, utan att 

hon beskriver en bild som ”finns i samhället.” Vidare säger Astrid att när hon tänker på ordet 

                                                 
168 Enskild intervju med Helga, 29/4 2011 
169 Enskild intervju med Olga, 29/4 2011 
170 Enskild intervju med Olga, 29/4 2011 
171 Enskild intervju med Helga, 29/4 2011 
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maskulin dyker det upp bilder av sportande män och att man inte får visa känslor. Hon 

vidareutvecklar detta med att prata mer om trygghet och säkerhet. Hon säger att maskulinitet 

innebär ”hög självkänsla och att vara säker på sig själv.”172 Wilmer och Astrid är också 

överens om att de egenskaper som tillskrivs kvinnor respektive män, inte är verkliga och 

naturliga. Astrid säger att ”alla får ju inte samma personlighet bara för att man råkar tillhöra 

samma kön.”173  

 

Detta är något som också återfinns i Helgas resonemang. Hon säger: 

 

 Helga: 

 Det är bara schablonbilder. Det är som att…samhället säger så här ska det  

 vara, fast så…är det egentligen inte så. Men det skickar ut alla de här  

 signalerna så vi tror att det är så fast det inte alls är det.174 

 

Helga understryker också att det är stora skillnader på stereotyperna på den lilla ort hon 

kommer ifrån och de som lyfts fram i Stockholm. Hon uppfattar att det är mer medvetet i 

storstaden.175 

 

När jag frågar Wilmer om hans uppfattningar gällande maskulinitet säger han: 

  

Wilmer: 

 När man är maskulin…då beter man sig som en karl SKA göra. 

 I: 

 Hur ska en karl bete sig då? 

 Wilmer: 

 Han ska…ta ansvar. Han ska visa att han bestämmer. Alltså man vet ju hur en  

kvinna ska vara och hur en man ska vara… 

 

 I: 

 Hur vet man det då? 

 

 Wilmer: 

 Det blir givet till oss väldigt tidigt. Redan från blå och rosa pyjamas i babyvaggan 

 liksom. Jag tror att våra föräldrar vill att…vi ska uppfostras så…och det kanske är 

                                                 
172 Enskild intervju med Astrid, 29/4 2011 
173 Enskild intervju med Astrid, 29/4 2011 
174 Enskild intervju med Helga, 29/4 2011 
175 Enskild intervju med Helga, 29/4 2011 
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 det som är problemet. 176 

 

Wilmer berättar vidare att han tror att vi inte alltid är medvetna om hur stor roll vårt kön 

spelar i sociala sammanhang. Han menar att det inte är ofta han stannar upp och funderar över 

varför han gjort på ett visst sätt. Varför man gör saker på ett visst sätt ligger djupt rotat i oss, 

tror Wilmer. Han säger också att det inte är konstigt att man vill revoltera mot strukturerna 

eftersom de är uppbyggda på stereotyper. ”Det finns ju en anledning till revolten, annars 

skulle man ju inte ens vilja revoltera”, säger han.177 

 

I det här kapitlet har vi sett att samtliga bandmedlemmar har liknande uppfattningar kring vad 

maskulinitet och femininitet är. Femininitet beskrivs som någonting som har med 

kroppslighet att göra där ytan är väldigt viktigt. De talar om smink, kläder och att göra sig fin. 

När det kommer till personlighetsdrag som förknippas med femininitet, drar alla paralleller till 

att vara mjuk, lugn och obesvärlig. Mycket av detta kommer ifrån en underkastelse där 

kvinnan alltid är underlägsen mannen, oavsett vilket yrke hon har eller vilken hobby hon 

sysselsätter sig med. Detta är exempel på små men viktiga beteendemönster som är viktiga för 

att vara en trovärdig kvinna. ”Moderlig” är också ett ord som kommer upp, vilket fäster 

kvinnan vid hennes reproduktiva förmågor, något som West och Zimmerman lyfter fram i sin 

text.  

 

Maskulinitet beskrivs som raka motsatsen till femininitet. Då talas det om styrka, kraftfullhet 

och att ta ansvar. Man ska vara rejäl och robust. Personlighetsdragen som är av maskulin 

karaktär, är att man är självsäker och att man tar plats. Eftersom maskulinitet beskrivs som 

motsatsen till femininitet, innebär detta att kvinnan som sådan blir svag och osäker. 

Maskuliniteten förstärks genom att ta avstånd från ”det andra”, som är femininiteten. Att vara 

maskulin är också att ta plats, vilket innebär att femininitet inte förknippas med att göra 

anspråk på socialt rum. Detta kan jämföras med Björcks resonemang där hon diskuterar att 

platstagande är maskulint kodat, och att kvinnor som syns och hörs genast blir beskrivna som 

”maskulina”.  

 

Det är också intressant att samtliga bandmedlemmar lyfter fram att det inte är deras åsikter, 

utan att deras tankar härleds från stereotyper de har fått presenterade för sig sedan födseln. 

                                                 
176 Enskild intervju med Wilmer, 29/4 2011 
177 Enskild intervju med Wilmer, 29/4 2011 
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Detta kan kopplas till West och Zimmermans begrepp könskategorier, där människor delas in 

i två grupperingar utifrån biologiskt kön där även personlighetsdrag som är socialt 

förknippade med vårt kön, ingår. Dessa stereotypa ideal presenteras för oss via media och 

genom att vi utsätts för dem från tidig ålder, är det våra första ledtrådar till hur man ska agera 

som flicka, respektive pojke. De personlighetsdrag som bandmedlemmarna beskriver kan 

också kopplas till de upphöjda idealen som tidigare presenterats: hegemonisk maskulinitet och 

normativ femininitet. Det verkar som att bandmedlemmarna har en tydlig bild av vad dessa 

ideal innebär. De tar dock explicit ställning emot dessa ideal. 

 

Bandmedlemmarna upplever att dessa stereotyper är fabricerade och att de inte stämmer 

överens med verkligheten. Trots detta är de så pass starka att det är det första som dyker upp i 

tankarna när man diskuterar femininitet och maskulinitet. Wilmer nämner dock att femininitet 

är när man ”gör sig kvinnlig”. Här har han gått ifrån att vi endast iscensätter de traditionella 

ideal som vi får presenterade för oss. Han använder istället ordet ”gör” vilket är ett mycket 

signifikant begrepp i individens skapande av kön – en reproduktion av en hel uppsättning 

genuskoder som sker i en situationsbunden interaktion med andra människor. Detta sker ofta 

på ett omedvetet plan.  

 

Det är också detta som får Olga att känna sig som en kvinna även om hon inte iscensätter 

stereotyperna. Att genus aktiveras i varje situation och hur det påverkar skapandet av kön, är 

inte på ett lika tydligt plan som exempelvis yrkesuppdelning, utseende, kläder eller typiska 

personlighetsdrag. För att koppla detta till Hirdman, kan man se att reproduktionen av genus 

genom social integration och socialisering är något som upplevs mer distinkt. Det är lättare att 

se hur vi uppfostras och hur yrkesindelningen ser ut, än att förstå hur varje människa 

återskapar implicita detaljer utifrån de större strukturella koderna. Komplexiteten hamnar i att 

medvetandegöra reproduktionen av genus genom kulturell överlagring – individens eget 

skapande av genus.  

Rock ´n´ Roll 

Vad är egentligen rockmusik för bandmedlemmarna och vad är det som är så lockande med 

genren? När jag ber dem berätta om hur de upplever rockmusik tänker de alla under tystnad 

en lång stund innan de börjar berätta. Sedan pratar de nästan i munnen på varandra när de ska 

beskriva vad rockmusik är och hur starkt de känner för den musiken.  

 
  



92 
 

Astrid: 

 Det är…musik som kommer ifrån blues.  

 

 Olga: 

 (…) Rock känns lite mer…den tillåter lite andra känslor (…) känslor som är lite 
 STARKARE, kanske lite mer ils/ 
 
 Wilmer: 

 Lite mer attityd liksom… 
 
 Olga: 

 Ja…kanske lite mer känslor som inte är tillåtet. (…) Rock är lite mer det här 
 …lite mer ilska, lite mer att man är ledsen PÅ RIKTIGT. Känslor som inte man  
 får visa annars…och det är det som jag tycker är så skönt på scenen...man får liksom  

leva ut det där… 
 
Helga: 

Jag känner mig…glad och upprymd bara jag tänker på det liksom…(…) 
 
 

Olga: 

Ja, det är absolut också glädje, men då är det också så här att allt blir mycket  
starkare, en glädje som typ är ännu mer…rock är alla känslor som man bara  
HAR ut i fingerspetsarna.178 

  

Alla i bandet är överens om att det är känslan som gör musiken. Det är också den som 

kommer först. ”Musik utan känsla blir aldrig bra”, säger Helga. Wilmer fyller i och säger att 

rock är mycket friare än annan musik. Han säger att ”Rock är musikens rebell”. Astrid säger 

att hon har en personlig relation till rockmusiken. Hon vill också att musiken ska ge en känsla 

av ”pondus, hänsynslöshet och energi”.179 

 

Återigen avviker Astrid från hur kvinnor förväntas beskriva en musikgenre. Hon är den enda 

som beskriver musikens rötter och hur hon skulle beskriva själva musiken. Hon nämner inte 

känslor i första taget. De övriga är alla överens om att rockmusik är någonting kraftfullt där 

man kan leva ut alla känslor maximalt. Rockmusiken beskrivs också som stark och rejäl, 

vilket samtliga bandmedlemmar tidigare har beskrivit som maskulina särdrag. Hur de 

beskriver musiken har alltså tydliga kopplingar till hur de beskriver maskulinitet, vilket 

synliggör det maskulina diskursen inom rockmusiken. Det handlar också mycket om attityd, 

vilket vittnar om rockmusikens tydliga revolttema som härrör ur ett frihetsnarrativ, vilket både 

Gracyk och Lilliestam nämner i sina texter. Men hur fria kan då kvinnor vara inom 

populärmusiken? 

                                                 
178 Ur gruppsamtal 2, 28/4 2011 
179 Ur gruppsamtal 2, 28/4 2011 
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Det är synnerligen intressant att Olga väljer att benämna rockmusik som något som tillåter 

andra känslor, vilket gör att hon får leva ut. Vad är det då som inte tillåts någon annanstans, 

och vad är det hon vill leva ut? Här kan också göra en återkoppling till frustrationstemat i 

bandets låttexter. Eftersom rockmusiken beskrivs som kraftfull och Olga känner att hon tillåts 

göra någonting hon inte upplever är möjligt någon annanstans, kan detta tyda på att hon som 

kvinna inte tillåts vara kraftfull i en situation där kraftfullhet inte ingår i diskursen. Detta tyder 

på att genus är situationsbundet, och att Olga gör kön genom att kompromissa mellan det 

stereotypt kvinnliga där hon inte tillåts vara kraftfull, och rockens maskulina diskurs där 

kraftfullhet ingår i det sociala kodsystemet.  

 

Eftersom Olga också pratar om att leva ut, handlar det dock också om någonting hon upplever 

inom sig men som inte får plats utanför rockmusiken där hon finner plats att kanalisera sådant 

hon tidigare undertryckt. Detta är något som kan härledas till Björcks resonemang kring 

avskildhetens spatialitet, där individen finner ett andrum där denna kan frigöra sig från 

styrning och maktförhållanden. Olga finner i rockmusiken detta andrum, där hon kan befria 

sådant som hållits under kontroll i situationer olik de där rockmusik figurerar, där genus 

skapas utifrån den specifika kontexten som gäller då.  

Genusstrukturen i rockgenren 

När vi kommer in på könsuppdelningen inom rockmusiken säger Olga att hon tänkt mycket 

på att hon sällan lyssnat på musik som spelas av kvinnor. Astrid fortsätter med att berätta att 

de enda musiker hon lyssnat på som är kvinnor var The Donnas och Sahara Hotnights. Hon 

säger att de har inspirerat henne mycket. De säger att övervikten av män inom rockgenren 

präglar den väldigt mycket än idag. Detta har de upplevt när de varit ute och spelat live. De 

berättar: 

 

Helga: 

 Vi hade en spelning i Stockholm för…två år sen typ vid jul. Så hade inte (namn på 

 dåvarande trummis som var man) kommit än…så sa ljudteknikern typ att…ja men  

 vi kan ju soundchecka sången nu så kan vi…testa mer när bandet kommer sen… 

 

 Wilmer: 

 FAN…vad DUMT sagt! Så jävla idiotiskt! 

 

 Astrid: 

 Vi ba…okeeej… 
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 Helga: 

 Jag fattade inte ens vad han menade…för det var så löjligt. 

 

 I: 

 Vad sa ni då? 

 

Astrid: 

 Ja…först så soundcheckade vi sången…sen så började jag ta upp gitarren… 

 För jag tänkte att nu ska jag soundchecka gitarren…och han ba…JAHA… 

 just det…så typ erkände han hur han hade tänkt (…) Han skämdes ju  

 jättemycket och tyckte att han var ett… svin.180 

 

Jag frågar bandet om de mött många ljudtekniker som är kvinnor. Wilmer har aldrig stött på 

någon kvinna i detta sammanhang. Astrid säger att hon tidigare träffat en ljudtekniker som var 

kvinna. Bandet tror att detta har att göra med att kvinnor inte ägnar sig åt teknik. ”De blir 

sångpedagoger istället”, säger Olga. Helga säger att hon tror att många ljudtekniker är 

misslyckade rockmusiker som inte riktigt kan släppa branschen och att det då inte är konstigt 

att män är överrepresenterade eftersom de är det i rockgenren också. 181 

 

Astrid berättar också att hon efter konserter och på auditions fått kommentarer för hur hon ser 

ut och vad hon har på sig, inte för hur och hon har spelat. Wilmer säger då att det aldrig har 

hänt honom att han blir bedömd utifrån utseende.182 

 

Olga menar att det här med att män ska syssla med teknik börjar redan i tidig ålder. Hon 

minns att den uppdelningen var tydlig redan i skolan, inte bara inom musiken. Wilmer tror att 

uppdelningen mellan kvinnor och män när det kommer till funktion i bandet, att män spelar 

gitarr och kvinnor sjunger, också har med teknikbiten att göra. Han berättar att han också lagt 

märke till hur uppdelningen ser ut i leksaksaffären. På pojkavdelningen finns det elgitarrer 

och trummor, men att det på flickavdelningen istället finns spisar, strykbrädor och 

dammsugare. Astrid har också sett denna uppdelning. Hon säger att det på sin höjd kan finnas 

en mikrofon eller ett piano på flickavdelningen. Olga fyller på och säger att man där också 

kan köpa artistdockor som är tjejer. Då följer det också med smink och kläder. 183 

 

                                                 
180 Ur gruppsamtal 2, 28/4 2011 
181 Ur gruppsamtal 2, 28/4 2011 
182 Ur gruppsamtal 2, 28/4 2011 
183 Ur gruppsamtal 2, 28/4 2011 
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Bandet talar också om många företeelser som inträffat då de märkt att könsproblematiken 

påverkat hur andra ser på dem som band. De nämner att de hade en konsert på en ”tjejkväll” 

en gång och då kände sig Wilmer ställd helt utanför sammanhanget. Många ifrågasatte varför 

de hade en man med i bandet. Olga berättar att de ofta får kommentarer som handlar om att de 

är kvinnor som spelar instrument. 

  

Olga: 

 De ba….Oooooh, är ni ett tjejband? 

 

 Wilmer: 

 Ja, hur fan kan ni ha en kille med? 

 

 Olga: 

 (…) Folk vill liksom så här… 

 

 Helga: 

 Sätta en i en LÅDA! 

 Astrid: 

 Men vi vill inte kalla oss tjejband! 

 

 Helga: 

 Men det har vi alltid fått höra…184 

 

Astrid säger att det är en degradering att bli kallad för tjejband eller tjejgitarrist och att sådana 

kommentarer gör henne väldigt arg, ledsen och besviken på andra människor. Hon säger att 

hon vill vara musiker först och främst, inte tjej. Olga tror att folk gör så för att de vill placera 

et i ett fack. Tjejband är en egen genre som inte hör hemma i rockgenren. Helga berättar att de 

ofta blir jämförd med andra band där musikerna är kvinnor. De blir sällan jämförda med band 

där musikerna är män. De har också fått höra att de borde byta ut Wilmer till en trummis som 

är kvinna, eftersom ett ”tjejband” har högre marknadsvärde. ”Man blir en produkt på en 

gång”, säger Helga. Olga vill helst att kommentarerna hon får ska ha att göra med hennes 

musicerande och inte bara handla om hennes kön och utseende.185 

 

Astrid påpekar att hon upplever att könssegregationen styr musikbranschen väldigt starkt. 

Wilmer fyller i och säger att band där musikerna är kvinnor bromsas av att bli kallad 

                                                 
184 Ur gruppsamtal 2, 28/4 2011 
185 Ur gruppsamtal 2, 28/4 2011 
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”tjejband”. Känslan blir att när man berömmer musiker som är kvinnor för att de just är 

kvinnor, blir berömmet ”du är duktig för att vara tjej”. Han tycker att de ska ses som vilket 

band som helst för att kunna utvecklas och musicera fritt, på samma villkor som män. Astrid 

håller med och säger ”musik kommer från mitt hjärta, inte från mitt kön liksom.” De påpekar 

också att det är både män och kvinnor som kallar dem för ”tjejband”. 186 

 

Bandet diskuterar också hur man får olika platser i rockgenren beroende på vilket kön man 

har. Det tar längre tid för en kvinna att etablera sig i genren. Astrid och Helga säger att det var 

värre när de började med bandet. Kvinnor måste bevisa något för att bli insläppt på fältet, de 

måste ta en plats medan män har en naturlig plats. Helga beskriver det som att man som 

kvinna är en ”hackkyckling som alla ger sig på för att den är svag”. Wilmer har en annan 

upplevelse:  

 

 Wilmer: 

 Jag tror aldrig jag fått så här att vafan spelar DU rock´n´roll för? Eller så här 

 VARFÖR spelar DU trummor? Det har jag aldrig fått. Det känns väl ganska  

naturligt…för många. Så…det är ingen som har ifrågasatt det…187 

 

Olga tycker att man som kvinna också ska se sin del i det hela och börja säga ifrån. Hon tror 

att mycket av problemet ”sitter i huvudet”. Helga håller med men påpekar att det inte är så 

enkelt när man varje dag får höra att ”man är fel bara för att man är tjej.” Detta håller Olga 

med om och jämför genusstrukturerna med att bli ”hjärntvättad från födseln”. De är överens 

om att man måste försöka vara medveten om vad som påverkar en och försöka att förändra 

normerna. Wilmer säger att tjejer borde säga ifrån mer om de blir särbehandlade på grund av 

sitt kön, men att det är svårt eftersom man är påverkad av vilka regler som gäller när man får 

en komplimang.  

 

 Wilmer: 

 Det är ju så svårt. Det finns ju så här…en massa sociala regler. Om nån kommer 

 fram och gaggar om åhhh, vilken bra spelning ni har gjort och man märker tydligt 

 att…fan vad han fjäskar han bara gaggar det är ju sånt skitsnack…så kanske det  

 behövs lite mer så här *slår näven hårt i bordet*  

 

                                                 
186 Ur gruppsamtal 2, 28/4 2011 
187 Ur gruppsamtal 2, 28/4 2011 
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När bandet berättar om vilka upplevelser de haft av soundcheck, visar det sig återigen att 

kvinnor är underrepresenterade inom det tekniska området. Bandet har upplevt att de blivit 

särbehandlade i den kontexten där ljud diskuteras. Genusstrukturen gör sig påmind på det 

sättet att kvinnorna genast blev titulerade som sångerskor och inte som instrumentalister. För 

att återvända till Björcks begrepp aktörskapets spatialitet, kan man se att kvinnorna inte hade 

en naturlig plats som instrumentalister. Detta skulle kunna tyda på att kvinnor har en naturlig 

plats som sångerskor, vilket gör att de i denna roll inte behöver göra anspråk på plats. När de 

istället har rollen som gitarrist, behöver de ta den plats de inte naturligt har från början.  

 

Kvinnorna opponerade sig inte tydligt när de blev behandlade på detta sätt, vilket är intressant 

i sig. Tidigare har det kommit fram att karaktärsdrag som kopplas samman med femininitet 

har att göra med att ”inte vara till besvär”. Det är tydligt här, att detta spelar in i denna 

situation. Skulle det kanske kunna vara så att kvinnorna gör kön genom att avskärma sig från 

det tekniska området och underbygga skillnad mellan dem och det motsatta könet, som i detta 

fall är en tekniskt kunnig man? Att inte heller protestera mot den orättvisa behandlingen, 

tillhör i sådana fall också lämplig hantering av genus i denna specifika situation. Följden blir 

således att kvinnorna också gör kön genom att underkasta sig i en situation där en maskulin 

diskurs präglar interaktionen. I detta ljus kan man också se att hur genus aktiveras beror 

mycket på i vilken kontext interaktionen utspelar sig.  

 

Det finns också en tydlig skillnad på vilka kommentarer som bandmedlemmarna fått efter 

konserter. Astrid berättar att hon ofta får kommentarer för utseendet, medan Wilmer inte alls 

har upplevt detta. Hur också publiken gör skillnad mellan musiker utifrån om de är kvinnor 

eller män, är också tecken på hur genusstrukturen påverkar hur musik upplevs. Kvinnors 

värde kopplas här samman med kroppslighet och yta, medan mäns värde hamnar i det de gör. 

I denna bemärkelse blir kvinnan ett konkretiserat objekt, medan mannen blir ett aktivt subjekt.  

Detta tyder på att den starka dikotomin inte bara ligger till grund för hur bandet skapar musik, 

utan också hur musiken upplevs och tas emot av en publik. Det är också detta som kan vara 

anledningen till Olgas frustration över att hennes musik blir bedömd utifrån kön, och inte 

utifrån hennes musicerande. Hon uppfattas främst som kvinna, inte som musiker.  

 

Ovanstående exempel kan härledas till West och Zimmermans tankegångar kring att skillnad 

mellan könen är någonting fundamentalt i varje social situation. Det är så pass grundläggande 

i vår civilisation, att könsindelningen har kommit att bli en förutsättning för att vi ska kunna 
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tolka och förstå andra människor. Ett annat tecken på detta är att bandet har blivit kallat för 

”tjejband”, trots att de alltid har haft en trummis som är man. Bandmedlemmarna tror att folk 

vill sätta en etikett på dem för att kunna sortera dem in i ett fack. Att de blir titulerade som 

”tjejband” tyder också på att normen för band är maskulin, vilket gör att man måste tillsätta 

prefixet ”tjej” framför för att kunna sortera in dem i rätt fack. Detta för att lättare kunna 

hantera vad de egentligen är för något. Detta gör man genom att könsbestämma kollektivet. 

Kön är därmed grunden för att de ska vara begripliga i en specifik situation.  

 

De upplever också att ”tjejband” är en degradering. Denna känsla kan komma ur 

rockmusikens maskulina diskurs, där det feminina är ”det andra” och det underlägsna. Därför 

blir prefixet ”tjej” någonting negativt när man sätter det framför benämningar som exempelvis 

”band” eller ”gitarrist”, vars symboliska värde är maskulint. Bandet påpekar att det både är 

män och kvinnor som benämner dem som ”tjejband”, vilket visar att genusstrukturen 

underhålls av båda könen eftersom individer reproducerar idealen genom att göra kön på 

lämpligt sätt i sociala situationer. 

 

Den onaturliga distinktionen mellan män och kvinnor är också tydlig i det exempel som 

handlar om att Wilmer känt sig utanför när bandet spelat på en så kallad ”tjejkväll”. Han blev 

här tydligt definierad som det motsatta, någonting som ”störde” diskursen. Detta är ett 

exempel på att genus är situationsbundet, vilket kan kopplas till West och Zimmermans 

teoribildning. I denna situation var den feminina diskursen stark eftersom det var en 

”tjejkväll”. Wilmer fick då en helt annan roll som man, än vad han brukar ha i de situationer 

som präglas av en maskulin diskurs.  

 

Bandmedlemmarna påpekar också att de lagt märke till hur leksaker riktar sig till pojkar och 

flickor för att skapa skillnad. Redan här ser man också tecken på att pojkar ska vara 

instrumentalister och leka med gitarrer och trummor. Flickor ska leka med dockor eller 

dammsugare. På sin höjd kan det finnas ett piano eller en mikrofon på flickavdelningen i 

varuhusen. Detta är tecken på en indelning utifrån könskategorierna där 

konsumtionssamhället visar upp stereotyper genom kraftfulla mediala kanaler. Dessa 

underbygger sedan skillnad mellan könen genom social integration och socialisering, för att 

använda Hirdmans begrepp. Det är också detta som kan göra att kvinnorna i bandet känner sig 

”fel” i rockgenren, eftersom kvinnors deltagande i en maskulin diskurs inte är något som 

visats upp som accepterat könsbeteende. De känner sig ifrågasatta, trots att det inte är många 
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som tydligt har sagt det åt dem. Wilmer däremot, känner att hans deltagande i rockgenren är 

naturligt. Han har alltid känt sig på rätt plats. Detta eftersom den maskulina diskursen inom 

rockgenren bjuder in män att göra kön på rätt sätt i situationer där maskuliniteten hyllas 

genom rockmusikens kraftfulla kanal.  

 

Bandmedlemmarna talar också om att rockmusikens genusproblem ”sitter i huvudet”. Olga 

tycker att man ska ”säga ifrån.” Även Wilmer påpekar att han tycker att kvinnor ska ”slå 

näven i bordet”. Helga håller med men framhåller att det inte är så enkelt när man varje dag 

får höra ”att man är fel”. Bandmedlemmarna verkar här vara medvetna om deras egen roll i 

genusstrukturen. De uttrycker att man själv har en del i hur man hanterar situationer. Det som 

Helga uttrycker är dock väldigt signifikant här. Hon menar att självförtroendet sjunker när 

man får höra att man är ”fel”. Eftersom självförtroendet är näst intill obefintligt, hur ska man 

då kunna motstå strukturen?  

 

Detta påminner om något jag tidigare varit inne på när jag diskuterade exemplet med 

soundcheck då kvinnorna gjorde kön genom att underkasta sig hierarkin. Att kvinnor inte 

avbryter diskursen kan också vara ett exempel på att de gör kön genom att inte ta plats och 

säga ifrån. För att uttrycka det lite krasst skulle man här kunna säga att kvinnor reproducerar 

sin egen underordning. Detta gör att kvinnor hamnar i en ”ond cirkel”. Eftersom kvinnor är 

underlägsna i hierarkin och definieras som ”den andre” blir hon ständigt degraderad och 

försvagad i strukturen. Starka kvinnor blir också socialt bestraffade om de gör anspråk på 

plats. Strukturella krav och sociala bestraffningar leder till att kvinnor tappar självförtroende 

och gör kön genom att underkasta sig själva så att de blir begripliga och socialt accepterade. 

De får då en plats som är marginaliserande, men de blir ändå godkända och definierade i 

sociala situationer. Kvinnor återskapar sin underordning för att inte bli ställd utanför 

gemenskapen. Detta kan härledas till Judith Butler som skriver att vi måste avbryta diskursen 

för att reproduktionen av kön ska öppnas upp och formas om. Annars går vi bara runt i denna 

cirkel som inte är av särskilt god karaktär.  

Enskilda upplevelser 

Wilmer berättar att det är stora skillnader att spela i metalbandet med bara män och i Before 

Bake med musiker som är kvinnor. I metalbandet känner han sig som en i gänget, medan han i 

Before Bake, uppfattar sig själv som en, enligt hans uttryck, ”biprodukt”. Han tror att denna 

känsla kan vara beroende på att kvinnor och män är indelade i två grupperingar som påverkar 
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hur man ser på världen både medvetet och omedvetet. Han säger att han själv säkert har utfört 

många handlingar som varit sexistiska, utan att tänka på det. Att särbehandla människor 

utifrån kön tror han ”finns i oss alla”. 188  

 

Han tror också att kvinnor hamnar i underordning eftersom genren styrs av ”gubbar”. Han 

säger: 

 

Wilmer: 

 Det sitter en massa killar och pekar ut kvinnor…och då går de mycket på  

 utseende. De tittar på produkten…istället för att titta på vad personen faktiskt kan. (…)  

Många kan säkert känna sig hotade av kvinnliga musiker…och andra känner att:  

den där personen hotar inte mig för att det är en kvinna och inte spelar på samma  

planhalva som jag gör.189 

 

När Wilmer pratar vidare om rockens könsrelaterade problem säger han att det säkert finns 

många kvinnor som vill spela rockmusik i tidig ålder, men att de möter motstånd både i 

samhället och ifrån familj och släktingar och att de då väljer att sluta med rockmusik. Han 

tycker att det är sorgligt att kvinnor ger upp sitt intresse bara för att de får höra att ”det är 

fel”.190 

 

 Wilmer: 

 Det är ett problem att tjejer inte tar för sig mer. (…) Be oss att ta ett steg tillbaka 

 så kan ni ta ett steg framåt. Det finns ju tjejer som tar för sig. De här tjejerna tar  

 ju för sig tycker jag…men…det är nog många tjejer som försöker komma in i gamet 

 men att de får en smack i huvudet som säger: GÖR NÅT ANNAT! Och då… 

osäkerheten ökar och därmed vi förlorar vi kvinnor i rockgenren…191 

 

Om detta berättar också Astrid. Hon säger att hon många gånger tvekat om hon bör spela 

gitarr som kvinna eftersom hon ständigt har blivit ifrågasatt. Först och främst handlar det om 

att andra inte tror att hon kan spela gitarr eftersom ”hon inte ser ut som en typisk gitarrist”. 

Jag frågar henne hur en sådan ser ut, och hon svarar då att det är för att hon är kvinna. Hon 

berättar också att många gitarrister som är män, har jämfört gitarrspelet med att masturbera. 

                                                 
188 Enskild intervju med Wilmer, 29/4 2011 
189 Enskild intervju med Wilmer, 29/4 2011 
190 Ur gruppsamtal 2, 28/4 2011 
191 Enskild intervju med Wilmer, 29/4 2011 
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Astrid kommenterar detta med att säga att det inte ger henne så mycket ”att försöka ha sex 

med gitarren” eftersom hon tycker att musik är ”så mycket mer” och att ”det finns mer att 

göra med en gitarr förutom att visa vilken man, man är”.192 

 

 Astrid: 

 Det är ju bara ett instrument egentligen…det är inte manligt eller kvinnligt. Det 

 är inte svårare än fiol…det är…alltså fan…det är som vilket instrument som helst.193 

 

Astrid menar att hennes kön varit både ett hinder och en fördel när det kommer till att spela 

rockmusik. Det största hindret är att hon inte fått en naturlig plats i genren. Hon säger att 

fördelen har varit att hon sticker ut, vilket har gjort att hon blivit ihågkommen. Det negativa 

överväger dock det som har varit positivt. Hon känner att hon alltid blir bedömd på fler plan 

och att andra fått henne att tvivla på sig själv så pass mycket att hon fler gånger funderat på att 

ge upp. Hon säger att hon ibland vill sluta med rockmusik för att ge sig själv den respekt hon 

förtjänar, vilken hon aldrig kommer få i rockgenren.194 

 

Astrid: 

 Musik stressar mig och jag känner att utseendet spelar in…och massa andra 

 äckliga saker…man får ju ångest…det får mig att tvivla på mig själv och på  

 musik och det tycker jag är…skitjobbigt.195 

 

Även Helga berättar om hur hon blivit ifrågasatt inom rockgenren. Hon säger att hon ofta känt 

sig nonchalerad. Detta har ibland fått konsekvensen att hon ”gjort sig själv blind för att slippa 

se hur det ser ut”. Hon påpekar också att hon sett vissa orättvisor, som exempelvis att man 

som kvinna alltid blir bedömd på ytan. Som kvinna har man heller inte samma fördelar som 

en man. Kvinnor måste ha rejält med ”skinn på näsan” för att ta plats inom rockgenren. Hon 

beskriver det som att man ”måste vara på sin vakt” och att det finns någon form av ”hot” som 

man inte kan sätta ord eller form på. Helga säger att kommentarer om att hon är tjej, ”får allt 

att rasa” och att hon blir trött att av behöva försvara sig mot både andra och sin egen 

självkritik.196 

 

 
                                                 
192 Enskild intervju med Astrid, 29/4 2011 
193 Enskild intervju med Astrid, 29/4 2011 
194 Enskild intervju med Astrid, 29/4 2011 
195 Enskild intervju med Astrid, 29/4 2011 
196 Enskild intervju med Helga, 29/4 2011 
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 Helga: 

 Det blir lite det här lite…ut med armbågarna fast än jag egentligen är ganska  

 liksom trött…men att man ändå bara…okej, nu kör vi på, nu gör vi det här.  

 Och sen på scen (…) det är mycket det här släppa ut känslorna och känslorna 

 som då kommer ut är typ DRA ÅT HELVETE.197 

 

Olga berättar att hennes kön var ett hinder när hon först började spela gitarr och bas. Hon fick 

sällan vara med och spela tillsammans med killarna och eftersom det som spelade oftast var 

killar, utvecklade hon inte sitt spel i grupp under den tidiga skoltiden. Hon säger att killarna 

hellre spelade med andra killar som de knappt kände, än med henne som de känt i fler år.198  

 

Olga berättar också om en upplevelse hon haft när hon gick en jazzlinje på folkhögskola. Hon 

gjorde då en konsert tillsammans med andra då hon spelade bas. Efteråt kom folk fram till 

henne och sa att hon hade sjungit fint, även om hon inte hade sjungit en enda ton. Olga 

upplevde detta som både pinsamt och jobbigt. Hon berättar att hon tänkte: ”Vafan säger du att 

jag har sjungit för när jag spelade bas, din jävel!”199 

 

När Astrid pratar om att framträda live säger hon att hon är passiv när det kommer till det 

tekniska. Hon har helt lagt åt sidan att lära sig den tekniska biten eftersom hon alltid känt att 

hon ”inte hör dit”. Även om Astrids deltagande i rockgenren har varit problematiskt på många 

sätt, säger hon att musik är en oerhört viktig del i hennes liv och att den hjälper henne att 

kanalisera känslor, något som också återfinns i Helgas berättelse. Astrid menar att alla har 

känslor oavsett kön. ”Att ha känslor är könlöst”, säger hon. 200 

 

Olga berättar också om liknande upplevelser. Hon beskriver det som att hon ibland 

ifrågasätter varför hon ska stå på scenen eftersom hon inte besitter den kunskap som krävs för 

att framträda för andra. Många gånger har hon fått känslan av att publiken vill att hon ska 

kliva av scenen. Hon säger också att hon har mycket höga krav på sig själv och att hon skulle 

vilja vara mer avslappnad. Fler gånger understryker hon att hon önskar att hon kunde ta mer 

plats på scenen och visa lite mer kraft. Hon beskriver det som en önskan att leva ut de känslor 

som väcks inom henne av musiken. 201  

                                                 
197 Enskild intervju med Helga, 29/4 2011 
198 Enskild intervju med Olga, 29/4 2011 
199 Ur gruppsamtal 2, 28/4 2011 
200 Enskild intervju med Astrid, 29/4 2011 
201 Enskild intervju med Olga, 29/4 2011 
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Hon påpekar också att man blir mer accepterad som kvinna om man är sexig på scenen. ”Gör 

man någonting knäppt, som vissa killar gör, blir man utdömd direkt.” 202 

 

Olga tror att könsproblematiken påverkar henne i hennes musikskapande. Hon säger: 

 

 Olga: 

 Jag tror att man lite undermedvetet styrs in på olika slags stilar eller så här för att 

 någonstans så har man sett att det håller killar på med och det håller tjejer på med. 

 Och då tänker jag att…till exempel mycket sån här musik som är lite mer hård och  

 lite mer progressiv, lite mer kanske experimenterande det tycker inte jag att jag ser  

 tjejer hålla på med lika mycket. 203 

 

Wilmers berättelser uppvisar att han är tydligt påverkad av att både han och strukturen gör 

skillnad på kvinnor och män. Återigen påpekar han att vi som individer är skyldiga i hur vi 

behandlar andra olika beroende på kön. Som han varit inne på tidigare, tycker Wilmer att 

tjejer borde säga ifrån mer. Han menar till och med att ”det är sorgligt” att kvinnor ger upp 

bara för att de möter motstånd. Detta kan man härleda till det resonemang jag tidigare fört om 

hur kvinnor gör kön genom att underkasta sig i sociala situationer som omges av en maskulin 

diskurs.  

 

Astrid menar att hennes kön varit ett hinder i hennes musikskapande eftersom det har 

påverkat henne negativt att bli bedömd utifrån andra premisser än män. Hon menar att hon 

blir bedömd som kvinna och som objekt och inte som en instrumentalist. Hon berättar också 

om gitarrens falliska värde som symbol för maskulinitet. I hennes händer blir då gitarren helt 

fel, eftersom hon inte har dessa falliska egenskaper. Det blir då en symbolisk konflikt mellan 

henne som kvinna och gitarren som maskulin symbol. Detta kan vara anledningen till att 

gitarrister som är kvinnor, faller utanför begripligt socialt beteende. Genus skapas här i 

interaktionen mellan Astrid och de som ser henne främst som kvinna och inte som gitarrist. 

Astrid måste därför förhålla sig till vad som förväntas av henne som kvinna och hur hon och 

andra definierar henne med en elgitarr runt halsen. Situationen blir därmed allt annat än en 

kontext där Astrid kan agera fritt som musiker.  

 

                                                 
202 Ur gruppsamtal 2, 28/4 2011 
203 Enskild intervju med Olga, 29/4 2011 
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Eftersom Astrid upplever en stark konflikt mellan henne som kvinna och rockens traditionellt 

manliga berättande. Hon upplever att hon inte har en naturlig plats i genren, särskilt inte inom 

det tekniska området. Detta kan återknytas till Björcks teorier om aktörskapets spatialitet som 

jag varit inne på tidigare. Något som är mycket olyckligt i Astrids berättelse, är att hennes 

utanförskap som kvinna fått henne att tvivla på sig själv så pass mycket att hon funderat på att 

sluta med rockmusik. Detta visar att trycket från strukturen är så pass starkt att kvinnor 

förlorar tron på att de faktiskt kan avbryta diskursen. I detta ljus försvagas kvinnor så pass 

mycket att de hamnar i en låsning där de blir totalt passiviserade i den maskulina diskursen. 

 

Olga berättar också mycket som är tydliga exempel på hur genusstrukturen ser ut. Hon 

nämner exempelvis att publiken har varit av den uppfattningen att hon sjungit även om hon 

har spelat bas. Publiken har här helt litat på att strukturen är verklig och utgått ifrån att Olga 

har sjungit eftersom det är det kvinnor gör i rockmusik. Olga har också upplevt den tydliga 

uppdelningen mellan kvinnor och män. Hon berättar att hon inte fick spela med killarna i 

skolan, även om de kände varandra bra. Detta tyder på att varje social situation är uppbyggd 

på att göra skillnad mellan män och kvinnor, samt vad som är accepterat beteende utifrån 

denna skillnad. Man definierar varandra utifrån den skillnaden och gör kön genom att 

reproducera denna differens.  

 

Olga säger också att hon vill vara mer avslappnad på scenen men att hon har så pass höga 

krav på sig själv att hon hindras i detta. Hon säger också att hon vill ta mer plats. Detta 

exempel kan återkopplas till Björcks text angående aktörskapets spatialitet. Olga önskar att 

hon kunde ta mer plats, men gör det inte på grund av för höga krav på sig själv. Helga 

upplever också någon form av ”hot” och hon påpekar att hon ofta får försvara sig mot sin 

egen självkritik.  

 

Det kan möjligtvis vara så att det är Olga och Helga själva som sätter stopp för att de ska 

kunna ta mer plats i anspråk. Deras höga krav kan bottna i de krav som ställs på kvinnor rent 

strukturellt. Olga har tidigare sagt att hon inte kan identifiera sig med stereotyperna, men att 

hon inte känner sig som mindre kvinna för det. Som jag framhållit tidigare, gör kvinnorna kön 

genom att förmedla mellan dessa stereotyper och rockens maskulina diskurs där platstagande 

är en signifikant del. Kraven som Olga upplever utifrån stereotypa föreställningar om 

normativ femininitet sänker dock självförtroendet så pass mycket, att Olgas musicerande blir 

påverkat negativt. Detta påminner om när Helga upplever ”att vara fel”, som jag varit inne på 
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tidigare. Hon upplever att man som kvinna måste vara hård och vass för att inte hamna i 

underläge. Att ständigt kämpa för en plats i rockgenren gör Helga trött eftersom det är ett stort 

hinder för ett fritt musicerande. Detta leder till stor frustration, vilket kommer ut i bandets 

texter som jag gett exempel på tidigare i resultatpresentationen. Frustrationen kan också vara 

en känsla som är ursprungen ur skapandet av genus som bland annat sker via en konflikt 

mellan strukturella krav och Helgas definition av sig själv som en fri musiker.  

 

Olga tror att man har lättare att bli accepterad som kvinna inom populärmusiken om man är 

sexig. Detta går också Wilmer in på när han säger att kvinnor bedöms av män utifrån utseende 

och inte utifrån vad de faktiskt kan. Även Helga upplever att hon blir bedömd på ytan och inte 

för hennes musik. Tack vare detta måste man som kvinna ”vara på sin vakt”. Detta är också 

någonting som både Gracyk och Björck skriver om. Att sätta kroppen i fokus och iscensätta 

en feminin kropp och sexualitet, är kvinnors plats i populärmusiken och i många fall också 

hennes väg in. Detta skulle kunna innebära att kvinnor gör kön genom att bekräfta hur det 

motsatta könet definierat henne: som ett passivt objekt vilket ska bedömas utifrån en maskulin 

blick.  

Diskursavbrott och frigörelse 

Olga tror att man behöver se mer kvinnor inom rockgenren för att skapa mer förebilder för 

unga tjejer. Hon anser att tjejer borde ta för sig mer och inte acceptera att hamna utanför 

rockgenren eller att endast bli titulerade som ”körtjejer”.204 Det med förebilder är också något 

som Wilmer diskuterar. Han tror också att kvinnor även bör vara representerade på 

skivbolagen, i radio och annan media.  

 

Wilmer berättar också att han är ledare på en rockskola och att han bland de yngre 

ungdomarna har märkt att det är oerhört uppdelat mellan könen. Han påpekar dock att han 

försöker påverka ungdomarna att inte behandla varandra olika beroende på kön. Han tror 

också att mognare killar har lättare att acceptera rockmusiker som är kvinnor.205  

 

När det gäller att lyfta upp problemet och ta det på allvar, säger Wilmer att det är stora brister 

i samhället och på den skolan där han för tillfället studerar. Han säger att problemet har 

kommit upp, men det är för att någon tjej i klassen har lyft fram det. Han tror inte att det hade 

                                                 
204 Enskild intervju med Olga, 29/4 2011 
205 Enskild intervju med Wilmer, 29/4 2011 
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lyfts upp till diskussion om han gått i en klass med bara killar eftersom ”för dem är det inget 

problem”.206  

 

Varken Helga, Olga eller Astrid tycker att man talar tillräckligt mycket om genus på skolan 

där de studerar. Astrid har heller inte tidigare mött detta tema i diskussioner i 

musiksammanhang. Helga säger att man som kvinna alltid måste försvara sig om man 

påpekar att vissa företeelser inom rockgenren är jobbiga och att man då döms ut som 

överkänslig.207  

 

Olga framhåller att man borde tala mer om problemet på allvar och inte fortsätta att låtsas som 

att det inte finns. Det måste in en seriös diskussion istället för ”töntiga foldrar med rubriken 

Tjejer kan. Man måste ”gå igång folk”, säger hon. 208 

 

Astrid berättar att hon deltagit på ”Popkollo” och att de där satsar mycket på att få tjejer att 

spela rockmusik genom särskilda ”tjejgrupper”. Hon tror dock inte att detta är rätt väg att gå 

eftersom det blir en segregation som innebär att man stället för att integrera tjejerna i killarnas 

sfär, förstärker man könsuppdelningen. Hon tror att tjejer och killar har mycket att vinna på 

att spela tillsammans och lära av varandra. Hon understryker att mycket handlar om att tjejer 

måste ”våga mer” och killarna måste släppa in tjejerna.209 

 

Wilmer vill också understryka att man inte kan ”skylla problemet på vare sig kvinnorna eller 

männen”. Han berättar vidare: 

 

 Wilmer: 

 Det finns skuld att ge åt både till kvinnorna och till männen o hela allt det här. 

 Mycket för att…negativ kritik till dem som inte vågar stå på sig och som ger sig liksom. 

 Man får ta mycket skit kanske…(…) Men…de borde DRA ÅT LIVREMMEN LITE  

HÅRDARE! Sen så tycker jag självklart att inte männen ska vara så naiva alltid…210 

 
Helga anser att man måste medvetandegöra problemet för att definiera att det existerar. Hon 

tycker också att det är viktigt med dialog, eftersom det har blivit två läger där kvinnor står på 

                                                 
206 Enskild intervju med Wilmer, 29/4 2011 
207 Enskild intervju med Helga, 29/4 2011 
208 Enskild intervju med Olga, 29/4 2011 
209 Enskild intervju med Astrid, 29/4 2011 
210 Enskild intervju med Wilmer, 29/4 2011 
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ena sidan och män på den andra. Precis som Wilmer säger hon att kvinnor måste våga stå på 

sig och inte ge upp. Detta kan dock innebära ett stort problem eftersom yttre krav på hur man 

ska vara som kvinna kolliderar med en inre längtan att spela rockmusik, eftersom rockmusik 

inte är en symbol för kvinnan som sådan. Helga beskriver det som två röster där en säger att 

rockmusik är fel och en annan säger att det är rätt. Hon säger att man då bör ställa sig frågan: 

”Varför gör jag det här? För andra eller för mig?”211 

 

Både Olga och Wilmer tror att man behöver ha förebilder som är kvinnor inom rockgenren. 

Fler av bandmedlemmarna har tidigare berättat att de blivit inspirerade av andra musiker att 

själv börja spela. Detta skulle kunna betyda att eftersom kön är något som reproduceras tack 

vare att vi härmar ett godtagbart könsbeteende, behöver vi se andra som gör kön på ett 

alternativt sätt för att veta att det finns andra vägar att gå än de som presenteras för oss på ett 

strukturellt plan.  

 

Astrid framhåller att det finns många projekt som arbetat med tjejers integration i rockgenren, 

men att de misslyckats eftersom de baserats på en uppdelning där killar musicerar för sig och 

tjejer för sig. Hon säger att detta är fel väg att gå eftersom man då underbygger 

könssegregation, istället för integration. Helga påpekar också att det behövs en dialog, istället 

för en konflikt där två läger strider om plats.  

 

Även projekt som har som mål att integrera tjejer i genren hamnar alltså i den fundamentala, 

men onaturliga, skillnaden mellan män och kvinnor. Istället för att musicera tillsammans 

hamnar de på varsitt håll där de kan göra kön genom att skapa distinktion mot det motsatta 

könet. Det är också här relevant att påpeka att kvinnor är för män ”de andra”, medan män är 

för kvinnor ”det motsatta”. Vilket inte bara tyder på en dikotomi, utan också på en hierarki 

där ”de andra” är odefinierbara som subjekt. 

 

Bandmedlemmarna tycker absolut inte att man arbetar tillräckligt mycket med 

genusproblematiken inom populärmusiken, inte ens på rockskolan där de studerar. Om det tas 

upp är det alltid kvinnor som gör det och så blir de ifrågasatta eftersom könet som gynnas av 

diskursen, inte förstår problemet. Olga menar att man behöver arbeta seriöst med problemet. 

Man behöver definiera problemets existens, annars finns det inte. 

                                                 
211 Enskild intervju med Helga, 29/4 2011 
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Återigen kommer det upp att kvinnor måste våga ta för sig mer och inte acceptera att hamna i 

bakgrunden. Wilmer påpekar att för att detta ska kunna ske, måste killarna ge tjejerna en 

chans. Detta tyder på att kvinnor inte har en naturlig plats i genren och att de måste antingen 

ta den själva, eller bli tilldelad den av killarna. Detta innebär att plats är någonting som ”ägs” 

av killarna och det är de som ska dela ut den, eller bli fråntagna den. Detta kan man 

återkoppla till Björcks fråga: finns det outtömligt med plats, eller är platsen inom ett visst fält 

begränsad? I exemplet ovan verkar det som att plats faktiskt är begränsad och att måste delas 

upp mellan alla som rör sig inom rockgenren. Kvinnor kan därmed inte tillsätta plats till fältet, 

de måsta ta plats i anspråk som redan finns där. Kanske kan platsen bli obegränsad om man 

ifrågasätter marginaliserande normer som placerar människor i onaturliga grupperingar.  

 

Tjejerna menar att de slits mellan en inre längtan att spela rockmusik och yttre krav på att 

eftersträva en normativ femininitet. Astrid säger till och med att det är som två röster i henne 

där den ena säger att det är fel och den andra att det är rätt. Detta tyder på att rockmusikens 

maskulina diskurs inte kommer från en naturlig drivkraft hos män. Kvinnor känner samma 

lust och passion för musikstilen, men ändå motarbetas de både av sig själva och av genrens 

sociala regelsystem.  

 

Att kvinnor ska våga ta för sig och säga ifrån verkar vara ett återkommande tema i 

bandmedlemmarnas diskussion. Detta tyder på att det finns en önskan att avbryta diskursen 

för att öppna upp för en friare existens. De lägger ett stort ansvar på den enskilda individen 

när det kommer till genusstrukturernas upprätthållande. De verkar se sin egen del i 

reproduktionen av en genusstruktur som verkar marginaliserande för kvinnor, samtidigt som 

de strukturella kraven gör dem osäkra och förminskade. Detta är förstås en mycket komplex 

företeelse som man inte finner en enkel lösning på. Problemet behöver därför lyftas fram och 

diskuteras i alla åldrar och inom fler olika organisationer för att varje människa ska få chansen 

att välja vilken musikstil som helst.  
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Slutsatser 

I följande kapitel presenteras studiens slutsatser med återkoppling till undersökningens syfte 

och frågeställningar.  

 

Den första frågeställningen rörde hur bandet skapar musik. Resultaten har visat att 

musikskapandet pågår på fler nivåer och i fler steg. Själva låtmaterialet komponeras av Helga 

och Astrid. De skriver låtar på egen hand, och då handlar det mest om att strukturera 

musikaliskt grundmaterial såsom exempelvis ackord, riff och melodi. De skriver sina låtar 

utifrån en stark känsla. Musiken hjälper dem att bearbeta händelser och upplevelser. 

Låtproduktionen blir därmed en kanal genom vilken känslorna kan projiceras i musiken. Att 

skriva låtar med känsla och ärlighet är viktigt för tjejerna. Bra musik kan man inte tänka fram, 

den måste komma ur någonting djupare än det logiska tänkandet.  

 

Texter och melodi är någonting som får form först när Astrid och Helga skriver låtar. Ofta 

kommer temat i texterna ifrån mörka känslor, såsom ångest och frustration. Att skriva texter 

är ett viktigt steg i låtproduktionen, eftersom de då får sätt ord på känslor vilket gör att de får 

lättare att förstå sig själva och sina upplevelser.  

 

När låtarna har en grundläggande form tar Astrid och Helga med dem till bandet så alla kan 

lära sig låtarnas form. Ibland kan en låt förändras rejält när den bearbetas tillsammans med de 

andra. Det är i mötet med övriga bandmedlemmar som musiken formas och utvecklas. Det är 

det gemensamma musicerandet som ger det musikaliska råmaterialet sound och känsla. 

Samtliga bandmedlemmar menar att det är genom att musicera med andra man utvecklas som 

enskild musiker. Det är också där musikskapandet har sitt fokus – i interaktionen med andra 

musiker.  

 

Interaktionen innebär inte bara verbala diskussioner och överenskommelser. Samspelet sker 

istället på fler nivåer. Den tydliga interaktionen sker genom att bandmedlemmarna samtalar 

om musiken och bestämmer tillsammans hur de ska förbättra sitt framträdande. När det 

kommer till dessa verbala diskussioner är Olga den ledande karaktären. Det är oftast hon som 

föreslår förbättringar och har önskemål om detaljrepetitioner. Hon kommer oftast med förslag 

som kan bättra på det rent musikaliska, som exempelvis rytmik och kompstil. De verbala 
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diskussionerna är alltid demokratiska, och även om Olga är den som leder dessa diskussioner 

är hon inte en tydlig ledarfigur i bandet.  

 

Musikskapandet pågår också på en mer implicit nivå än de samtal som rör låtarnas form och 

utförande. På denna nivå handlar det om kroppsspråk och blickar. Musikerna interagerar 

under låtarna genom att röra sig på ett speciellt sätt och söka ögonkontakt med varandra. Här 

är det tydligt att kroppsspråket blir mer yvigt i de snabba låtarna då samtliga bandmedlemmar 

agerar med större och kraftfullare gester. Genom interaktion på den här nivån kan exempelvis 

bandet bestämma sig för att repetera en refräng endast genom att utbyta blickar och 

gestikulera.  

 

Det finns ännu en nivå i interaktionen mellan bandmedlemmarna i deras musikskapande och 

det som sker här är ännu mer subtilt än kroppsspråk. På denna nivå handlar det om hur varje 

individs dynamiska spelsätt tillsammans bildar en form av skapande. Ett exempel på detta kan 

vara när Astrid kliver fram i sina gitarrsolon och tar mer plats, backar övriga instrumentalister 

för att ge henne plats. Detta händer utan att de utbyter blickar eller gester. Det finns någon 

form av musikskapande som helt enkelt handlar om att känna av hur övriga musiker agerar.  

 

En annan faktor som spelar in i musikskapandet är publikens reaktioner när bandet framträder 

live. Hur publiken uppfattar dem och reagerar på deras musicerande påverkar i högsta grad 

hur deras musikskapande utvecklas. När publiken är uppmuntrande ökar energin och det blir 

ett kraftfullare framträdande. Hur publiken uppfattar dem som individer i ett band, påverkar 

också vilket jag kommer in på ytterligare när jag beskriver genusaspekten i musikskapandet.  

 

För Before Bake är det också viktigt att göra ett framträdande som är visuellt intressant. 

Därför är skapandet av scenkläder en del i musikskapandet. De säger själva att de vill att 

kläderna ska avspegla deras musik. Detta r ett tecken på att det inte bara är musiken som gör 

en genre, utan också visuella uttrycksmedel såsom kläder, frisyrer och skor. Ett annat exempel 

på detta är att tre av fyra medlemmar i bandet använder skor av märket Converse, som är en 

stark symbol för ungdomskultur och rockmusik.  

 

När man sätter musikskapandet i ett genusperspektiv, visar det sig att det finns stora skillnader 

mellan hur kvinnorna och mannen skapar musik. Detta är tydligast när det kommer till att 

göra kön genom kroppsspråk, röst och platstagande. Kvinnorna i bandet har ett annat 
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rörelsemönster än Wilmer. De sitter med benen i kors, gör mindre rörelser, tar mindre plats i 

anspråk både när det gäller röst och kropp. Kvinnorna har inte heller en lika naturlig plats i 

sammanhanget som Wilmer. Detta blir tydligast när bandet spelar live. Det som tidigare visat 

sig i replokalen förstärks ytterligare genom publikens definitioner av vilka musikerna är 

utifrån könskategorierna.  

 

Astrid är den som tar minst plats i anspråk. Helga har en mer naturlig roll, eftersom hon 

sjunger vilket hör till accepterat beteende utifrån könskategorin kvinna. Även om inte Helgas 

rörelsemönster är kraftfullt och rejält, har hon ändå en stor energi som upplevs som naturlig. 

Astrid måste istället befinna sig i konflikt mellan hennes roll som elgitarrist och hennes 

korrekta reproduktion av genus. Olga är den av kvinnorna som gör anspråk på störst plats när 

det kommer till aktörskapets spatialitet. Hennes kroppsspråk är yvigare och mer kraftfullt än 

Helgas och Astrids. Wilmer är ständigt avslappnad och även om han inte söker 

uppmärksamhet, har han en trygg plats i sammanhanget.  

 

Jag har påvisat att en stor del av musikskapandet sker genom interaktion. Eftersom det är just 

i situationsbunden interaktion som genus reproduceras, blir betydelsen av att göra kön stor när 

det kommer till musikskapande. Jag ska nu gå in på frågeställningarna som rör genus.  

 

För att reda ut hur bandmedlemmarna ser på genusstrukturen inom rockgenren frågade jag 

dem först och främst hur de uppfattade femininitet och maskulinitet. Alla har samma 

uppfattningar gällande dessa begrepp, något de hänvisar till stereotyper. Femininitet handlar 

om att vara mjuk, lugn, kroppslig och att vara till lags. Maskulinitet är istället den raka 

motsatsen. Då ska man vara stark, kraftfull, självsäker och visa att man bestämmer. 

Femininitet och maskulinitet beskrivs inte som något som är modifierbart. Det beskrivs 

istället som statiska normer som går att koppla till de upphöjda idealen hegemonisk 

maskulinitet och normativ femininitet.  

 

När bandet beskriver rockmusik, kommer liknande karaktärsdrag upp som när de beskriver 

maskulinitet. Det är tydligt att rockmusiken omges av en maskulin diskurs, och att 

bandmedlemmarna hela tiden måste förhålla sig till den när de agerar inom genren.  

 

I den maskulina diskursen är kvinnan inte bara ”den andre”. Hon är också ”den lägre”, vilket 

bandmedlemmarna som är kvinnor har upplevt på nära håll. De menar att de känner sig 



112 
 

ifrågasatta och att de inte har en naturlig plats inom genren. De har inte välkomnats i 

rockband som består av män och de har ständigt hamnat i den musikaliska periferin. För att 

slå sig fram inom rockgenren behöver man som kvinna kämpa hårdare än en man. En väg in i 

genren är att objektifiera sig själv och göra sig själv sexig. Bandmedlemmarna som är kvinnor 

upplever att ”de är fel” i genren och att detta gör att deras musicerande är starkt påverkat av 

deras underordning. Detta har bland annat lett fram till att Astrid funderat på att ge upp för att 

ge sig själv den respekt hon förtjänar. Hon han alltså funderat på att ge upp sin dröm tack vare 

att hon på grund av sin könskategori blir tilldelad en plats som sekundär inom rockgenren.  

 

Wilmer, som är man, har aldrig känt sig ifrågasatt inom rockgenren. Hans deltagande på fältet 

är naturlig. Han har dock upplevt att han varit ”fel”, när bandet spelat i sammanhang som 

präglas av en feminin diskurs, som exempelvis när de spelade på en ”tjejkväll”. Detta visar på 

att den maskulina diskursen inte är ingjuten i själva musiken, utan i interaktionen mellan 

individer i vissa situationer. När bandet spelade i ett sammanhang där Wilmer var den enda 

mannen, förändrades diskursen till en feminin sådan, vilket gjorde att Wilmer var fel trots att 

de spelade rockmusik. Detta tyder på att genus är situationsbundet och att den till stor del 

styrs av individer som reproducerar idealen. Rockmusik är därför inte objektivt maskulin.  

 

Hur påverkar då genus musikskapandet? Att göra kön är någonting som påverkar 

musikskapandet mycket starkt. Musikskapande är i högsta grad en interaktiv aktivitet som 

påverkas av sociala regler utifrån könskategorierna. Bandmedlemmarna förhåller sig till 

stereotypa schablonbilder som presenterats för dem på en strukturell nivå genom att 

reproducera och till viss del modifiera, dessa ideal i specifika situationer där de socialiserar 

med andra människor. Eftersom könsuppdelningen är en sådan fundamental del i hela 

samhället, påverkar den hur vi uppfattar varandra. Detta får konsekvensen att man måste 

reproducera genus på ett begripligt sätt för att bli socialt accepterad och förstådd. Om man 

inte framhäver sig själv på ett begripligt sätt, kommer inte heller musiken att förstås och tas 

emot av en publik som förväntar sig ett visst beteende utifrån könskategorierna.  

 

Eftersom det ser ut på detta sätt, görs kön av bandmedlemmarna för att de överhuvudtaget ska 

förstå varandra och bli förstådda av en iakttagande publik. Även om kvinnorna i bandet 

aktiverar sig med en typiskt maskulin sysselsättning som rockmusik, gör de ändå kön korrekt 

för att de överhuvudtaget ska få vara med i gemenskapen. Detta visar på att genus 

reproduceras på fler nivåer, enligt Hirdmans resonemang. Även om kvinnorna i bandet bryter 
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mot vissa strukturellt feminina karaktärsdrag som befästs genom socialisering och social 

integration, gör de kön korrekt genom kulturell överlagring i form av tankesätt, attityder och 

beteenden. Den normativa femininiteten både ifrågasätts och eftersträvas.  

 

Finns det då skillnader mellan hur kvinnor och män reproducerar genus i musikskapandet? 

Eftersom förutsättningarna för ett deltagande inom rockgenren ser olika ut beroende på om 

man är kvinna eller man, påverkar förstås skillnaden musikskapandet. Jag har tidigare pekat 

på att Wilmer agerar avslappnat och självsäkert när han musicerar både i replokalen och på 

scenen inför en publik. Hans plats inom genren är naturlig och han kan göra kön genom att 

delta i situationer som hyllar maskulina ideal som satts upp på en strukturell nivå. Wilmers 

agerande skiljer sig också från kvinnornas på fler plan. Han har ett rörelsemönster som 

antingen är avslappnat eller stort och kraftfullt, även om han tar en mer undanskymd plats i 

bandet. Kroppen och kroppens symboliska betydelse har här en viktig funktion i genus. En 

maskulin kropp tillåts vara rörligare och kraftfullare än den feminina kroppen.  

 

Även om bandmedlemmarna hela tiden förhåller sig till ideal som presenterats på en 

strukturell nivå, är det deras egen reproduktion av genus som är synnerligen relevant för 

musikskapandet. Det är på denna nivå Zimmerman och Wests resonemang blir särskilt 

intressant. Kvinnorna i bandet reproducerar genus genom att befästa sin underordning i den 

maskulina diskurs som präglat många situationer där de figurerat. Det finns många exempel 

på detta i kvinnornas berättelser. Deras reaktioner på ljudteknikernas agerande, deras ständiga 

misstro på sig själv och ifrågasättandet av deras egen styrka och plats inom rockgenren. De 

gör också kön genom att befästa den könsmässiga dikotomi som präglar hela samhället. Man 

gör kön genom att göra skillnad mellan sig själv och det motsatta könet.  

 

Skillnad är som sagt en mycket stark faktor i reproduktionen av genus. Wilmer påstår att han 

musicerar annorlunda tillsammans med kvinnorna i Before Bake, än med metalbandet han 

spelar i annars. I Before Bake är han en ”biprodukt” vilket tyder på hans utanförskap. Detta 

blir extra tydligt då han musicerar i metalbandet där alla musiker är män. Här kan alla vara 

överens om att strävandet efter den hegemoniska maskuliniteten står i fokus för 

reproduktionen av genus. Genus förändras dock i Before Bake, där interaktionen präglas av att 

det är både kvinnor och män i sammanhanget. Kanske kan detta ses som att även Wilmer 

måste förhandla mellan traditionellt maskulina ideal och den typen av genus som aktiveras när 

han interagerar med kvinnorna i Before Bake?  
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Hur som helst är det tydligt att Wilmer lagt märke till att reproduktionen av genus är 

annorlunda i metalbandet och i Before Bake. Detta skulle kunna vara ett tecken på att genus är 

situationsbundet och beroende av interaktion. Kanske är det också så att Wilmer tar en mer 

undanskymd plats i Before Bake, för att han inte kan identifiera sig riktigt med en musikstil 

där hans reproduktion av genus blir mer komplicerad? Eftersom han här är den enda mannen, 

vilket gör att maskuliniteten inte hyllas på samma sätt som med metalbandet, måste han 

istället göra kön genom att ta avstånd från det feminina genom en mer undanskymd plats. 

Wilmer gör alltså kön genom att hylla det typiskt maskulina som präglar diskursen i flertalet 

situationer inom rockgenren. Han gör också kön genom att distansera sig ifrån det feminina.  

 

När vi tittar närmare på hur tjejerna gör kön handlar det också om att göra skillnad men lika 

mycket om att medla. De fungerar som medlare mellan yttre krav på normativ femininitet och 

rockens alternativa förhållningssätt. Därmed hamnar de också i en konflikt eftersom de inom 

rocken får en paus från yttre faktorer genom avskildhetens spatialitet, samtidigt som de måste 

kämpa för aktörskapets spatialitet inom genren. De gör också kön genom att framhålla det 

typiskt kvinnliga när det kommer till utseendemässiga faktorer. Trots att de upplever ett 

enormt krav på skönhet och stress över att bli bedömda som objekt, är ändå den visuella 

presentationen en signifikant del i deras musikskapande. Genom att göra sig själv kvinnlig, 

blir de förstådda och accepterade av varandra och av andra när de framför rockmusik. 

Kvinnor som sysselsätter sig med rockmusik blir betraktade som motståndare till den 

traditionella kvinnligheten av dem som står utanför detta fält, eftersom de går emot mallarna 

för normativ femininitet. Innanför genrens gränser blir de istället representanter för feminina 

ideal, genom att de gör kön för att bli begripliga i musikskapandet som innefattar social 

interaktion, i vilken genus reproduceras.  

 

Avslutningsvis säger bandmedlemmarna att för att frigöra musicerandet behöver problemet 

diskuteras och lyftas fram utan att det handlar om könssegregation. Eftersom en stor del i 

reproduktionen av kön handlar om att härma andra, behövs också förebilder som presenterar 

alternativa förhållningssätt. Man behöver visa att diskursen kan avbrytas och idealen 

dekonstrueras, istället för reproduceras.  
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SLUTDISKUSSION 

I undersökningens sista kapitel knyter jag samman de resultat som presenterats ovan med den 

tidigare forskningen. Detta för att sätta in denna studie i ett större sammanhang. Jag ämnar 

också lyfta fram särskilt intressanta resultat som kan leda fram till nya forskningsprojekt. 

Avslutningsvis finns en reflektion där jag granskar studien i ett utifrånperspektiv för att belysa 

eventuella svagheter.  

 

Jämförelser med tidigare forskning 

Jag har i detta avsnitt valt att utgå ifrån teman istället för att bygga upp kapitlet efter varje 

studie som figurerat i presentationen av den tidigare forskningen och bakgrunden. Detta för 

att ställa samtliga resultat emot varandra. 

Rock och identitet 

Bandmedlemmarna i Before Bake, säger alla att rockmusik är kraftfullt och att den hjälper 

dem att förstå sig själva och omvärlden. Av detta kan man förstå att rockmusik inte är en ytlig 

hobby, utan en viktig kanal där individen kan utvecklas på ett djupt personligt plan genom 

interaktion med andra. Genom rockmusiken kan de också bearbeta känslor och uttrycka 

åsikter. Liknande resultat visas i min studie Rockbrudar, som jag refererade till i inledningen, 

där informanterna lyfter fram att rockmusiken är ett mycket viktigt forum där de kan bearbeta 

känslor. 

 

Detta är också någonting som resultaten i studien Under rocken, uppvisar. Författarna till den 

studien menar att musicerandet har en läkande kraft som kan tillfredsställa psykologiska och 

sociala behov. Informanterna i denna studie säger också att rockmusiken hjälper dem att ”vara 

sig själv”, vilket har en tydlig härledning till rockmusik som ett kraftfullt medel där 

identiteten konstrueras för att sedan visas upp i koncentrerad form, något som också Gracyk 

tar upp till diskussion.  

 

Informanterna i studien Under rocken, säger också att musik skapas i stunden och att det är 

känslan som är viktigast. Detta är också något som bandmedlemmarna i Before Bake, 

framhåller. Detta kan tyda på att de är medvetna om att låtar inte är färdigskrivna när det 

musikaliska råmaterialet är organiserat. Det de kallar ”att arra” är den del av musikskapandet 

som sätter mycket stor prägel på den upplevda musiken.  
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Genusmönster och strukturella krav 

Theodore Gracyk menar att hur vi uppfattar oss själva förhandlas fram genom vår relation till 

det förväntade. Vi repeterar handlingar som är betydelsefulla för de styrande normerna. Han 

skriver att vi får en tydlig bild av det förväntade genom medias presentation av stereotyper. 

För att koppla detta till Hirdman, får vi också det som förväntas av oss presenterat genom 

socialisering och social integration. Utifrån stereotyper, media och inlärning upprepar vi 

sedan beteenden som finns omkring oss för att bli begripliga i sociala situationer. I teorin är vi 

fria att välja, men valen är mycket få om man vill bli förstådd och accepterad. Detta leder till 

att hela samhället är uppbyggt på en genusstruktur som hela tiden reproduceras och förstärks. 

Inom rockmusiken, som är en sådan tydligt maskulin sfär, är genusstrukturen mycket tydlig 

vilket resultaten i både den tidigare forskningen och i denna studie har visat.  

 

Detta visar sig i de resultat som presenteras i Under rocken. Männen hyllar maskuliniteten 

genom sitt deltagande i genren, medan kvinnorna får en mer undanskymd roll. De blir ofta 

placerade som körsångerskor eller något annat som rör sig i den musikaliska periferin. Tjejer 

blir inbjudna i banden när de behöver något ”nytt” eller om banden behöver få synpunkter 

från ett utifrånperspektiv. Detta visar på två saker som också är tydliga i denna studies 

resultat. För det första är sångerska är någonting typiskt för kvinnans roll inom rockmusiken, 

något som visar sig i och med Helgas naturliga plats som sångerska i sammanhang där 

rockmusik figurerar.  

 

För det andra presenteras flickor som utanför och som någonting annat än män. Detta visar på 

den stora skillnad som märks av även i denna studie. Kvinnor är tydligt ”de andra”, vilket 

också Gracyk skriver om när han diskuterar kvinnans plats som underordnad i 

populärkulturen. Fler av kvinnorna i Under rocken, är missnöjda med sin plats som 

underordnad, och de protesterar tydligt mot denna diskriminering. Något som också Olga, 

Astrid och Helga ger uttryck för i denna studie. Detta kan också härledas till min 

magisteruppsats där informanterna framhöll att de kände sig ifrågasatta i situationer där 

rockmusik förekom.  

 

Genusmönstren är också typiska när det gäller killarnas agerande i Under rocken. Författarna 

menar att de samlas i den typiskt manlig värld för att reproducera och upphöja maskulina 

ideal. Ett av dessa ideal är att spela musik på hög volym, och spela på instrument som kräver 

tekniskt kunnande. Detta är också tydligt i denna studie, där tekniken är ett område som är 
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oerhört kontrollerat av män, där kvinnorna själva väljer att hamna utanför. Astrid säger till 

och med att hon inte engagerat sig i de tekniska bitarna eftersom hon känt att ”det är fel”. Den 

tekniska aspekten är också tydlig i min magisteruppsats, där informanterna berättar att de 

alltid exkluderas från området kring skivspelaren. Det är också intressant att titta på 

tidsskillnaden mellan denna studie och Under rocken när man jämför resultaten som berör 

genusmönstren i rockmusiken. Trots att det skiljer hela nästan 25 år mellan de olika 

forskningsprojekten, beskrivs nästan likadana genusmönster. Detta tyder på att de diskurser 

som omger genren, är oerhört seglivade, svårföränderliga och komplexa att förstå.  

 

Detta är också någonting som Björck tar upp i Claiming Space. Hon menar att 

kärnproblematiken bakom populärmusikens genusmönster, ligger i platstagande. Detta har till 

stor del att göra med att våga ta plats och spela musik på hög volym. Att ingå i en musikstil 

som är högljudd och aggressiv är inte något som ingår i normen för traditionell femininitet. 

Informanterna i min magisteruppsats menar att de till och med blir kallade ”okvinnliga” när 

de kräver plats och uppmärksamhet. 

 

Gracyk belyser också denna aspekt när han påpekar att genusmönstren kan härledas mycket 

till stil. Män tenderar att engagera sig mer i hårdare och mer aggressiva genrer. Detta syns 

också i denna studie, där Wilmer påpekar att han tar större plats i det hårdare metalbandet.  

Det är mycket tydligt att kvinnorna i denna studie inte tar lika stor plats som mannen. Mannen 

har också en naturlig plats i genren, medan kvinnorna måste ta plats i anspråk för att 

överhuvudtaget bli en aktör inom rockgenren. Björck skriver dessutom att bemästra ljud som 

kan tysta andra, är ingenting som är accepterat könsbeteende utifrån könskategorin kvinna. 

Att föra oväsen, blir därmed en handling som bryter mot de feminina sysselsättningar som 

presenterats till oss genom social integration.  

 

Någonting som också är mycket relevant att ta upp är Björcks resonemang kring 

kvinnokroppens funktion inom populärmusiken. Kvinnor förväntas vara sexuellt fria och 

tillgängliga. Detta gör att deras kroppar blir ett objekt som blir granskat lika hårt som 

musiken. Även Gracyk berör detta när han skriver att kvinnors sexualitet är en väg in i 

branschen. Detta har de bandmedlemmar som är kvinnor berört i denna studie. De upplever 

alla att de blir bedömda som sexobjekt. Olga påpekar också att det är lättare att bli accepterad 

när man är ”sexig”. Detta är också något som informanterna i LeBlancs studie Pretty in Punk, 

berättar. De upplever att de blir behandlade som sexobjekt och mindre vetande.  
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Göra kön, göra rätt 

Gracyk skriver att människor konstruerar identiteter genom att gå emot eller reproducera det 

som förväntas av oss i sociala situationer. En musikers identitetsskapande är därför mycket 

påverkat av hur en publik eller hur medmusikanter uppfattar honom eller henne. Vi skapar oss 

en identitet genom vad som förväntas av mig och vad jag förväntar av mig själv i en särskild 

kontext. Gracyks resonemang kring identitetsskapande kan till stor del kopplas samman med 

West och Zimmermans teorier kring reproduktionen av genus som en individuell performativ 

aktivitet. Det har i den här studien visat sig att kvinnor gör kön genom att reproducera sin 

underordning genom att vara ”den andre” i den maskulina dirksurs som till stor del präglar 

rockgenren. För att bli accepterad är det dock mycket viktigt att man gör kön på rätt sätt. 

Annars blir man obegriplig. Det är i detta ljus som resultaten i denna undersökning har tydliga 

kopplingar till LeBlancs studie.  

 

LeBlanc menar att män deltar inom subkulturer, som exempelvis punken, för att hylla 

maskuliniteten. Kvinnor som deltar i denna genre hamnar istället i en konflikt mellan 

traditionellt feminina drag och det upproriska narrativet som finns i punkkulturen. Kvinnor 

behandlas främst som kvinna, och inte som en jämställd punkkollega. Om man som kvinna 

avviker för mycket från begripligt könsbeteende, blir hon socialt bestraffad genom total 

avskärmning från sociala situationer. Att män samlas inom rockgenren för att hylla 

maskuliniteten, är också något som beskrivs i Annica Hedbrants studie Wimps and Posers.  

 

Allt detta kan man återkoppla till vissa resultat i denna studie. Wilmer verkar göra kön genom 

att hylla maskulina ideal, trots att han ändå måste förmedla mellan dem och en mer 

återhållsam position i Before Bake där interaktionen inte präglas av strävandet efter den 

hegemoniska maskuliniteten. Olga, Helga och Astrid gör kön genom att förmedla mellan den 

normativa femininiteten och deras alternativa femininitet vilken de reproducerar inom 

ramarna för rockmusikens maskulina diskurs. Astrid berättar att hon många gånger upplevt att 

betraktas som kvinna och inte som gitarrist. Det är därför hon ofta benämns med prefixet 

”tjej” framför hennes titel som instrumentalist. För att undvika social bestraffning och ett 

totalt utanförskap, gör också tjejerna kön genom att återskapa och upprätthålla sin 

underordning inom rockgenren. Detta är extra tydligt i de situationer då de inte sagt ifrån när 

de blivit behandlade illa. Samtliga uttrycker också att de skulle vilja ta för sig mer, säga ifrån 

och ta mer plats, men att det finns något som hindrar dem. Detta något är deras egen 
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reproduktion av genus utifrån de onaturligt höga krav som ställs på dem utifrån strukturella 

stereotyper av Kvinnan.  

 

Nyheter och framtiden 

Denna studies huvudsakliga resultat går att härleda till tidigare forskning och de teorier som 

presenterats i bakgrunden och i den teoretiska referensramen. Något som dock är mycket 

intressant i denna studie, är tjejernas agerande i situationer där tekniskt kunnande är i fokus. 

Det finns exempel på detta både i mina egna observationer och i bandets egna berättelser. 

 

Jag lade exempelvis märke till hur kvinnorna hade en tydlig underordning vid soundcheck 

inför spelningen jag deltog vid. De tog inte plats i anspråk för att kunna påverka ljudet, och 

deras åsikter var snarare försiktiga önskemål än riktade krav. Detta får konsekvensen att 

tjejerna är med och påverkar hur musiken byggs upp och utvecklas i replokalen, men de har 

inget inflytande över hur det sedan låter när de står på scenen. Detta kan också bottna i en syn 

att ljudlandskapet i vilket deras musik ska presenteras, inte påverkar den färdiga produkten. 

Kanske har också detta att göra med okunskap och ointresse över teknikens påverkan på 

musiken. De säger själva att de inte ägnat särskilt mycket tankeverksamhet på de tekniska 

aspekterna av musiken eftersom de anser att de inte hör hämma inom det området. 

Kvinnornas underordning bestäms alltså inte bara av ljudteknikerna som behandlat dem illa, 

utan också på hur de själva agerar i dessa situationer. Detta skulle vara mycket intressant att 

utreda ytterligare.  

 

Det har också visat sig att musikskapandet påverkas mycket av i vilken situation musik 

skapas. Det är stor skillnad på hur bandmedlemmarna skapar musik och reproducerar genus i 

replokalen, och hur denna process ser ut när de framträder live. De mönster som 

utkristalliserat sig i replokalen, blir starkare och mer koncentrerade när de ställer sig inför en 

publik. Detta kan kopplas samman med Gracyks resonemang att musikers identitetsskapande 

präglas av hur publiken uppfattar dem och vilken mening en publik tillsätter musikernas 

konstruerade artistidentitet. Reproduktionen av genus är också tydligare i de sammanhang 

som är starkt präglade av en maskulin diskurs, såsom exempelvis miljön på en rockklubb. I 

denna situation blir interaktionen starkt styrd av manliga ideal och där blir också kvinnan 

tydligare ”den andre”. Ett annat exempel på detta är att Wilmer blev ”den motsatta” i en 

situation där publiken bestod av endast kvinnor. Att vidareutveckla detta, och titta närmare på 
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skillnader mellan hur genus reproduceras i olika situationer, vore också en spännande fråga att 

utreda i framtiden.  

 

Det har också visat sig att kvinnorna i bandet medlar mellan traditionellt feminina ideal och 

rockens alternativa ideal. Därför befinner sig kvinnorna i en ständig konflikt där de är 

motståndare till de strukturellt formade idealen samtidigt som de inom rockgenren är 

representanter för det andra könet. Komplexiteten i denna konflikt, där andra människor ser 

på en individ på ett sätt de själva inte kan identifiera sig med fullt ut, är också något som bör 

utredas ytterligare. Likaså Wilmer befinner sig i en konflikt eftersom det verkar vara stor 

skillnad på hur han gör kön i metalbandet och hur genus aktiveras i de sammanhang där han 

spelar med Before Bake. Detta förhandlande som genus innebär, borde absolut vara en 

relevant fråga för framtida forskning.  

 

Reflektion 

Att göra forskningsanalyser av sådana svårtydda företeelser som reproduktion av genus i 

musikskapande verksamheter med fokus på individnivå är mycket komplext. Det jag 

presenterat här är därför inte svar på alla frågor kring detta. Det är heller kanske inte den enda 

tolkningen som kan göras av mina informanters berättelser. Det empiriska källmaterialet kan 

tolkas och tolkas om många gånger om för att gräva ytterligare i denna problematik. Frågor 

har besvarats, men lika många frågor har uppstått. Särskilt intressant är det med Wilmers roll 

som man i ett band där övriga musiker är kvinnor. Om kvinnorna bryter normer kring 

normativ femininitet genom att vara deltagare i rockgenren, blir inte då Wilmer normbrytare 

genom att inte eftersträva den hegemoniska maskuliniteten i interaktion med musiker som är 

kvinnor, vilka inte strävar efter traditionella ideal kring varken maskulinitet eller femininitet? 

Blir inte då ett rockband där tre av musikerna är kvinnor och en är man, en interaktion där 

diskursen för både femininitet och maskulinitet kan brytas?  

 

Det är ju faktiskt så att Wilmer nästan är den som är mest reflekterande när det kommer till 

genusproblematiken. Hur kommer det sig? Kan det vara så att genom att han musicerar med 

kvinnor, får en annan insikt om genus än han skulle ha fått om han endast musicerade med 

män där alla samlas kring en strävan efter den hegemoniska maskuliniteten? Kan det till och 

med vara så tvåkönade band är en viktig del i att bryta rockmusikens maskulina diskurs, 

eftersom musiker där får möta och relatera till det de vanligen tar avstånd från? Detta är också 
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något som Astrid berättar om och hon påpekar att könssegregation endast underbygger 

strukturen och inte hjälper kvinnor in i genren.  

 

 Många gånger har separatism använts för att locka fler kvinnor till rockmusiken. I detta kan 

kvinnor få andrum och en naturlig plats genom att musicera med andra kvinnor. Detta kan 

kanske vara nödvändigt i ett inledande skede för att kvinnor ska få utvecklas utan att känna 

sig ifrågasatta, men att upprätthålla en diskurs där kvinnor är ”de andra” genom 

könssegregation sätter jag mig starkt emot. Om nu Wilmers reflektioner dels har uppkommit 

genom att han faktiskt möter och interagerar med musiker som är kvinnor, är detta ett starkt 

skäl till att interagera könen i musikalisk verksamhet. Kvinnors underordning motverkas 

förmodligen bättre av dialog istället för konflikt.  

 

Hur har då min egen passion för jämställdhetsarbete påverkat denna studie? Att undersöka 

och belysa kvinnors situation inom populärmusiken är en mycket viktig fråga för mig. Detta 

engagerar mig långt utanför universitetet och mitt arbete både syns och hörs i de flesta 

sammanhang där jag är aktiv. Min stora drivkraft för jämlikhet och frihet, kan mycket väl ha 

påverkat bandmedlemmarna i denna studie på så sätt att de fabricerat vissa svar för att 

tillmötesgå min inställning. Mycket som de har berättat har varit av väldigt dramatisk 

karaktär, och de har själva blivit väldigt engagerade i jämlikhetsfrågor under projektets 

genomförande.  

 

Jag var noggrann med att inte låta teorierna och mitt inflytande störa fältet för mycket, men 

eftersom jag deltog i bandets verksamhet under så lång tid kom det att bli så att 

bandmedlemmarna efter ett tag blev mycket uppslukade i genusstrukturens problematik. Jag 

lade intervjuerna som rörde detta så långt in i min tid på fältet som möjligt för att inte påverka 

det för mycket, men en objektiv forskare existerar inte. Detta kan innebära att mitt deltagande 

på fältet har färgat deltagarna och styrt in dem mer och mer på funderingar och reflektioner 

kring hur genus påverkar deras musikskapande.  

 

Man kan också se detta positivt. Eftersom mitt deltagande satte igång vissa tankebanor som 

kanske inte tidigare existerat, medvetandegjordes den problematik som skulle diskuteras vid 

ett senare skede. Detta kan ha gjort att bandmedlemmarna rannsakat sig själva och deras egen 

del i reproduktionen av genus. Att samtliga deltagare nämner att kvinnor bör stå upp för sig 
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själva och inte ge sig, tycker jag visar en viss insikt när det kommer till subjektets 

rekonstruktion av befintliga strukturella ideal.  

 

Hade jag då kommit fram till annorlunda resultat om jag använt ett annat teoretiskt ramverk? 

Om jag exempelvis hade fokuserat mer på det strukturella planet, och fokuserat på hur större 

flöden skapar ramverk för hur vi agerar, hade jag inte kommit så pass nära individerna som 

jag gjort nu. Jag hade då kunnat fortsätta att berätta hur genusstrukturen ser ut och beklaga det 

faktum att kvinnor är ofria i strukturen. Jag hade då hamnat i samma fälla som många andra 

gjort före mig. Jag hade missat individens egen reproduktion av genus och gjort kvinnorna till 

passiva under de strukturella krav som ställs. Det är därför en hel del tidigare forskning inom 

detta varit otillfredsställande. Man har fastnat på det strukturella planet som handlar om, för 

att återvända till Hirdman, socialisering och social integration där man bortsett från den 

kulturella överlagring där individen själv befäster och återskapar normativa ideal. Det är 

också i detta den största vinsten ligger när det kommer till att anta ett tvärvetenskapligt 

förhållningssätt. Via teorier inom sociologi och genusvetenskap kan musikvetenskapen 

berikas och utvecklas när det kommer till att kartlägga relationen mellan musik och 

människor.  

 

Kanske hade resultaten också blivit annorlunda om jag fokuserat mer på social bakgrund med 

olika former av kapital som analytiska verktyg. Då hade jag kanske kunnat vända och vrida på 

detta ännu en gång för att presentera mer nyanserade förklaringar och alternativa resultat. Jag 

anser dock att min detaljstudie av hur genus reproduceras på individnivå har tillfört viktig 

kunskap till detta forskningsområde, även om studien inte gör anspråk på en heltäckande 

förklaringsmodell.  

 

Jag vill i denna reflektion också utfärda viss kritik mot West och Zimmermans teoretiska 

modell. De framhåller mycket säkert att den huvudsakliga reproduktionen av genus, ligger i 

individens interaktion med andra i specifika situationer. Mitt empiriska källmaterial har visat 

mycket som tyder på att genus omkonstrueras av individerna själva. Jag vill dock framhålla 

att jag ställer mig till Hirdmans ståndpunkt när det gäller att genus reproduceras på fler nivåer, 

och att man inte ska bortse från de krav som ställs på oss utifrån strukturella normer.  

 

Detta är också något som återfinns hos Gracyk som menar att de krav som ställs på kvinnor 

för att de ska passa in är mycket marginaliserande och människoreducerande. Både Astrid och 
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Helga framhåller att de upplever det mycket jobbigt att motsvara kraven som ställs på 

kvinnan. Att göra kön som kvinna, innebär också att förminska sig själv och underkasta sig 

mannen i den maskulina dirksurs som omger rockmusiken. Eftersom det ingår i begripligt 

könsbeteende att göra sig själv svag som kvinna, hur ska man då finna styrkan att bryta 

diskursen? Om dessutom män gör kön genom att hylla normen för hegemonisk maskulinitet i 

vilken kvinnors underordning ingår, kommer musiker som är kvinnor någonsin bli 

accepterade som jämlikar inom rockgenren? Självklart går mönstren att bryta, men för att 

avbryta diskursen måste båda könen arbeta för att dekonstruera idealen istället för att 

reproducera dem.   

 

Jag vill inte avfärda strukturen som en betydelsefull del i reproduktionen av genus. Det är där 

det börjar och det är där det slutar. Där presenteras ideal som vi upprätthåller genom att göra 

kön på ett förväntat sätt. Det som förväntas av kvinnor och män är främst att ta avstånd från 

varandras fabricerade könstillhörighet när det kommer till beteenden och handlingar. Däremot 

ska vi lockas av varandra för att upprätthålla det heteronormativa mönstret, där kvinnans 

existens är begripligare om den blivit definierad av det motsatta könet.  

 

För att koppla detta till DeBeauvoir, blir kvinnas värde fast i hennes kroppslighet (immanens) 

medan mannens värde expanderar utanför de biologiska förmågorna (transcendens). Det är 

också dessa värden kvinnor reproducerar genom att ständigt söka efter någonting utanför sig 

själva som kan tillsätta värde till kroppsligheten som objekt, att bli älskarinna eller moder. 

Med avstamp i detta argument kan man också förstå varför kvinnors kroppar och öppna 

sexualitet är vägen in i populärmusiken. Genom att visa upp sin kroppslighet, bejakar man det 

motsatta könets definition av kvinnans existens som objekt och därmed blir man begriplig i 

sociala situationer. Kvinnor gör därmed kön genom att ingjuta mening i kroppen.  

 

Våra beteenden förstärker därmed strukturen och idealen befästs ytterligare. Däremot vill jag 

inte bortse från individens aktiva identitetsskapande, där reproduktionen av genus ingår. Att 

påstå att genus endast konstruerats på strukturnivå, hade varit att reducera människor till 

passiva objekt i vilka man kan ingjuta färdiga könsroller. Detta är att gravt förenkla denna 

komplicerade problematik. Reproduktionen av genus sker på fler plan där individen till sist 

har en stor del i sitt eget identitetsskapande och upprätthållandet av könsmaktsordningen. Det 

är förmodligen detta Olga menar när hon säger att ”det sitter i huvudet”.  
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Precis som bandmedlemmarna uttrycker, behöver problemet definieras och diskuteras inom 

kunskapsproducerande institutioner och organisationer. Detta är absolut inte bara ett problem 

för kvinnor, eftersom också män marginaliseras av en norm där de behöver göra kön genom 

att framhäva sig själva som starka, aggressiva och burdusa. Eftersom musik är oerhört viktigt 

för människors identitetsskapande, bör vi se till att det finns förutsättningar för varje 

människa att välja fritt. Vi behöver visa att det finns valmöjligheter när det gäller 

reproduktionen av kön. I dagens snabba informationssamhälle kommer idealen och strukturen 

allt närmare via internet och annan media. Det är då extra viktigt att man arbetar med att 

ifrågasätta stereotyperna för att presentera alternativa vägar. Människor måste se att det går att 

bryta diskursen och då behöver vi bygga broar istället för att resa murar.  
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SAMMANFATTNING 

Denna undersöknings syfte var att skildra och förklara hur reproduktionen av kön relaterar till 

skapandet av rockmusik hos ett band där tre av musikerna är kvinnor och en musiker är man. 

Detta för att få en ökad förståelse för hur föreställningen om kön påverkar musikskapandet 

inom rockgenren. Syftet preciserades genom fyra frågeställningar: Hur går det till när bandet 

skapar musik? Hur uppfattar bandet genusstrukturen inom rockgenren? Påverkar 

reproduktionen av genus musikskapandet, och i så fall, på vilket sätt? Finns det skillnader 

mellan kvinnorna och mannen när det kommer till hur reproduktionen av genus relaterar till 

musikskapandet, och i så fall, hur ser skillnaderna ut och vad kan de bero på? 

 

Studiens resultat har påvisat att musikskapandet sker i olika steg och på olika nivåer. Det 

första steget handlar mest om grundläggande låtproduktion och det innebär att den 

musikaliska formen bestäms av Astrid och Helga. De producerar då exempelvis ackord, 

melodier och riff. Låtproduktionen är mycket beroende av känslor och de säger själva att en 

bra låt kommer ur en stark känsla. Textförfattandet är också ett viktigt steg i musikskapandet 

eftersom de då sätter ord på känslorna och de beskriver också reflektioner som uppkommit av 

specifika upplevelser. Nästa steg i musikskapandet är att låtarna i dess grundform, presenteras 

i bandet och bearbetas genom interaktion i replokalen. 

 

Denna interaktion är den huvudsakliga delen i musikskapandet och den består av fler nivåer. 

En nivå är verbal interaktion. Detta innebär att bandet genom diskussioner kommer fram till 

hur de ska utveckla musiken för att det ska bli bättre. De diskuterar då exempelvis form, 

sound och rent musikaliska element. Nästa nivå är en icke-verbal interaktion där bandet 

genom kroppsspråk och ansiktsuttryck interagerar med varandra under musicerandet för att 

exempelvis ingjuta mer energi eller dynamik i låtarna. På den sista nivån interagerar bandet 

genom minimalistiska rörelser. Här handlar det mer om att ge någon mer plats, eller att genom 

korta blickar komma överens om eventuella omtagningar eller förändringar. Musikskapandet 

kan också få ännu en dimension när bandet spelar live, eftersom publikens reaktioner 

påverkar hur bandet uppfattar sig själva och sin musik.  
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Samtliga bandmedlemmar menar att genusstrukturen i rockgenren är tydlig. Det finns en 

påtaglig uppdelning mellan vad män respektive kvinnor, ska ägna sig åt och vilken roll de ska 

ha i sociala situationer där rockmusik förekommer. Män tillåts vara fysiska, starka och 

kraftfulla, medan kvinnor förväntas ha en underordning både när det gäller plats i musiken 

och på det rent tekniska området. När bandmedlemmarna beskriver feminina 

personlighetsdrag nämner de ord som exempelvis lugn, moderlig och vänlig, Maskulinitet 

beskrivs som något kraftfullt och självsäkert. Det mest påtagliga här är den enormt tydliga 

könssegregationen. Män och kvinnor beskrivs som varandras totala motsatser. 

Bandmedlemmarna är dock noga med att påpeka att detta gäller strukturella ideal som 

presenteras via exempelvis olika medier.  

 

Eftersom en stor del av musikskapandet ligger i interaktionen med andra, där också genus 

reproduceras, påverkar reproduktionen av genus musikskapandet på fler sätt. Eftersom 

kvinnor, respektive män, har olika förväntningar på sig när det kommer till beteenden och 

sysslor har de också olika förutsättningar för musikskapande. Kvinnor accepteras exempelvis 

lättare om de reproducerar mönstren för femininitet genom att sjunga, visa upp en tillgänglig 

kropp och reproducera sin underordning. Eftersom rockgenren omsluts av en maskulin 

diskurs, i vilken kvinnor har en underordning, har män ett friare musicerande. Män kan 

genom sitt deltagande i en musikgenre som hyllar maskulina ideal såsom styrka och 

aggressivitet, vara mer avslappnade och naturliga. Det är även i detta avseende mycket tydligt 

att rockgenren vilar på en stark dikotomi där män och kvinnor hamnar i olika lag.  

 

Kvinnorna i bandet gör kön genom att medla mellan traditionellt feminina ideal och 

rockmusikens mer alternativa förhållningssätt. De blir därmed både motståndare till och 

representanter för den normativa femininiteten. I detta handlar det mycket om platsatagande. 

Kvinnor har inte en naturlig plats inom rockgenren, utan de måste själva skapa sig en plats. 

Samtidigt får de inte utmana männen på deras eget territorium, eftersom de då blir obegripliga 

i sociala situationer. Inom rockgenren gör de kön genom att underkasta sig den maskulina 

diskursen i vilken de har en säker underordning.  

 

Mannen i bandet gör istället kön genom en komplex förhandling mellan de maskulina ideal 

som rockgenren hyllar och hans mer sekundära plats i det band där han musicerar med 

kvinnor. Han tillåts dock alltid ta plats och vara explicit i sitt rörelsemönster och uppvisandet 

av den fysiska styrkan.  
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Något som är gemensamt för både kvinnorna och mannen, är att genus reproduceras genom 

att ta avstånd från motsatserna. För kvinnor handlar det om att distansera sig från ”det 

motsatta”, medan det för män handlar om att dra en gräns mellan dem och ”de andra”. 

Eftersom musikskapande är en social aktivitet, behöver bandmedlemmarna göra kön på rätt 

sätt för att bli begripliga för varandra och för publiken. Genus blir därmed en mycket stark 

faktor både i replokalen och under liveframträdandet.  
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          STRUKTURELLA NORMER 
              Här visas traditionella stereotyper upp av kvinna och man utifrån kön. 

 
                       ↓                                                      

 
 

    
                    Socialisering          → 
  
  
                                                                        ↓                           Könskategori      
                                                                         Uppvisa kön  
                                                                        
                                                                   Social 
                                                               integration           → 

 

 

       ↓ 
 

Kulturell  
                                                                 överlagring       
        
 
                                                  

                                          ↓ 
                                                                           

                Kontext                  ↔          Individen      →  GENUS 

                                                   Att göra kön 

                                                                  
 
                                                                 Diskurs                                                                    
  
     

        ↨  
                   
 

               Andra individer 
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Converse är populärt i Before Bake 
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Astrid med sin Fender Stratocaster 

 

 
Olga med den röda basen 


