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Abstract 
 

”Here to stay” is the english title of this essay, about middle aged women who participates in the 

subcultures punk/hardcore, hard rock/metal and folk music in Sweden. The purpose is to 

explore the terms and conditions of participation for middle aged women in the subcultures. I 

have made interviews with six women between fortyseven och and sixtyseven years old who are 

organisers, musicians and in other ways taking part in these subcultures and scenes. I have also 

made observations at events and used autoethnography as method as I am part of the Swedish 

DIY punk scene. My analysis is based on poststructrural theory. I have used Judith Butlers 

theories on performativity and subject positions and used Jason Glynos and David Howarths 

theories on logics to explain the discourses I found. 

      The results of this essay showed that the subcultures punk/hardcore and hard rock/metal are 

associated with male youth and that folk music include women of all ages at a higher extent than 

folk music. The more aggressive the music, the more the subcultures in my study evolve around 

hegemonic masculinity and male homosociality. On the other hand, women who take part in 

punk/hardcore and hard rock/metal have a chance to negotiate with and reject traditional 

femininity as a way of expressing their subcultural identity. The discourse implies that folk music 

is a welcoming subculture, which leads to the risk that excluding norms stand unchallenged. 

Women tend to leave the subculture  they take part in as they become mothers, but those who 

stay gets to represent both their gender and their age. 
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Inledning 
 
En del av oss hittar, ofta i unga år, en identitet inom en subkultur1. Musikintresse, politisk 

åskådning, en vilja att utrycka sig visuellt, en längtan efter ett sammanhang eller kanske alltihop, 

kan vara anledningar. Vi kan betrakta oss som hårdrockare, punkare, hiphopare eller gothare, 

eller kanske diggar vi bara musiken och antar en lite distanserad hållning till själva den 

subkulturella identiteten. Dessa subkulturer har ofta traditionellt sett betraktas som 

”ungdomskulturer”, och många av dem har varit manligt kodade sett till utövarna på scen samt 

inom forskningen om desamma (Ambjörnsson 2009:71). 

I Girls and Subcultures resonerar Angela McRobbie och Jenny Garber (1976) kring flickors 

relation till subkulturer, och föreslår att de har andra förutsättningar att ingå i dem än pojkar. 

Detta utifrån mindre frihet och att de löper fler risker i det offentliga rummet. Den unge mannen  

har betraktats som ”rebellen”, och när han så småningom växer upp och skaffar ett jobb så 

förväntas han även växa ifrån subkulturen (Shuker, 1994:196). Jag är nyfiken på om dessa villkor 

fortfarande gäller, hur det är att stanna kvar och åldras inom sin subkultur och om detta är 

tillåtet enligt konventionerna. Jag vill veta vilka villkor medelålders kvinnor har inom specifika 

subkulturer och hur de upplever att de betraktas inom de egna leden liksom av samhället i stort.  

Jag har valt att undersöka villkoren för medelålders kvinnor inom punk/hardcore, 

hårdrock/metal och folkmusik för att se vad som förenar dem och vad som skiljer dem åt. Jag 

har valt att fokusera på kvinnor som inte i första hand själva är musiker, utan på några av dem 

som finns bland lyssnarna, i publiken och bland arrangörerna. I de fall mina informanter även 

har varit utövande musiker har jag främst fokuserat på de andra delarna av deras engagemang i 

den berörda subkulturen. Detta för att göra en avgränsning inom ramen för mitt ämne, eftersom 

kvinnliga musikers villkor är en hel värld i sig utifrån forskningssynpunkt. Jag är även 

intresserad av de aspekter i detta som rör relationen mellan individ och kollektiv. Att identifiera 

sig med eller delta i en subkultur är att ingå i ett kollektiv. Samtidigt är klivet in i en sfär utanför 

majoritetssamhället ett ställningstagande som kan anses bygga på en individualistisk utveckling 

(Kåks, 2009:29). Vi lever i en tid där självförverkligandet och individens autonoma ställning är 

stark. Begreppet kulturell friställning har inom ungdomsforskningen använts om denna tendens. 

I ett individualiserat samhälle är en människas identitet inte given. Den kulturella friställningen 

innebär då både en frihet att välja, men även ett tvång, och denna paradox är starkast hos unga 

personer (Lindgren 2009:40).  Jag är intresserad av huruvida valet att i vuxen ålder stanna kvar 

inom subkulturen är baserat på en strävan efter autonom frihet, en strävan att ingå i fler 

kollektiva gemenskaper än bara familjen och arbetskamraterna erbjuder, eller kanske en 

																																																													
1	Begreppsdefinition	under	rubriken	”Begrepp	från	musikens	värld”.	
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kombinationav dessa. Dessa funderingar har lett fram till mitt val av uppsatsämne.  

                                 
Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra medelålders kvinnors villkor för 
deltagande inom subkulturerna punk/hardcore, hårdrock/metal och folkmusik. 
      Hur ser möjligheterna ut att som medelålders kvinna delta i dessa subkulturer? Vilka 

handlingsutrymmen har de? Vilka faktorer kan locka medelålders kvinnor att söka sig till och ta 

del i dessa subkulturer, samt vilka faktorer kan få dem att välja bort eller lämna dem? 

 

 

Teoretisk bakgrund 
Den ontologiska utgångspunkten är den poststrukturalistiska synen att allt är kontingent; all 

mening är konstruerad och föränderlig (Rorty 1997:22). Jag grundar min analys på Michel 

Foucaults uppfattning av diskurser som ett sätt att tala och agera, vilket konstituerar ett nätverk 

av regler (Foucault 1977). Språket betraktas ur denna utgångspunkt inte som en reflektion av en 

objektiv  verklighet, utan snarare som en performativ faktor som konstruerar vår verklighet 

(Björck 2011:104). Jag använder mig av begreppet intersektionalitet för att förstå hur 

subjektspositionerna kön och ålder samverkar i berättelser om medelålders kvinnors upplevda 

verklighet inom de subkulturer jag studerar. Här finns en utgångspunkt att ålder är en 

konstruktion och maktordning precis som kön, klass eller etnicitet. Kön och ålder är dessutom 

sammanflätade, förstärker och påverkar varandra (Lövgren 2012: 140). Utifrån ovanstående 

betraktar jag ålderskategorier såsom  medelålders och ungdomar somkonstruerade (Liliequist & 

Lövgren 2012:13).   

      Mitt ämne berör begreppen  subjektspositioner och performativitet och därför utgår jag från 

Judith Butlers teorier inom detta (Butler 2007). Enligt Butlers teori är genus varken essentiellt 

eller medfött, utan istället något vi socialiseras in i genom att begå upprepade, performativa 

handlingar. Dessa börjar så snart vi föds och fortsätter livet ut (Butler 2007). Begreppet 

subjektspositioner används i min uppsats utifrån teorin att diskurser skapar subjektspositioner 

som vi kan identifiera oss med eller tillskrivas av andra. Cecilia Björck är en forskare som med 

sin musikpedagogiska doktorsavhandling Claiming space- dicourses on gender, music and 

social change (2011) har utgått från poststrukturalistisk teori och utifrån Butlers teorier om 

subjektspositioner. Avhandlingen berör just kvinnors relationer till musik och musikutövande ur 

alla tänkbara aspekter och är därför synnerligen användbar i mitt forskningsområde.  

      Björcks fokus ligger på musicerande kvinnor, men det perspektiv i hennes forskning jag 

lägger främst vikt vid är problematiserandet av begreppet ”ta plats”. Utifrån detta vill jag söka 
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förklara mina informanter och deltagares möjligheter att ”ta plats” inom respektive subkultur, 

och vilka deras subjektspositioner är. I relation till subjektspositioner inom dessa subkulturer för 

jag resonemang kring hegemonisk maskulinitet. Begreppet handlar om en maskulinitet som 

uppnått hegemonisk status beroende av tid och rum, vilken är föränderlig (Connell 1995:76). 

Den hegemoniska maskuliniteten anger normen för vad som anses maskulint respektive icke-

maskulint inom en viss tidsram och i ett givet sammanhang. Den hegemoniska maskuliniteten 

även även en avbild av maskuliniteten hos de män som för tillfället är matkhavare (Sarelin 

2013:43). 

      Jag använder mig även av logikbegreppet för att förklara vilka positioner och vilket 

handlingsutrymme dessa kvinnor har samt hur och varför de deltar i respektive subkultur. 

Logikbegreppet grundades av Jason Glynos och David Howarth och de delar upp diskurser 

utifrån tre olika logiker vilka styr våra val: social logik, politisk logik och fantasmatisk logik 

(Glynos & Howarth 2007). Glynos och Howarth har lanserat idén att vi kan förklara 

problematiserade femonen inom social forskning med dessa tre typer av logiker vilka artikuleras 

tillsammans (Glynos & Howarth 2007:133). Social logik hjälper oss att karakterisera praktiker 

inom en särskild social domän, eller hela regimer av praktiker. Det första kan till exempel vara 

konsumtionsmönster och utbyte inom en ekonomi, medan regimer kan vara ideologiska ismer 

eller samhällssystem.  

      Politisk logik ger oss verktygen att förstå hur sociala praktiker institutionaliseras, prövas och 

försvaras. Politisk logik ligger närmast den politiska dimensionen av sociala relationer, medan 

fantasmatisk logik ligger närmast den ideologiska dimensionen.  

      Med den fantasmatiska logiken söker vi efter att förklara vår strävan att dölja kontingensen i 

sociala relationer. Alla logiker är närvarande i en praktik eller regim, och har därför en roll att 

spela i att ge oss en fullständig förklaring på vad som skapar dessa (Glynos & Howarth 2007:132-

133). Begreppet logik fokuserar på den typ av relation som råder mellan identiteter (mellan 

exempelvis subjekt eller föremål) i ett visst sammanhang (Laclau 2000:283). Hur dessa 

relationer ser ut avgör vilka handlingar som kan genomföras, och detta är centralt för Laclaus 

teoretiseringar av identitet och förändring (Lundgren 2012:60). Användandet av logikbegreppet 

gör min uppsats till en diskursanalys, men utifrån logikbegreppets vidgade innebörd av 

densamma.  

      Jag bygger min analys på en poststrukturalistisk förståelse av kulturlivet och hur våra 

preferenser och positioner inom kulturella sfärer formas. Här väver jag in en inspiration och 

förståelse av kulturellt, ekonomiskt och socialt kapital, utifrån den franske sociologen Pierre 

Bourdieus teorier (Bourdieu 1979). Jag har även tagit fasta på musikforskaren Christoffer Smalls 

uttryck ”musicking”, som översätts till ”att musika”. Uttrycket kommer av att många olika 

musikaliska aktiviteter medverkar till att skapa mening kring musiken, och syftar till en 

helhetssyn på detta (Bossius & Lilliestam 2012:19, Small 1998). Ett annat teoretiskt begrepp som 
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kan appliceras på mitt ämnesval är life-scripts, eller livsmanus. Det vill säga gemensamma 

föreställningar om hur livet borde arta sig utefter en given tidslinje (Kåks 2009:29). 

    Om performativitet är ett centralt begrepp som rör diskurser och normer så är representation 

ett lika centralt begrepp inom ramen för denna uppsats. Jag tar mig an begreppet utifrån ett 

diskursivt perspektiv. Representationer uppkommer genom att vi klassificerar, namnger och 

upprättar system för relationer mellan, i detta fall, grupper av människor (Hall 1997:17).  

 
Tidigare forskning 

 

Mitt uppsatsämne har motiverat läsning av forskning inom en rad olika fält. Det finns tidigare 

forskning om de enskilda subkulturerna, liksom om kvinnor och musik, samt om äldre kvinnor 

(så kallade tanter). Mitt specifika ämne kring medelålders kvinnor inom subkulturer är dock 

sparsamt utforskat, varför jag fått finna stöd i beståndsdelarna. Jenny Garber och Angela 

McRobbies artikel Girls and subcultures (1976/2000) behandlar unga kvinnor inom 

subkulturer, och skrevs redan 1976.  

Mycket har hänt sedan dess, men det är intressant att titta på den kontext som omgav mina 

valda subkulturer vid en tid då flera av dem uppstod. För att greppa faktorn ålder som kulturell 

markör har jag läst Tanten, vem är hon – En tantologi (2012) med Marianne Liliequist och 

Karin Löfgren som redaktörer, och boken Ungdomskulturer med Simon Lindgren som redaktör 

(2009). I denna tecknas en bild av subkulturer som färgade av normer och ideal som rör 

ungdomlighet, samtidigt som dessa är föränderliga över tid. Mitt intersektionella fokus med 

denna uppsats rör främst subjektsdimensionerna kön och ålder, och för inblick i intersektionell 

teori har jag läst antologin Olikhetens paradigm: intersektionella perspektiv på 

o(jäm)likhetsskapande, med Paulina de Los Reyes och Lena Martinsson som redaktörer. 

De subkulturer jag valt som fokus för mitt ämne motiverar studier av desamma. För 

bakgrund i folkmusiken, musikaliskt och socialt, har jag tagit del av Folkmusik i Sverige (2005) 

av Dan Lundberg och Gunnar Ternhag. Boken bygger på tidigare verk om genren och 

subkulturen, men syftar till att utgöra en uppdaterad berättelse i klang med samtiden. Här har 

jag hämtat en historisk bakgrund om folkmusiken, för att få en bild av kvinnors roll genom dess 

utveckling. Genom att förstå dess rötter och historia fram till idag tillförs en dimension i min 

jämförelse med de övriga subkulturer som är föremål för min studie. 

För historisk bakgrund om rocken, ur vilken såväl punk, hardcore, hårdrock och metal 

härstammar, har jag läst  Inte riktigt lika viktigt (2012), av Marie Selander. Denna bok är inte ett 

akademisk verk, men bygger på och refererar till en lång rad forskning om musik och genus. 

Marika Nordströms avhandling rocken spelar roll handlar om kvinnliga rockmusiker och ger 

bakgrund om kvinnors musicerande i en mansdominerad sfär. Artikeln Gendered Performance 

and Performing in the  DIY  Punk and Hardcore Music Scene (2012) av Naomi Griffin, beskriver 
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kvinnors subjektsposition och villkor inom nämnda subkultur. Mikael Sarelins doktors-

avhandling  Krigaren och transvestiten. Gestaltningar av maskuliniteter i finländsk black 

metal  (2013) har gett mig bakgrund om specifikt hårdrock och metal. Cecilia Björcks 

musikpedagogiska avhandling Claiming space- discourses on gender, music and social change 

(2011), går igenom kön och genus i relation till musik ur ett poststrukturalistiskt perspektiv, ur 

alla tänkbara aspekter. Av den anledningen ger den en överblick över inte bara kvinnliga 

musikers villkor, utan även de sociala aspekter som rör de musikaliska och subkulturella 

sfärerna. Jag inspireras av Bourdieus teorier om socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital, och 

har läst antologin Kultursociologiska texter. Som komplement till denna har jag även studerat 

Bevelys Skeggs feministiska kritik av Bourdieu, i boken Att bli respektabel (1997). 

 

 

Metod och material 
 

Min studie bygger på intervjuer med sex olika informanter och deltagare. Informanterna har fått 

fingerade namn och jag har strävat efter ytterligare anonymisering i min framställning. Några av 

informanterna var svårare att anonymisera, men har gett sitt medgivande att delta även om de 

blir igenkända. Min initiala tanke var att finna informanter i åldersspannet femtio till sextio år, 

men detta kom av olika anledningar att revideras. Dels så fanns ett begränsat utbud av 

informanter i min målgrupp inom punk/hardcore och hårdrock/metal. Utöver detta fanns det 

andra faktorer än kön och ålder som gjorde de informanter jag sedan intervjuade särskilt 

intressanta. Som exempel så ville jag få en bredd gällande deras respektive roller i subkulturerna, 

och inte enbart intervjua musiker.  

      Jag har strävat efter att komma bort från ett alltför stort fokus på musicerandet, och istället 

vidga blicken mot musikandet, det vill säga alla aspekter av hur musikintresset tar sig uttryck i 

praktisk handling. I slutändan utgjorde mina informanter en skara med ett tämligen brett 

åldersspann. Från Christine, som är yngst med sina 47 år, till Britt, som ska fylla 68 vid 

tidpunkten för denna uppsats tillkomst. Gemensamt är att de alla är äldre än normen (eller 

åtminstone medianen) för deltagande inom respektive subkultur. Till exempel visade 

informanterna Christine och Britt  i intervjuerna på en hög grad av medvetenhet om sitt kön och 

ålder, i relation till en normgrupp.  Båda dessa informanter är liksom Ann-Marie i hög grad av 

aktiva deltagare inom sina subkulturer, men i musikandets (musicking) benämning och inte som 

musiker. Två av dem är frekventa besökare på spelningar och festivaler, och den tredje mångårig 

arrangör. Elisabeth och Monica är båda folkmusiker. Den första är även aktiv arrangör, och de 

verkar inom tämligen olika sfärer inom folkmusiken. Lena blev musiker först i fyrtioårssåldern, 

men var en aktiv lyssnare, arrangör och konsertbesökare  inom hårdrock långt innan dess. På så 

vis vill jag motivera mitt urval av informanter som relevant inom ramen för mitt ämne. Jag fann 
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mina informanter genom att fråga runt bland bekanta som jag visste hade ett stort kontaktnät 

inom de respektive subkulturerna, och genom mitt eget kontaktnät i punk-/hardcorescenen.  

      Med utgångspunkt i min empiri och tidigare forskning har jag valt att koppla ihop punk och 

hardcore till en gemensam subkultur, liksom hårdrock och metal. Anledningen till detta är att de 

är närbesläktade, överlappar varandra och har utvecklats genom att bygga på varandra. De har 

även lyssnare som till stor del rör sig på samma arrangemang och som varvar dessa närliggande 

subgenrer i skivbacken. Mina val av genrer för studien handlar också om att de alla har en minst 

fyrtio år lång historia. Det innebär att de har lyssnare och utövare som idag är medelålders, vilka 

hittade till dem i sin ungdom. Det har inte varit något krav att alla mina informanter ska ha hittat 

till och stannat inom subkulturen sedan dess, men det är viktigt för min studie att få ett 

historiskt perspektiv. Detta för att få deras perspektiv på hur deras subkulturer har förändrats 

och utvecklats genom åren. 

      Intervjuerna kom att föras som relativt spontana samtal med utgångspunkt i en rad frågor 

som var gemensamma för dem alla. Frågorna rörde sådant som informanternas uppevelser av 

den respektive subkulturen och scenen, samt deras relation till desamma. Jag strävade efter att 

ställa öppna frågor, såsom ”På vilka sätt deltar du i subkulturen?”. Jag inspirerades av Marika 

Nordströms avhandling Rocken spelar roll, och eftersträvade ett så kallat ”rörligt sökarljus” 

(Nordström 2010:21). Frågorna ledde till en mängd följdfrågor och genom att dela med mig av 

egna erfarenheter kunde vi jämföra perspektiv och föra samtalet framåt. Intervjuerna kom att bli 

mellan trettio och fyrtiofem minuter långa. 

      Utöver intervjuerna har jag använt mig av deltagande observationer, på ett 

folkmusikarrangemang, och en hårdrocksfestival. De deltagande observationerna syftade till att 

studera platser och sammanhang där dessa subkulturer kom till uttryck med alla sina koder, 

roller, ritualer, performativa iscensättningar, subjektspositioner och  visuella uttryck. Jag har 

valt att inleda kapitlen om de olika subkulturerna genom att återge delar av mina observationer, 

för att ge läsaren ett bild av deras komplexitet och heterogena natur (Nordström 2010:23).  

Slutligen har autoetnografi som metod fått ersätta en deltagande observation i något 

sammanhang som rör punk/hardcore. Anledningen till det är att jag av tidigare erfarenhet vet att 

det är rent praktiskt svårt att genomföra deltagande observationer i dessa sammanhang, där jag 

är hemtam och känner väldigt många. Det brukar innebära att jag störs i mitt fokus av att hela 

tiden bli tilltalad av vänner, och därmed ständigt rycks ur forskarrollen. Den autoetnografiska 

metoden blir då ett sätt att kunna använda mina erfarenheter och förkunskaper från denna 

subkultur i forskningsarbetet (Chang 2008).  

      Ett autoetnografiskt arbetssätt innebär att studera sig själv ur en kulturell kontext, för att 

förstå sig själv och andra genom sina erfarenheter. Utgångspunkten är att jaget är en del av ett 

kulturellt sammanhang, och inte en isolerad enhet (Chang 2008:49). Det autoetnografiska 

perspektivet i min uppsats är dock inte begränsat till de delar som rör punk/hardcore, utan följer 
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även med i min analys av de andra subkulturerna. 

      Genom att använda mig av autoetnografisk metod har jag kunnat resonera kring faktorer 

inom främst (men inte enbart) punk/hardcore ur såväl personligt som politiskt perspektiv. Detta 

genom en reflexiv undersökning av hur kön konstitueras och erfars i punk/hardcore-scenen 

(Griffin 2012:68). Likt Noomi Griffins tillämpning av autoetnografi i artikeln Gendered 

Performance and Performing in the DIY Punk and Hardcore Music Scene (2012) har jag valt att 

inte själv stå i centrum  med mitt jag (self) utan i första hand undersöka andra (others) som mina 

främsta deltagare och informanter (Chang 2008:66). Med autoetnografisk metod använder jag 

mina erfarenheter för att beskriva hur jag betraktar studiens others och varför. Mitt beslut att 

tillämpa autoetnografi är främst baserat på att jag lever och andas i DIY-punkscenen varje dag 

sedan femton år tillbaka, varför mina erfarenheter därifrån kan användas på ett värdefullt sätt 

utöver de uppenbara krav på reflexivitet som därmed införlivas i arbetet.  

 

Reflexivitet 
 

Mot en bakgrund av att ha jobbat både ideellt och professionellt med jämställdhetsfrågor och 

intersektionalitet så har jag troligtvis en hel del förförståelse om mitt ämnesområde. Jag är även 

själv delaktig i punkscenen och känner därmed en stark samhörighet med just denna subkultur 

och scen. Av den anledningen har jag behövt förhålla mig till risken att jag närmar mig just 

denna subkultur med större välvilja än de andra, som jag har mindre erfarenhet av. Jag har haft i 

beaktande att jag eventuellt också kan finna problematiska perspektiv inom punkscenen som jag 

inte ser inom de övriga subkulturerna.  Jag  har arbetat parallellt med de olika subkulturerna, för 

att få draghjälp i mina perspektiv och hitta de gemensamma nämnarna och skiljelinjerna. 

Att jobba med intervjuer och deltagande observationer kräver alltid en hög grad av 

reflexivitet. Hur påverkar jag mina informanter? Vilka förförståelser bär jag med mig in i mina 

möten med dem? Hur påverkas rummet och aktörerna av min närvaro? Jag tar avstamp i tanken 

att etnologen alltid är en del av det som studeras, och inte bara en distanserad åskådare (Ehn och 

Klein 1994:10). Genom vilka glasögon betraktar jag de rum i vilka jag befinner mig, och hur 

påverkas min blick av att jag är hemtam i punkscenen, relativt frekvent som besökare i 

folkmusikscenen, men sällan besöker hårdrock- eller metalarrangemang?  

Det finns personliga skäl till att just detta ämne intresserar mig. Jag är i skrivande stund 

trettiofem år och har två barn. Mitt musikintresse och identifikation med subkulturella uttryck 

har funnits med mig sedan jag var barn och kommer troligtvis alltid att finnas kvar. Redan i 

tjugoårsåldern började jag fundera över attribut såsom nitbälten och bandtröjor samt hur länge 

det skulle anses socialt accepterat att fortsätta bära dem. När jag skaffade tuppkam vid tjugotre 

års ålder kändes det tveksamt om jag skulle bli tagen på allvar. Vid tjugosju blev jag mamma och 

kände mig osäker på om det skulle anses acceptabelt att fortsätta spela i punkband med allt vad 
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det innebar med att skaffa barnvakt för att åka på turnéer. Faktorerna ålder och kön har här gått 

hand i hand hela vägen. Å ena sidan har jag känt ett ökande internaliserat ifrågasättande 

gentemot mot mina egna intressen med åren, men å andra sidan har detta också blivit lättare att 

hantera i och med den trygghet och självsäkerhet som vuxit fram med stigande ålder. Kvar finns 

en nyfikenhet, med ett inslag av oro: hur kommer  min plats, mina villkor och subjektspositioner 

i punkscenen se ut om fem år, när jag fyller fyrtio? Eller om tjugo år? Kommer jag att vara kvar i 

den? Om inte: Vilka faktorer kommer få mig att lämna den?  

Charlotte Aull Davies tar fasta på att det urval forskaren gör gällande forskningsområde och 

frågeställningar nästan alltid är en kombination av personliga faktorer, en kultur inom 

disciplinen och externa faktorer i ett bredare politiskt och ekonomiskt klimat (Davies 1999:27).  

Jag kan utifrån ett reflexivt perspektiv identifiera ett antal olika röster genom vilka jag talar i 

denna uppsats: forskarens, musikälskarens, festivalbesökarens, musikerns och punkarens. Den 

sistnämnda är min främsta grund till ett autoetnografiskt perspektiv i detta arbete. 

Autoetnografin syftar inte till att finna objektiva, positivistiska sanningar om mitt ämne, utan att 

synliggöra min subjektivitet och dra nytta av mina erfarenheter och kunskaper enligt en metod 

som är vetenskapligt tillämpbar (Chang 2008).  

Att vara reflexiv är att vara medveten om sin egen medvetenhet, eller att med andra ord tänka 

om sitt egna tänkande (Ehn och Klein 1994:11). Mitt ämne genomsyras av decennier av tankar, 

känslor och erfarenheter, vilka jag vill använda som en styrka. 

 

 

Begrepp från musikens värld 
	

Musiksociologer och andra forskare har kartlagt svenska folkets musiklyssnande och 

undersökningen Kulturbarometern har gjorts i samarbete mellan SCB och Kulturrådet i flera 

versioner mellan 1983 och 2002. Utöver detta finns såväl kommersiella undersökningar såsom 

statliga utredningar och akademiska avhandlingar som innehåller data om musiklyssnande 

(Bossius och Lilliestam, 2012:17). Nedanstående begrepp används flitigt i min uppsats och  är 

centrala bland musiklyssnare och personer med en subkulturell identitet. Jag ämnar förklara vad 

de betyder samt hur och varför jag använder dem i min uppsats. 

 

Subkultur 

Jag använder ordet ”subkultur” i kontrast till majoritetskultur, och i mina för studien valda 

subkulturer står musiken och musikandet i centrum.  Min användning av ordet går inte helt i 

linje med den definition av ”subkultur” som togs fram vid universitetet i Birminghams Centre for 

Contemporary Cultural Studies, som fanns fram till 2002. I deras definition utgår subkulturer 
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från unga inom arbetarklassen såsom  mods, skinheads och de svenska raggarna. Vid sidan om 

subkulturerna finns motkulturer, som utgår från unga inom medelklassen. Exempel på dessa är 

hippierörelsen, 60-talets studentrörelse eller 80-talets husockupanter (Sernhede 2009:81). En 

anledning till att denna definition inte är direkt applicerbar på min studie är att mina 

informanter är medelålders kvinnor. Visserligen utgår jag från att dessa är normbrytande, men 

utifrån det faktum att de tar plats inom dessa sfärer vill jag argumentera för att definitionen av 

en subkultur är mer flytande. På musikhuset Verkets skylt på fasaden i Umeå står det ”DIY-

Motkultur-Pepp”. Här finns alltså en bild av att den egna platsen och dess kulturella yttringar 

symboliserar motkultur, samtidigt som punken enligt centret vid universitetet i Birmingham 

skulle klassas som en subkultur. CCCS definition av subkulturbegreppet har också mycket riktigt  

kritiserats. Det är vanligtvis definitionen av begreppet subkultur som ett medel för 

arbetarklassens samhällsmotstånd som har kritiserats som ofullständigt (Harris 2001, 23) 

(Sarelin 15). Jag väljer att inspireras av CCCS definition samtidigt som jag fokuserar på 

gmensakerna och diskurserna inom de  subkulturer jag studerar oavsett om de går i linje med 

definitionen eller ej. 

 

Genre 

Begreppet genre ordnar konstnärliga uttryck utifrån socialt och historiskt framvuxna 

konventioner, klasser, typer eller kategorier. Genom begreppet genrer kan vi då orientera oss och 

skapa ordning. Vi beskriver musikaliska genrer genom hänvisningar till kända verk och låtar, 

eller till artister som verkar inom nämnda genre (Kaijser 2007:92). Runt genrer växer 

subkulturer fram, men fler än en musikgenre kan ingå i samma subkulturella identitet eller sfär. 

	

Scen 

Scener är fysiska platser, men också sociala sfärer där människor rör sig inom sin subkultur. En 

subkultur kan ha en lokal scen, en nationell och en internationell. Hur dessa tar sig uttryck beror 

på de individer, politiska förutsättningar och sociala processer som är tongivande, på lokal nivå 

respektive nationellt och internationellt. Bennett och Peterson konceptualiserar en musikscen 

som ”kontexten i vilken kluster av producenter, musiker och fans kollektivt delar deras 

gemensamma musiksmak och kollektiv och särskiljer sig från andra” (Bennett och Peterson 

2004, p.1). Termen ”scen” kan användas för att ringa i nen kollektiv identitet, ideologi och 

aktivitet utifrån en varierande skala, där såväl den lokala, specifika kontexten liksom den vidare 

internationella subkulturen ingår (Griffin 2012:67).  

Scenbegreppet kan användas för att beskriva en bredd av uttryck och diskurser som har med 

musiken, musikskapandet och andra aktiviteter att göra (Harris 2001:19). En scen kan kort och 
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gott beskrivas som scenmedlemmarna, deras scenrelaterade aktiviteter och den kommersiella 

sidan av scenen, det vill säga musikindustrin (Kahn-Harris 2007, 13–14, Sarelin 2013:18-19). 

	

Spelning/konsert 

I sammanhang där det varit brukligt har jag föredragit att skriva ”spelning” istället för ”konsert”. 

Detta för att informanterna själva använt dessa ord, och för att de är de mest gångbara i 

respektive subkultur. Här tål att tänkas på innebörden av orden. ”Spelning” klingar mer 

anspråkslöst än ”konsert”, och signalerar eventuellt att de som spelar ofta är kompisar till 

publiken, vilka spelar på hobbynivå. Samtidigt råder ofta samma familjära relationer i 

folkmusiksammanhang, men måhända är användandet av ”konsert” framför ”spelning” något 

som signalerar en traditionsbunden respekt för det musikaliska utövandet. 

 

Arrangemang 

Ordet arrangemang använder jag i denna uppsats som ett paraplybegrepp för offentliga 

sammankomster som organiseras med musik i centrum, såsom konserter, spelmansstämmor och 

festivaler. Att arrangera betyder enligt ordboken att ordna, anorda och iordningställa, men även 

att styra och ställa. Att arrangera är ett logistiskt arbete, som innebär att få saker och personer på 

rätt pats vid rätt tillfälle, att hålla sig uppdaterad, sprida inormation och skapa intresse kring det 

egna arrangemanget (Kaijser 2007:21). 

 

DIY 

Begreppet är en förkortning av engelskans do it yourself. DIY-kultur finns troligtvis inom alla 

subkulturer, men den yttrar sig på olika sätt och är mer eller mindre uttalad. Inom 

punk/hardcore finns etiska och ideologiska aspekter kopplade till begreppet. Det gör DIY till ett 

uttalat förhållningssätt i vilket det finns en stolthet. DIY-kulturen uttrycks i praktiker såsom att 

designa egna skivomslag och T-shirts, ge ut sin musik själv, boka sina egna turnéer eller skriva 

och kopiera upp fanzines2. Punk i allmänhet, men särskilt den punk och hardcorescen som 

uttrycker en identitet i DIY-kulturen, har teoretiserats som en subkultur vilken syftar till att 

motverka förtryckande och exkluderande aspekter av majoritetssamhället, ofta med en 

feministisk medvetenhet inkluderat (O’Hara, 1999, Rosenberg & Garofalo, 1998, Dunn, 2008). 

	
	

	

																																																													
2	Ett	magasin,	ofta	producerat	av	en	amatör	för	en	målgrupp	inom	en	subkultur.	
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Manskultur och ungdomskultur 
	

”Under hela efterkrigstiden har ungdomar ofta betraktats som en svårhanterlig och 

problematisk grupp. I mediernas värld har kategorin ungdom  i det närmaste gjorts liktydig 

med de pojkar eller unga män som genom att utveckla eller ansluta sig till olika former av 

gäng- och subkulturer utgjort en aldrig sinande källa till indignation och upprördhet från 

den äldre generationen  [...] Oftast har det handlat om unga män från arbetarklassen, unga 

som av olika anledningar haft svårt att hitta sin plats och tillhörighet i ett föränderligt 

samhälle.” (Sernhede 2009:79) 

Forskning visar hur publika kontra privata sfärer och roller könskodas. Publika sfärer (och de 

roller som associeras med dem), är starkt kodade som maskulina, medan privata sfärer (de 

andra) kodas som feminina (Domosh & Seager 2001, Griffin 2012:71). Jag utgår med bakgrund 

av detta från att kvinnor inte är predestinerade att i lägre grad än män ägna sig åt att utöva vissa 

musikgenrer, eller anta andra roller än män inom dessa subkulturer. Unga tjejer uppger i olika 

studier att de har lika stort, eller större, intresse för de traditionellt mansdominerade genrerna, 

och för att spela den sortens musik, än vad killar uppger (Stockfelt 2005).  

I boken Kvinnors musik tecknar Leif Nylén en bild av hur rocken maskuliniserats, från Elvis 

Priesley via The Beatles och Rolling Stones till hur vi kan förstå leken med androgyna och 

feminina drag hos manliga artister Dessa exemplifieras av bland andra David Bowie, Mick 

Jagger, Iggy Pop och hårdrockens homoerotiska attribut (Nylén 1989:132). I förbifarten skriver 

Nylén om punken som en ungdomskultur. Detta känns igen från annan litteratur, såsom 

Ungdomskulturer (Sernhede 2009:79). Punken är kanske den subkultur som mer än någon 

annan symboliserar ungdomsrevolt och ”youth as trouble”. Kan detta kanske förklara varför jag 

fann färre potentiella informanter (medelålders kvinnor) inom denna genre än de två andra, i 

kombination med den manliga kodning och homosocialitet som präglar subkulturerna i 

varierande grad? 

Nylén skriver även om punkare och skinheads under som antagonister, och om 

skinheadkulturen som kvinnohatande och uttalat idealiserande av maskulina ideal. Jag betraktar 

dessa påståenden som förenklade, då det finns och sedan länge funnits olika falanger både inom 

punken och skinheadkulturen. Nylén skriver utifrån  åttiotalets kontext, och troligtvis har dessa 

subkulturer blivit mer mångfacetterade och i högre grad korsebefruktats sedan dess. Det finns 

många exempel på punk- och skinheadfestivaler idag, vilka bokar akter som lockar båda 

subkulturerna. Som exempel kan nämnas Wasted-festivalen utanför Manchester, och Punk and 

Disorderly, som är en ambulerande europeisk festival. Dessa festivaler har nischat sig mot att 

som headlines boka band som fanns med under punkens tidigare era, och främst då brittiska 

band. Det innebär att medlemmarna i många fall är i övre medelåldern idag och många av 

akterna har återförenats då det visat sig att de med åren nått kultstatus. Inom punk-
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/hardcorescenen råder skilda meningar om relevansen och intresset för dessa band idag, vilka 

vissa anser vara daterade och ”för gamla”. Detta samtidigt som de lockar stor publik på de 

festivaler där de spelar. Gemensamt för en förkrossande majoritet av dem är att de uteslutande 

består av män.  

Det mest intressanta i Nyléns text är dock att han slår fast att de båda subkulturerna nu är 

historia (1989). Det är en vanligt förekommande uppfattning att punken är ”död”, något som 

upprepats som ett mantra allt sedan gruppen Crass  släppte låten ”Punk is dead”, redan 1978. 

Detta samtidigt som punken fått nya subgenrer, och anarkistiska punkfantaster i Europa än idag 

kämpar för att upprätta fristäder och spellokaler dit turnerande punk- och hardcoreband från 

hela världen kan komma och spela under DIY-premisser (Griffin 2012:67). Punken skapar sällan 

rubriker idag, men är likväl ett levande uttryck för motståndskultur. Den uppfinner musikaliskt 

fortfarande ständigt sig själv på nytt. Är genren/subkulturen/scenen rentav så tätt förknippad 

med ungdomskultur att dess sanna natur anses har gått förlorad då utövarna/deltagarna inte 

längre är att betrakta som en homogen ”ungdomsgrupp”, och därför blivit dödförklarad? 

Om punken har gått från att symbolisera ungdomsrevolt till att betraktas som död, så har 

hårdrocken å sin sida gått till att bli folklig. Festivalen Sweden Rock, i Sölvesborg, är idag en av 

Sveriges största festivaler. Informanten Lena berättar om vilken familjefest festivalen har 

kommit att bli, och att festivaldeltagare möts på ett självklart sätt över generationsgränserna. 

Samtidigt lyser kvinnorna till stor del ännu med sin frånvaro bland de bokade artisterna och på 

festivalen House of Metal, där jag gjorde en deltagande observation för studien, fanns endast ett 

fåtal kvinnor på scen under festivalens två dagar. Festivalens arrangörer har år efter år bemött 

kritik mot den skeva könsfördelningen med att det helt enkelt finns för stor brist på kvinnor som 

spelar inom dessa genrer (hårdrock och metal) för att representationen skulle gå att korrigera i 

nuläget. 

Dan Lundberg och Gunnar Ternhag skriver såhär om dagens folkmusik: 

 
Det är inte alls säkert att vi finner den ”typiske” folkmusikern spelandes dansmusik på ett 

bröllop. Det är lika troligt att vi finner honom som cirkelledare, föreläsare på någon 

högskola, artist på en konsertscen eller i en skivstudio. Det är också möjligt att 

spelmannen inte alls är en han, utan en hon” (Lundberg & Ternhag 2005: 169). 

	

Här finner jag flera intressanta formuleringar att ta fasta på. Författarna könar här folkmusikern 

som en man, och artikulerar därmed en norm. Därefter lägger de själva till att det är möjligt att 

spelmannen inte alls är en han idag, utan kan vara en hon. Formuleringen konstituerar 

ytterligare mannen som norm bland folkmusikens instrumentalister. Även om kvinnorna sedan 

begynnelsen har en självklar roll som vokalister inom folkmusiken så ter sig utifrån detta citat 

deras möjligheter att traktera instrument på samma villkor som männen inte lika självklart. 
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Vidare skriver de att bland de yngre generationerna finns det ungefär lika många kvinnor som 

män bland folkmusikerna, och att detta representerar en stor förändring (Lundberg & Ternhag 

2005:170). Alla de fysiska representationer som erfarenhetsmässigt konstruerar mannen som 

norm för folkmusikern utgör en social logik. Spelmannen som representation för alla 

folkmusiker ryms i en politisk logik som bland annat institutionaliseras genom Riksspelmans-

stämman,  medan diskursen om folkmusikern som inkluderande och öppen för alla att delta i 

utgör en fantasmatisk logik. Genom denna döljs maktförhållanden och hur de skapar 

subjektspositioner inom subkulturen. 

Under 1900-talets senare del har det skett en festivalisering av populärmusiken, och i denna 

form av arrangemang har nya och gamla uttryck mötts inom folkmusiken. År 1992 släppte 

gruppen Hedningarna sitt album Kaksi, som blev gruppens kommersiella genombrott. 

Hedningarna använde sig av elförstärkta instrument, och anlade därmed  ett musikaliskt sound 

nära rockmusikens. Samtidigt influerades de i samarbetet med de finska sångerskorna Sanna 

Kurki-Suonio och Tellu Paulasto av en äldre karelsk sångstil, vilket resulterade i nyskapande och 

genreöverskridande folkmusik (Lundberg & Ternhag 2005:183). I dagens folkmusiklandskap är 

den så kallade världsmusiken, eller på engelska ”world music” väl etablerad. Benämningen är 

omtvistad och kritiserad, men verkar ha kommit för att stanna. I Sverige ser vi bland annat hur 

spelmanstraditionen och folkdansen möter denna ”world music” på festivalen Urkult i 

Nämforsen. Det är också till stor del denna festival jag själv utgår ifrån i mina autoetnografiska 

perspektiv på folkmusiken, då det är en festival jag ofta besökt. 

För att förstå den manliga kodningen inom dessa subkulturer behöver vi ta fasta på 

begreppet homosocialitet, och hur det upprätthålls. Det manligt homosociala kan ta sig uttryck 

inom sfärer som kvinnor antas vara ointresserade av, men även i miljöer där kvinnor tilldelas 

underordnade roller eller exkluderas (Sarelin 2013:6). I sammanhang där män söker sig till 

homosocialt umgänge  tillskansar de sig makt, medan det vore ett avkall på detsamma att söka 

sig till umgänge med kvinnor (Lindgren 1996:5). På samma sätt kan vi utifrån ett intersektionellt 

perspektiv utgå från att makten även upprätthålls genom umgänge med dem som ryms  inom en 

åldersmässig normgrupp inom dessa så kallade ungdomskulturer. Med utgångspunkt i att 

deltagare exkluderas respektive inkluderas i subkulturer utifrån intersektionerna (inom ramen 

för denna  uppsats) kön och ålder ämnar jag i de inledandeavsnitten i huvudtexten fokusera på 

en subkultur och genre i taget. 
 

Avgränsning och upplägg 
 

Subkulturerna  i min studie är utvalda för att de utgör kontraster till varandra och bidrar till en 

bild av hur subjektspositioner varierar beroende av rum och sfär. Kontrasterna gör det möjligt 

att verkligen se vad som kännetecknar en subkultur utifrån mitt valda ämne, vad som ingår i dess 
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diskurser, och vad som inte ingår. Jag avgränsar min uppsats till att röra just medelålders 

kvinnor inom subkulturer, men använder mina valda subkulturer som verktyg för att förstå hur 

deras subjektspositioner och handlingsutrymmen kan variera beroende av sfär och för att se hur 

logikerna som formar dem ser ut.  

I kapitlet Punk/hardcore bekantar vi oss med informanterna Britt och Ann-Marie, vilka är 

mångåriga besökare på punk/hardcorespelningar. I samtliga kapitel i huvudtexten låter jag de 

övriga informanterna och subkulturerna kontrasterna och belysa den som för tillfället är i fokus.  

I kapitlet Hårdrock/metal träffar jag informanterna Lena och Christine. Lena är musiker i 

flera band och Christine är arrangör inom hårdrock/metal. Inom denna subkultur gjorde jag en 

deltagande observation på festivalen House of Metal, vilken jag redogör för i detta kapitel. 

      Därefter följer kapitlet Folkmusik. Jag återger här mina iakttagelser från arrangemanget 

”Tedans”, på Kulturhuset Väven, där jag gjorde en deltagande observation. Mina informanter, 

som i studien fått namnen Elisabeth och Monica, är båda aktiva folkmusiker. Elisabeth betraktar 

sig själv som musiker i en vidare bemärkelse och är inte begränsad till folkmusiken, men är aktiv 

som både musiker, arrangör och besökare i folkmusikscenen.  

 I kapitlet Exkludering och inkludering skriver jag om hur personer exkluderas 

respektive inkluderas i subkulturer utifrån ett intersektionellt perspektiv och genom att ta hjälp 

av logikbegreppet. 

 Nästkommande kapitel heter Visuella uttryck, kön och ålder och handlar om 

performativitet och subjektspositioner i relation till att uttrycka en subkulturell identitet i klädsel 

och yttre attribut beroende av kön och ålder.  

Kapitlet Kroppen och handlingsutrymmet berör hur performativitet tar sig uttryck i hur 

kön och ålder konstrueras i just kropp och handlingsutrymme, kopplat till subkulturella rum. 

Huvudtextens avslutande kapitel heter De gemensamma nämnarna och skiljelinjerna och 

här analyserar jag vad som förenar samt skiljer de olika subkultuerna åt i min empiri.  
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Subkulturer, villkor och utrymme 
	

	

Jag ämnar angripa mina för studien valda subkulturer ur en rad olika perspektiv för att besvara 

mina frågeställningar. Som verktyg låter jag de olika subkulturerna konstrastera varandra, 

presenterar dem var och en för att sedan lyfta centrala teman i kapitlen som följer. Jag vill 

betona att mina informanter inte tillhör en homogen grupp inom varje subkultur, och att deras 

”tillhörighet” inom en viss subkultur inte är något statiskt. Var och en av informanterna och 

deltagarna  i min studie  har sin egen, personliga relation till subkulturen de representerar i min 

studie, och deras identifikation med den är troligtvis varierande. Samtliga informanter har 

genom sin koppling till respektive subkultur godkänt att låta sig klassificeras inom ramen för 
denna uppsats. 

 

 

Punk/hardcore 
 

Rent musikaliskt står hardcore ofta någonstans i gränslandet mellan punkrock och metal-musik 

(Hietikko 2009:147). Hardcore av den gamla skolan är dock  ofta karaktäreriserad av lägre dist 

på gitarrerna än punken, många snabba ”breaks” och effektiva riff. Det finns en bred variation 

inom punkmusiken, men punken karaktärisers generellt av snabba, aggressiva toner och med 

politiska budskap. Hardcore är en mer sträv avknoppning av punken, där orden oftare skriks 

snarare än sjungs (Griffin 2012:67). Punk har i allmänhet, och särskilt i relation till DIY-

kulturen, teoretiserats som en subkultur som strävar efter att ifrågasätta och motverka 

förtryckande och exkluderande aspekter i majoritetssamhället, inte sällan i relation till kön 

(O’Hara, 1999, Rosenberg & Garofalo, 1998, Dunn, 2008). 

Jag lockades av punkens estetik, nihilism och rebelliskhet redan som barn. Jag tyckte att 

färgade tuppkammar, piercings och nitar var väldigt häftigt, men hittade till musiken och dess 

sammanhang först i tjugoårsåldern. Mitt musikintresse hade alltid varit stort, och jag drömde 

om att spela musik själv. Under högstadiet och gymnasiet blev jag en frekvent besökare på 

festivaler, lade en stor del av studiebidraget på skivor, fann vänner genom musikintresset och 

utforskade de flesta genrer som var alternativa. Efter gymnasiet upptäckte jag att mitt intresse 

för indiepop sjönk, och att jag lockades mer av skränig musik med politiska budskap.    

Vid tjugoett års ålder träffade  jag personen som varit min partner sedan dess, och som 

lyssnade på punk. I samband med det köpte jag en bas, och vi började göra musik ihop. Under de 
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femton år som följt har jag avverkat ett antal band, släppt skivor, turnerat över världen, 

arrangerat fler spelningar och festivaler än jag kan räkna, varit med och startat upp det 

autonoma musikhuset Verket i Umeå och lärt känna människor i den DIY-punkscen som finns 

både nationellt och internationellt (Griffin 2012:68). Jag har både haft skivkontrakt på små 

oberoende skivbolag, men även arbetat väldigt mycket på DIY-premisser. Det har varit slitigt och 

hårt, men väldigt roligt. Att våga skriva min egen musik och framföra den live  var ett stort steg 

för mig och jag hade en känsla av att ha kommit igång för sent när jag stod på scen för första 

gången vid tjugotvå års ålder. Punken är tillåtande  sett till att du inte behöver vara en fullfjädrad 

musiker för att ta plats på scen, och tack vara den politiska medvetenheten som präglar scenen 

kunde jag luta mig mot en feministisk övertygelse som sa att jag kunde och fick delta (Griffin 

2012:67).  

Som tjugo-nånting upplevde jag trots den politiska medvetenheten och påstådda 

normkritiken inom scenen att jämställdhetsfrågor och frågor rörande representation var 

lågprioriterade. Ordet  tjejband förekom ofta, och jag upplevde att band med  tjejer ofta bokades 

som ett  alibi för att arrangörerna ville uppvisa politisk korrekthet, och inte för att de ansågs vara 

lika bra eller ha samma rätt att synas eller höras som killarna (Nordström 2010:88). Det här är 

upplevelser som förändrats radikalt med åren, och vid trettiofem års ålder och året 2016 ser jag 

en hög grad av medvetenhet gällande jämställdhetsfrågor i den lokala och nationella 

punkscenen. Umeås årliga festival Punkfest har de senaste åren haft minst 50% kvinnor eller 

transpersoner på sin line-up, och jag känner inte heller den rädsla för att bli ”för gammal” för att 

ingå i scenen som jag kände för tio år sedan. Jag tror att det både beror på att scenen blivit mer 

åldersdiversifierad och att jag uppnått ett högre självförtroende med stigande ålder (Lövgren 

2012:153).  

Ett problem jag upplevt inom DIY-punkscenen är, den positiva utvecklingen till trots, att det 

finns en diskurs som säger att unga band  bör  premieras framför äldre  och att en återväxt i form 

av nya generationer som ansluter sig till scenen är eftersträvansvärt. Det är delvis sympatiskt, 

men baksidan av samma diskurs säger att människor (speciellt band)  i punk- och 

hardcorescenen blir passé då de passerat en viss ålder. Jag har suttit på bokningsmöten inför 

spelningar och festivaler och hört andra  i gruppen ondgöra sig över förfrågningar från band där 

medlemmar passerat fyrtioårsåldern.  Akterna  i fråga har ansetts irrelevanta just på grund av sin 

ålder. På senare  tid har jag i dessa sammanhang känt en frustration, då jag själv är trettiofem 

och mamma till två barn. Jag har då invänt genom att säga att jag inte alls känner mig som 

tillhörande en privilegierad normgrupp i sammanhanget. Diskursen lutar troligtvis i dessa 

sammanhang mot uppfattningen att just medelålders män är en privilegierad grupp i samhället, 

och i denna kontext blir det då legitimt att anse att gruppen är ointressant som artister på 

punkspelningar. Medelålders  är i denna diskurs en grupp som inte kan tillföra något till dessa 

progressiva och samhällskritiska rörelser eftersom de betraktas som en konformistisk grupp som 
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bär uppe den rådande samhällsstrukturen, i kombination med punkens bakgrund som bärare av 

youth as trouble (Lindgren 2009, Hebdige 1979). Min tolkning är att denna diskurs gentemot 

medelålders  inom punkscenen bygger på mannen  som  norm, och att den  medelålders  kvinnan 

är helt frånvarande  i densamma. Här har DIY-punkscenen i mitt tycke något att göra upp med: 

Det faktum att det inom subkulturen å ena sidan ofta propageras  mot förtryck såsom rasism, 

sexism och homofobi (Griffin 2012:67), men samtidigt görs svårt för människor att stanna inom 

scenen genom livets alla faser. Diskursen uttrycker härmed att medelålders (läs: män) är 

oönskade på grund av att de är privilegierade och inte har något att tillföra till progressiva 

rörelser. Medelålders riskerar därmed att bli stigmatiserade om de deltar i punkscenen. Om de 

lämnar scenen på grund av denna diskurs så bekräftas den, och gruppen symboliserar därmed 

alltjämt ett life-scipt som säger att vi blir alltmer konformistiska, mindre rebelliska och mindre 

kreativa ju äldre vi blir (Lindgren 2009:24, se även Mannheim 1965:372). Som jag ser det 

innebär detta en dubbelbestraffning (Ås 1979) som särskilt drabbar kvinnor, vilka traditionellt 

sett har ett högre krav  på sig att hålla sig till den privata sfären än vad män har, och då särskilt 

efter familjebildandet (Lövgren 2012:44). Det här torde lyftas som ett problem  inom punk- och 

hardcorescenen med dess påstådda kamp mot förtryck. Kvinnor torde utefter dessa  ideal 

uppmuntras till deltagande  i kollektiva sammanhang genom  hela livet, i ett samhälle där den 

farligaste platsen för kvinnor att vistas på är i hemmet (Lundgren 2003). 

 

Britt 

Informanten Britt är 67 år gammal och har besökt på punk- och hardcorekonserter sedan tidigt 

nittiotal. Det var hennes sons engagemang i scenen som fick henne att själv börja besöka 

spelningar, vilket hon fortsatt göra trots att sonen sedan länge bor i Stockholm. Hon berättar för 

mig att hon alltid har valt den musik med mest intensitet och utlevelse: ”Vilket gör att när man 

valde på Elvis och Tommy så var jag på Elvis-sidan, och när man valde på Stones och Beatles så 

var jag på Stones-sidan.”  

Britt beskriver att hon uppfattar punkscenen som ”tillåtande”, och att alla får plats i den. 

Hennes uppfattning stöds delvis av min, liksom av Griffins studie av DIY-punkscenen. I 

punkscenen finns en diskurs som uttrycker att förtryckande ideologier och praktiker ska 

motverkas. I detta ingår att motverka den könade performativitetens maktförhållanden. Trots 

den etik som förespråkar jämlikhet och fördömer sexism krävs ett aktivt arbete för att faktiskt 

verka inkluderande (Griffin 2012:76). Britt uppfattar dock normen för deltagande i punkscenen 

som väldigt ung. Hon menar att vi som är i trettioårsåldern är väldigt få, och att de flesta är i 

tjugoårsåldern. Jag låter intervjun fortlöpa utan att invända, då jag inte vill störa henne i hennes 

berättande eller hävda att hennes upplevelse är fel. När vi stängt av inspelningen dyker dock 

ämnet upp igen, och jag inflikar att på Verket i Umeå är vi många som passerat trettio, och att 

genomsnittet bland banden som spelar där är en bra bit över tjugofem. Detta är min uppfattning 
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baserat på att jag känner de flesta lokala band som spelar återkommande på Verket. Britt verkar 

förvånad. Hon har gått på punk- och hardcorespelningar sedan tidigt nittiotal, och min 

uppfattning är att publiken och bandmedlemmarna i genomsnitt var yngre då. De flesta 

spelningar i Umeå var drogfria på den tiden, och jag har hört berättas om tioåringar som besökte 

arrangemangen.  

Med sina 67 år är Britt så mycket äldre än de flesta i punk- och hardcorescenen att det kanske 

blir ovidkommande för henne att göra någon djupare analys kring huruvida övriga deltagare i 

scenen är tjugo eller trettio år. Det är likväl intressant att hon uppfattar genomsnittet som 

omkring tio år yngre än jag själv uppfattar dem. Britt är själv nykterist, och beklagar att hon 

tycker sig se ett allmer utbrett bruk av narkotika på de spelningar hon besöker. Detta får mig att 

reagera, eftersom  jag själv inte ser några sådana tendenser. När Britts son ännu bodde hemma 

var hon under en tid så kallad  nattvandrare, en förälder på stan. Vi pratar om att vi troligtvis har 

olika förmågor att uppfatta om besökare på spelningar använder narkotika, av den anledningen 

att jag är ganska säker på att de jag själv känner inte gör det.  

Britt pratar om sig själv som en udda fågel, och återkommer ständigt till hur mycket hon 

sticker ut i dessa sammanhang. Kanske har hon utifrån denna position därför en förmåga att se 

vad som sker på punkspelningar ur ett bredare spektra än jag själv? Jag må vara över trettio år, 

men jag känner mig inte alls som någon normbrytare i dessa sammanhang. Kanske är det då 

även viktigare för mig än för henne att ha mer exakt koll på vilken ålder andra  i scenen  har? För 

Britts del är hon lika mycket normbrytare oavsett om genomsnittet för övriga musikande i 

scenen ligger runt tjugo eller trettio år. För min del hade det gjort stor skillnad om genomsnittet 

verkligen låg runt tjugo. Då hade jag själv, i egenskap av tvåbarnsmor, troligtvis varit mycket mer 

medveten om min ålder då jag rört mig i dessa sammanhang. Därmed blir det troligtvis viktigare 

för mig än för Britt att känna till övriga deltagares ungefärliga ålder. 

Britt berättar om ett par tillfällen då hon påmints om sin ålder på ett mycket påtagligt sätt. 

Ett sådant tillfälle var för ganska många år sedan, då en onykter ung man hon kände ytligt kom 

fram till henne på en punkspelning och undrade varför hon var där. Hon svarade att hon skulle 

se banden, och fick då höra: ”Jaså, jag trodde du var här för att få dig nåt. Det finns ju så många 

unga killar här.” Hon berättar att hon hade reagerat med att vända på klacken och avsluta 

konversationen. 

 

Ann-Marie 

Nästa informant är fyrtionio år, och har gått på punkspelningar sedan tidigt åttiotal. Precis som 

Britt har hon aldrig varit intresserad av att själv spela i band, men hon är en dedikerad 

skivsamlare och går klädd  i T-shirts med bandtryck varje dag. I och med att vi är vänner på 

sociala medier ser jag hur hon ständigt postar bilder på de senaste skivinköpen, och delar events 

som hon tänkt besöka. Hon berättar att hon går på spelningar omkring tre gånger i veckan, och 
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att hon ofta är frustrerad över hur många spelningar som krockar och tvingar henne att välja 

vilken hon helst vill gå på. Ann-Marie är bosatt i Stockholm där utbudet av punkspelningar är 

betydligt större än i Umeå. Hon berättar att hon hade en fas under nittiotalet då hon flyttade 

runt en del och kom bort från punksammanhangen. Orsakerna var enbart sociala eftersom hon 

under dessa år inte umgicks med personer som deltog i punkscenen. När hon så småningom 

flyttade tillbaka till Stockholm igen återupptog hon genast sina frekventa besök på 

punkspelningar. 

 Idag går hon på fler spelningar än någonsin, vilket delvis beror på att punkscenen fått ett 

uppsving och att utbudet därför är väldigt stort. Vår intervju sker via telefon, i kontrast till de 

övriga intervjuerna, som skett öga mot öga. Jag och Ann-Marie har aldrig träffats, men har via 

punkscenen fått kontakt på sociala medier. Vi lyssnar i högre utsträckning på samma musik än 

vad jag och Britt gör, vilket vill säga att vi lutar mer åt punkrock än hård hardcore. Jag får under 

samtalets gång en känsla av att vissa av de frågor som känts naturliga att ställa till de övriga 

informanterna vore fåniga att ställa till Ann-Marie. Jag ställs här inför den krock jag upplevt 

mellan forskarrollen och min civila identitet i punkscenen när jag tidigare gjort deltagande 

observationer på Verket. Min förförståelse för det sammanhang Ann-Marie ingår i gör mig 

självmedveten och gör det svårt att bibehålla min roll som forskare. Jag tillåter därför att 

samtalet blir väldigt informellt, med utgångspunkten att jag behöver bearbeta materialet 

reflexivt utifrån de aspekter detta innebär. Billy Ehn och Barbro Klein skriver i Från erfarenhet 

till text - Om kulturvetenskaplig reflexivitet om hur forskaren ibland kan betrakta informanterna 

som forskningsobjekt och ibland som likar. Svårigheten att hålla isär forskaren från andra delar 

av personligheten kan skapa oro och medför att undersökningen av de andra blir mer påtagligt 

ett självstudium (Ehn och Klein 1994:74). 

Ann-Marie håller med mig när jag påstår att punk och hardcore som musikgenrer just nu 

möts och blandas mer än de gjort tidigare. Det kan tänkas vara ett resultat av att deltagarna i 

denna gemensamma scenen i allt högre grad möts på samma arrangemang, där banden som 

spelar under en kväll representerar båda stilarna, istället för mer enhetliga line-ups3.  

Ann-Marie berättar att hon ska åka på festivalen Rebellion i Blackpool i sommar, och vi 

pratar båda entusiastiskt om de band hon ska se. Hon för det faktum på tal att många av banden 

består av män i övre medelåldern på tal och säger att ”de är ju ganska gubbiga”. I 

punksammanhang brukar det ofta ses som negativt att vara man och äldre, och just den 

diskursen ger Ann-Marie uttryck för här. Den medelålders mannen tillhör en normgrupp som 

står som representant för den hegemoniska maskuliniteten i majoritetssamhället (Sarelin 

2012:46). Jag vill påstå att punkens normkritiska självbild och samhällskritiska hållning ligger 

till grund för denna diskurs (Griffin 2012:67), tillsammans med ungdomskulturens interna 

																																																													
3	De	akter	som	spelar	under	ett	arrangemang	
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glorifiering av youth as trouble (Lindgren 2009:22). Vad som inte problematiseras är dock det 

faktum att medelålders kvinnor är helt osynliga på punkens scener, och att ordet ”tantrock” ej 

existerar som motsats till det vanligt förekommande ”gubbrock” (Lövgren 2012:25). Det 

förekommer inte heller någon problematisering av diskursen som anger att medelålders inte bör 

delta i proggressiva rörelser som punk/hardcore. Ann-Marie uttrycker vid ett tillfälle att de band 

som är i hennes ålder ofta inte är så spännande att se, men utvecklar inte vidare vad som gör 

dem ointressanta. 

Punken är konstruerad och iscensatt som en del av en maskulinitetsdiskurs. Det innebär att 

tjejer och kvinnor i punk-/hardcorescenen är begränsade av manligt kodade förväntningar. På 

samma gång riskerar detta perspektiv att underminera subjektiviteten hos de som ”assimilerats”, 

och potentialen hos kvinnor att demonstrera ett avståndstagande till dominerande femininitet. 

Punkscenen kan erbjuda en möjlighet att förhandla om förväntningarna på kvinnor och 

femininitet, och tillåter människor att leka med och manipulera distinktionerna mellan 

maskulinitet och femininitet genom sin performativitet (Griffin 2012:75). Uttrycket ”gubbrock” 

finns som en beskrivning på rockmusik som framförs av och för äldre män, medan ”tantrock” är 

ett ord som inte alls används.Vokabulären anger här att äldre män kan spela rockmusik, men 

äldre kvinnor gör det inte (Lövgren 2012:25). Genom deltagande i punk-/hardcorescenen 

konstituerar kvinnor subjektspositioner som bekräftar subkulturen som proggressiv och som 

utmanande majoritetssamhällets maktstrukturer. Cecilia Björck skriver: 
 

Does space-claiming necessarily have to be performed masculine style? But the problem 

is more complex than these questions suggest, because should a girl or a woman like to 

embody a masculine rock performance, she will not pass as authentic anyway, but she 

will still be read through the grid of normative femininity – or, alternatively, be read as 

male (Cecilia Björck 2011:61). 

 

Genom att godkänna kvinnors deltagande (utifrån en föreställning om att det sker på lika villkor) 

kan manliga representanter i scenen upprätthålla en självbild som politiskt korrekta och som 

aktivt  motverkande  maktstrukturer baserade  på kön. Denna slutsats är obehaglig för mig, som 

har en identitet i punk-/hardcorescenen.  Jag vill att den scen jag själv ingår i ska vara en trygg 

och jämlik plats och även om jag vet att den präglas av hierarkier och maktstrukturer så är det 

bekvämast att slippa konfronteras av dem. Obehaget i sig ger mig ökad förståelse för om mina 

informanter ter sig ovilliga att se de maktstrukturer som finns inom den egna 

subkulturen/scenen. Medan DIY-punk-/hardcorescenen har ett ofta uttalat mål om jämn 

könsfördelning ser jag inga liknande målsättningar gällande åldersmässig diversifiering. 

Åtminstone inte uppåt, medan en återväxt från nya generationer efterfrågas. Denna negligering 

av ålder som diskrimineringsgrund medan andra synliggörs skulle kunna skapa en ytterligare 

dimension av stigmatisering bland medelålders kvinnor i punk-/hardcorescenen.  
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      Punk- och hardcorescenens sociala logik i relation till kön och ålder präglas av en frånvaro av 

medelålders kvinnor. I relation till denna ser jag en politisk logik som anger att främst unga 

personer kan bidra till en proggressiv utveckling av samhället och stå för rebelliskhet och 

motstånd. Den fantasmatiska logik förklarar varför vi håller fast vid en praktik eller regim 

(Lundgren 2012:62). Min tolkning är att den fantasmatiska logiken bakom dessa diskurser 

består av en upplevd trygghet i de rådande subjektspositionerna inom punk- och 

hardcorescenen.  Utifrån detta ämnar jag titta närmare på de övriga subkulturerna i min studie, 

för att sedan fördjupa mig i olika perspektiv där jag jämför dem. 

	

	

Hårdrock/metal 
 

I arbetet med sin avhandling Krigaren och transvestiten konstaterade Mikael Sarelin att (black) 

metal är väldigt mansdominerat och att det företrädelsevis är unga män som söker sig till denna 

subkultur. Enligt Gry Mørk skapades genren av unga män för unga män, i en fas i livet då de 

frigör sig från sina föräldrar liksom andra auktoriteter och lever ut sina egna  identiteter som ett 

led i att söka efter sin plats i samhället (Mørk 2009:183). Homosocialitetet korsar gränser som 

ålder och klass, men inte kön. Homosocialitet bland (unga) män kan till exempel manifesteras 

genom bandaktiviteter och male bonding genom agressiva uttryck av manlig sexualitet. Detta  är 

något av en norm inom metal (Weinstein 2000:221). 

Jag besökte festivalen House of Metal i Umeå lördagen den 5 mars 2016, i syfte att göra en 

deltagande observation. De observationer jag gjorde genom mina etnologiska glasögon skedde 

främst ur ett genusperspektiv, tillsammans med faktorn ålder.  

Det var relativt många besökare på festivalen, vars största konsertlokal rymmer 4000 

besökare. Somliga konserter och rum var fulla till bristningsgränsen, medan andra ytor och 

konserter var glest besökta. Jag slogs genast av vilken heterogen publik som var där, sett till 

ålder. De personer jag läste som kvinnor uppgick inte till femtio procent, men nära nog. Där 

fanns många långhåriga män med tatuerade armar, men jag fick det högst subjektiva intrycket av 

att en större del hade tagit på sig ”hårdrockskostymen” för kvällen, och att de inte markerade sin 

musiksmak på samma sätt med yttre attribut till vardags. Där fanns många unga personer jag 

läste som män, med kortklippt och välkammat hår, och så de äldre kvinnorna. Jag slogs av att 

många besökare umgicks i åldersblandade grupper. Medan männen markerade sin identitet och 

musiksmak med tröjor och annan merchandise av band de gillade, så var kvinnorna desto oftare 

klädda i svarta, tajta och urringade linnen. De flesta hade långt hår, färgat i mörka eller röda 

nyanser. Jag höll särskilt utkik efter kvinnor i åldrarna femtio till sextio år, men de var betydligt 

färre än de som bara var något decennium yngre.  



22	
	

När det lokala bandet Naglfar skulle spela blev det kö  ned  till lokalen Studion  som är 

berlägen en våning ner och huserade den näst största scenen under festivalen. Under cirka tio 

minuter höll därmed omkring tvåhundra personer statiska positioner i väntan på att vakterna 

skulle släppa ned dem till våningen nedanför. Detta gav mig tillfälle att betrakta folksamlingen i 

den upplysta foajén. Min bild av en någorlunda jämn könsfördelning stärktes, liksom det breda 

åldersspannet. Jag kunde dock konstatera att männen tog betydligt större plats än kvinnorna sett 

till ljudvolym. Där, och under resten av kvällen, kunde jag även konstatera att samtliga personer 

jag såg gå omkring ensamma, utan sällskap, var män. Kvinnorna var alltid i sällskap med någon 

annan, och jag kände mig som en udda fågel i och med att jag under större delen av kvällen var 

ensam, och medvetet placerade mig avsides för att skriva.  

Vid oräkneliga tillfällen kom män fram och frågade  mig om jag var journalist, eller använde 

på annat sätt det faktum att jag satt och skrev som en förevändning att söka kontakt. När jag 

berättade om min uppsats och mitt ämne ville de gärna bidra med egna reflektioner. Detta till 

den grad att jag till slut fick antyda att jag behövde fortsätta skriva ostört. Detta ignorerades vid 

ett flertal tillfällen, och jag började inse att jag i egenskap av ensam kvinna på hårdrocksfestival i 

någon mån ”gömde” mig bakom blocket och pennan. Dessa drog uppenbarligen uppmärksamhet 

till sig, och betraktades som en legitim isbrytare, men då jag emellanåt lade ner dem och bara 

satt på min stol för att betrakta omgivningen så insåg jag at jag kände mig än mer oroad över 

eventuella kontaktsökande. Detta fick mig att reflektera över alla de ensamma män som strövade 

runt på festivalen, men att kvinnorna alltid var i sällskap. Plötsligt förstod jag vilket, troligtvis 

ofta omedvetet, motstånd kvinnor kan uppleva mot tanken att röra sig ensamma i krogmiljö. 

När publiken jublade mellan låtarna då Naglfar spelade så var det mörka mansröster jag 

hörde. Männen visade prov på ett betydligt större, fysiskt handlingsutrymme än kvinnorna. Mot 

slutet av kvällen, då Vanity Insanity spelade, såg jag en medelålders kvinna filma bandet. Hon 

bar svarta kläder, och hade en tatuering i gråskala på överarmen. Hon log. Jag kom på mig själv 

med att tänka att hon nog var mamma till någon av medlemmarna, och insåg genast att jag trots 

mina etnologiska glasögon för kvällen gick bet i de normer jag själv fostrats inom. Forskning har 

visat att män betraktas som en referens, och kvinnor som den andre, vilket innebär att maskulint 

kodade beteenden värderas högre än kvinnligt kodade. Uttryck för passion på scenen och i 

publiken kan i metalscenen symboliseras av styrka, makt och känslomässig kontroll. Alla dessa 

beteenden är manligt kodade (Griffin 2012:72). För att föra in en intersektionell dimension så 

vill jag hävda att dessa egenskaper företrädelvsevis associeras med den unge mannen, varför 

äldre kvinnor ytterligare bryter mot normen (Sarelin 2013:6). Metal har tidvis anklagats för att 

vara en misogyn och chauvinistisk genre och subkultur, och dess miljö bekräftar den manliga 

hegemonin i samhället (Sarelin 2013:194).  
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Lena 

Informanten jag valt att kalla Lena är femtio år och spelar sedan fem år tillbaka i hårdrocksband. 

Hon har ett yrkesliv som lärare bakom sig, och har två barn. I dag är hon entreprenör och 

egenföretagare. Hon hade ett stort musikintresse som ung, och hörde  AC/DC för första gången 

på ett skoldisco på orten där hon växte upp. När hon fick barn och jobbade som lärare var 

musiken inte alls lika närvarande i hennes liv som i dag. Hon menar att om hon hade fortsatt  i 

yrket så hade hon aldrig tagit steget att själv starta ett band.  Jag uppfattar det som att hon 

menar att hon kände av  normer och förväntningar på hur en förälder och lärare skulle vara, 

vilka släppte när barnen blev äldre och när hon tog steget att satsa på en ny karriär. Det egna 

musicerandet tog fart när Lena såg att Studiefrämjandet hade en satsning vid namn ”30+”. Den 

syftade till att erbjuda replokaler och bandcoachning  åt kvinnor som var över trettio år och ville 

prova att spela i en ensemble. För Lenas del  ledde  detta till att hon och några väninnor bildade 

ett band, som idag har ett tiotal gig per år. Deras koncept går ut på att spela covers på kända 

hårdrockslåtar, och göra parodi på manliga hårdrocksband. De driver med normerna  kring  kön 

och ålder, och hävdar kaxigt  i mellansnacket att det är de själva som skrivit låtarna. Männen har 

bara gjort covers på dem, och tagit åt sig äran.  

      Konceptet är framgångsrikt, och Lena menar att publiken ser dem som charmerande och 

underhållande, trots att de inte har samma speltekniska färdigheter som många av de andra 

banden de delar scen med. Jag konstaterar att jag verkligen gillar den  idé om Lenas band bygger 

på, inte minst då jag ser framför mig hur de verkligen synliggör och klär av normer på ett 

självsäkert och roligt sätt. Samtidigt blir det tydligt att humor också kan användas som både ett 

vapen och ett skydd. Genom driften med manliga hårdrocksband kan Lenas band skydda sig mot 

eventuell kritik gentemot deras spelskicklighet. I konceptet finns en underförstådd berättelse om 

att de inte strävar efter att uppnå de manliga bandens skicklighet eller ungdomlighet, och 

använder humor för att visa på självdistans.  

 
Femininitet kan socialt användas taktiskt snarare än strategiskt. De Certeau (1998) skiljer 

mellan strategi och taktik: strategin är, enligt honom, institutionellt positionsbestämd och 

kan dölja sitt samband med makten; taktiken saknar institutionell lägesbestämning och kan 

inte utnyttja fördelarna med en sådan position. Taktiker går främst ut på att manipulera 

händelserna så att de förvandlas till chanser; taktiska alternativ har mer att göra med 

begränsningar än möjligheter (Skeggs 1997:24). 

Utifrån Skeggs resonemang betraktar jag Lenas bands image och lek med mansnormen inom 

genren som taktisk. Utöver bandet hon just beskrivit har hon även ett annat band, vilket hon 

bildat med en av kvinnorna i det första bandet. Det andra bandet har två kvinnliga och tre 

manliga medlemmar, och det är de två kvinnorna från coverbandet som skriver alla låtarna. Jag 

tolkar det som att det självförtroende som byggts upp genom åren i coverbandet så småningom 
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räckt till att våga skrivet eget material som får stå för sig självt i ett sammanhang där 

könstillhörigheten tillåts bli mindre påtaglig.  

 

Christine 

Med sina 47 år är Cristine  min yngsta  informant. Hon upptäckte hårdrocken redan som 

tioåring, och den har följt henne sedan dess. Hon har aldrig utövat någon form av musicerande, 

men är desto mer aktiv som arrangör och festivalbesökare. Vid frågan på vilken typ av hårdrock 

som är hennes favoritgenre svarar hon ”death metal”, följt av ”black metal” på andra plats. 

Christine verkar helt med på resonemanget när jag förklarar begreppet ”att musika” för henne. 

Hon är en person som trots att hon inte själva spelar är igenkänd av de allra flesta inom genren 

lokalt, och efter tio år som festivalarrangör har hon träffat väldigt många nationellt och 

internationellt kända artister. Hon berättar att hon letade upp nya band väldigt aktivt då hon var 

yngre, men att hon numera inte har samma intresse för det. Istället kollar hon upp band först när 

någon tipsar henne om dem, och får höra många nya band i egenskap av bokare.  

Christine säger sig ha tänkt mycket på varför så få tjejer spelar hårdrock och metal, men att 

hon aldrig riktigt kommit fram till en slutsats. Underrepresentationen av kvinnor i många scener 

och subkulturer har studerats återkommande (Wood, 2006). En förklaring till den är att flickor 

och kvinnor socialiseras till att inte uppskatta hårdare musik (Haenfler 2006, Griffin 2012:73). 

Mina informanter konstaterar återkommande att hårdrock- och metalscenen är väldigt 

mansdominerad, men formulerar få förklaringar till detta. I sitt intervjumaterial såg Mikael 

Sarelin prov på rent misogyna idéer om att kvinnor är känsligare än män, att de är skörare eller 

bräckligare och att de därför inte klarar av eller njuter av aggression på samma sätt som män kan 

göra (Sarelin 2013:156). Christine säger:”Jag tror att det skulle behövas rent generellt att tjejer 

fick lite bättre självförtroende kanske. Känna  såhära... Som sagt var jag tycker verkligen att den 

inställning jag haft ända sen jag var liten det var att ’jag kommer fixa det här! Även om jag inte 

kan det så kommer jag fixadet’. Och den inställningen skulle tjejer behöva ha”. 

Jag läser in en frustration i Christines funderingar kring avsaknaden av kvinnor bland både 

musiker och i den övriga hårdrock- och metalbranschen. Hon verkar erkänna strukturerna så 

tillvida att hon förstår att vi fostras av utöva olika intressen beroende av kön. Samtidigt så 

präglas hennes förslag på lösningar av ett fokus på att tjejerna ska förändra sig för att ”ta plats”. 

Resonemanget vilar mot en vanlig diskurs, som argumenterar för att kvinnor ska förändra sig för 

att passa in i den mansnormativa och homosociala sfären, vilket lämnar normen oförändrad 

(Björck 2011:42). Tanken att kvinnor ska stärkas för att kunna ta plats innefattar paradoxalt nog 

ett objektifierande element, vilket i sig motverkar syftet (Björck 2011:59).  

De logiker som styr subjektets möjligheter att ta plats inom en viss sfär styrs dock av 

uppmuntran och bestraffning. Den manliga normen inom metalscenen upprätthålls av en social 

logik. Homosocialiteten i praktisk handling som präglar relationer inom scenen står för den 
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politiska logiken. Retoriken som gör kvinnan till den andra, med ett särskilt ansvar för rådande 

förhållanden, utgör en fantasmatisk logik. Möjligheten att faktiskt få bättre självförtroende och 

därmed ”våga ta plats” i den manligt kodade metalscenen begränsas av faktorer såsom att 

kvinnliga artister reduceras till att tillåtas uppfylla en viss begränsad kvot (Björck 2011:120). 

Själva akten att stå på scen och agera som ett subjekt i en musikalisk interaktion är i sig en 

handling som utmanar femininitet, i bemärkelsen att lågmäldhet, tillbakadragenhet och 

passivitet betraktas som feminina drag (Björck 2011:57). När musiken inom en given subkultur i 

så hög grad präglas av maskulint kodade uttryck som inom metalscenen torde det med denna 

utgångspunkt i hög grad försvåra för kvinnor att delta i någon aspekt av metalscenens 

musikande.  

Christine berättar om mötet med Sabina Classen, sångare  i bandet Holy Moses och en av få 

kvinnor på scen under årets House of Metal: 

 
Christine: Och det tycker jag också såhär för det var så jävla roligt för ingen reagerar ju på 

asså en gubbe som ställer sig och spelar som är femtifyra, det är ju helt normalt.  

Emma: Hur var reaktionerna på henne då? 
Christine: Ja det var... Det var ju framförallt dom ja kände ja framförallt att hon var här för 

att hon är så jävla... För att hon är, för att det är ett jättebra band [...] 

Christine: Men... jag fick ju, fick ju egentligen inga reaktioner på att hon var femtifyra år 

och kärring liksom egentligen så, utan det var bara, ja häftigt... Coolt liksom ”jävla vad bra 

scenpersonlighet!” Och det var ingen som sa ”ja hon var ju bra för att va tjej”. 

 

Christines uttalanden om Sabina Classen visar tydligt på att den femtiofyraåriga sångaren bryter 

mot normen i egenskap av kvinna, och dessutom en medelålders dito. De få kvinnor som är med 

i metalband är ofta sångare. Det finns skillnader i hur vi uppfattar sångare och instrumentalister, 

vilka sänder ut olika signaler gällande skicklighet och autencitet. Den kvinnliga vokalisten 

använder den egna kroppen som en källa till ljudskapande, vilket stöds av den patriarkala 

uppfattningen om feminint som i klang med naturen. En kvinnlig instrumentalist antar istället 

positionen av att kontrollera ett teknologiskt objekt, vilket är en subjektsposition som associeras 

med maskulinitet (Björck 2011:129). 

Sara Thornton föreslog i Club Cultures. Music, Media and Subcultural Capital (1996) att 

subkulturellt kapital, i relation till Bourdieus begrepp kulturellt kapital, består av dels 

subkulturell kunskap, dels ett identitetskonstruerande engagemang som avviker från det 

kommersiella. I majoritetssamhället (som kopplas till det kommersiella) finns en ansvarssfär, dit 

familjebildandet hör. Då familjebildning betraktas som kvinnligt kodat har kvinnor i en 

mansdominerad subkultur sämre förutsättningar att uppnå den trovärdighet som subkulturellt 

kapital innebär (Thornton 1995, se även Sarelin 2013:157).  
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Jag och Christine återkommer vid flera tillfällen till frågan om varför kvinnorna lyser med sin 

frånvaro bland metalbanden. Hon resonerar kring huruvida kvinnor inte är intresserade av 

metal, om de inte vill lägga tid på att bli bra på att spela gitarr, eller om det är något annat som 

saknas. Jag påpekar att det finns relativt många kvinnor bland metalpubliken, och att det finns 

betydligt högre representation av kvinnliga gitarrister och andra instrumentalister inom andra 

genrer. Detta borde indikera att kvinnor i sig inte är ointresserade av att vare sig spela gitarr, 

eller av metal. Av någon anledning finns de dock inte i banden eller på scen inom nämnda genre. 

Jag inser att jag påverkar min informant genom denna argumentation, men vill se om hon har 

ytterligare svar att ge på dessa påståenden, utan att ge henne färdiga svar på frågan varför?  

Jag vill påstå att mansdominansen bygger på heteronormativiteten, homosocialiteten och 

den hegemoniska maskuliniteten i metalscenen (jfr. Connell 1995:77). I Mikael Sarelins 

intervjumaterial med manliga informanter ur den finska black metalscenen fann han hur 

mannen vid upprepade tillfällen tillskrevs makt genom att kvinnan beskrevs som svag och passiv, 

det vill säga maktlös (Sarelin 2013:156). Enligt den maskulina hegemonins sociala logik kan 

kvinnor endast ta en villkorad plats i en sådan sfär. I en subkultur som bygger på uttryck för 

manlig aggressivitet och sexualitet blir kvinnan endast en besökare, vars platstagande bygger på 

assimilering och förhandling med en dominerande femininitet.  

 
Christine: När man är på såhär extremmetalgrejer så då är det ju .. ja ett fåtal tjejer som är 

jävligt jävligt intresserade. Eh... det är en tio- tjugo procent som är det... eh, och sen så kan 

det ju vara mer tjejer där, men man märker ju att dom bara följer med sin kille, alltså. Dom 

tycker inte att det är så jävla kul egentligen. 
 

Mikael Sarelin har mött samma sorts resonemang som Christine ger uttryck för i sit 

intervjumaterial: 

 
”Kvinnorna däremot är ’intresserade’ av black metal mest för att pojkvännen är det och för 

att få en orsak att klä sig i svarta korsetter och gummiklänningar, anser informanten 

(Sarelin 2013:158).  
 

I de ovanstående citaten ser jag exempel på hur kvinnor inte kan ta plats inom metalscenen på 

egna villkor, utan alltid måste förhålla sig till en manlig norm. De performativa val de ställs inför 

är att iklä sig den dominerande femininitetens version av subkulturens attribut (och därmed bli 

ett komplement; en Andre), eller att assimileras för att bli tagna på allvar ”för att vara kvinnor”. 

Nämnda roller är de subjektspositioner kvinnor har att tillgå inom hårdrock/metal. 

Subjektspositionen som ”flickvännen” i ”svarta korsetter och gummiklänningar” verkar dock 

vara svår att upprätthålla i och med stigande ålder, utifrån Christines berättelse och Marianne 

Liliequists och Karin Lövgrens beskrivning om ”tantens” internaliserade förväntningar om 
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åldersadekvat beteende (Liliequist och Lövgren 2012:12). Då återstår subjektspositionen som 

kvinnan som både bryter mot subkulturens könsmässiga och åldersmäsiga norm.  

      Den sociala logiken i hårdrock- och metalscenen i relation till kön och ålder anger att 

deltagaren är en ung man. Den politiska logiken som försvarar detta ryms bland annat  i 

homosocialiteten, i betraktandet av kvinnan som Den Andra och i den maskulina hegemonin 

inom subkulturen. Detta upprätthålls av en fantasmatisk  logik där manliga deltagare bekräftas i 

sin maskulina identitet, men även av kvinnliga deltagares bekräftelse i sin subjektsposition 

genom den manliga blicken (Mulvey 1975). 

      Den performativa homosocialiteten och den låga representationen av kvinnor i hårdrock-

/metalscenen är ämnen jag återkommer till i avsnitt längre fram, i jämförelser med se andra 

subkulturerna. 

 

Folkmusik 
	

Folkmusiken har en lång tradition, där kvinnor spelat en framträdande roll genom dess 

musikaliska historia. Folkmusiken som  subkultur utgör därför en spännande kontrast till punk 

och hardcore, liksom hårdrock och metal, som är genrer som exkluderat kvinnliga utövare och 

blivit extremt manligt kodade (Björck 2011:103). Kvinnorna har traditionellt sett haft en självklar 

del inom folkmusiken. Fäbodarnas musik har alltid haft en särställning inom svensk folkmusik, 

och i dess historia har kvinnor en framträdande roll (Lundberg och Ternhag 2005:19). Medan 

själva fäbodväsendet har försvunnit har musiken som omgav det fortlevt och ingår i den svenska 

folkmusikkulturen. Det var kvinnorna som arbetade i fäbodarna. Därmed var det också de som 

utvecklade de rop på djuren och låtarna som levt kvar som fäbodarnas musik. I och med detta, 

och de musikaliska ropfraser som kommit att kallas för kulning, har kvinnor en stark ställning i 

den äldsta folkmusikens uppkomst i Sverige (Lundberg & Ternhag 2005:24).  

På så vis har folkmusiken en helt annan historia inom ramen för mitt ämne än vad 

punk/hardcore och hårdrock/metal har.  

      En söndag i mars 2016 besökte jag folkmusikarrangemanget ”Tedans” på kulturhuset 

Väven i Umeå. På scen stod Umeå spelmanslag, vilka jag räknade till tolv personer under detta 

arrangemang. De är klädda i svart, och först när de kliver av scenen ser jag orden ”Umeå 

spelmanslag” i vitt på jackornas ryggar. Dessa scenkläder utstrålar en sådan strikt funktionell 

innebörd, långt ifrån de ofta färggranna, batikmönstrade eller etniskt inspirerade kläder jag sett 

på andra folkmusikarrangemang. Det är fioler, nyckelharpa, kontrabas, akustisk gitarr och 

munspel. De spelar i Vävens foajé, vid kaféet ”Fika”, klockan 14 en söndag eftermiddag. Eftersom 

rummet omges av glasväggar åt tre håll så badar det i dagsljus, och orkestern står vända med 

blicken ut mot den ännu istäckta Umeälven. Besökarna är i väldigt spridda åldrar, från små barn 

till pensionärer. Barnen rör sig mestadels vid och runt borden, medan såväl tonåringar som 
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personer i sjuttioårsåldern dansar på golvet framför scenen.  

      Vid ett tillfälle provar två barn i tioårsåldern på att dansa. Det är inte fullt vid borden i caféet, 

men välbesökt. De dansande paren har varierad grad av skicklighet, men stämningen känns 

uppsluppen och tillåtande. Vid ett tillfälle ser jag en person jag läser som en ung man dansa en 

stund  med en något äldre man, men i övrigt består alltid de dansande paren av personer vilka 

läses som en man och en kvinna. Jag inser att jag är väldigt lite bevandrad i just denna typ av 

folkmusikarrangemang, och känner en viss frustration över min avsaknad av korrekt terminologi 

och kunskap om musiken som spelas. Är det gamla verk? Är de svenska? Är de ”hits” i dessa 

sammahang, och välkända bland besökarna? Jag gissar på polska och schottis, men vid ett 

samtal med en av musikerna efter konserten får jag veta att repertoaren innehållit såväl polska 

och schottis, som vals, mazurka, polka, hambo och snoa. Hon beskriver repertoaren utan omsvep 

som ”gammeldans”.  

      Kontrasten mellan arrangamanget Tedans och den deltagande observationen jag gjorde vid 

House of Metal är skarp. Hårdrocksfestivalen ägde rum kvällstid, fredag och lördag, i Umeå 

folkets hus, och majoriteten av de spelningar jag såg genomfördes på källarplan, i lokalerna 

Äpplet och Studion. De har gemensamt med Idun,  den största konsertlokalen, att där inte finns 

några fönster och att förekomsten av dagsljus är omöjlig oavsett vilken tid på dygnet 

arrangemang än äger rum. En spelning med ett hårdrock- eller metalband äger inte rum i 

dagsljus, utom möjligtvis då mindre kända band spelar dagtid på utomhusfestivaler sommartid. 

Mörkret är en del av förutsättningarna för den rätta inramningen, liksom alkoholförsäljningen. 

Kaféet ”Fika” erbjöd kaffe, te och bakverk, vilket namnet ”Tedans” antydde. Ett arrangemang 

med gammeldans kan med fördel gå av stapeln klockan 14.00 en söndag, dränkt i dagsljus, utan 

alkohol och med barn som springer omkring runt de dansande. Ett hårdrock/metalarrangemang 

skulle aldrig planeras på det viset, och ej heller en punkspelning.  

      Medlemmarna i Umeå spelmanslag såg ut att ha en betydligt högre medelålder än något band 

på ”House of Metal”, och medan kvinnor lyste med sin frånvaro på scen under 

hårdrocksfestivalen så uppgick de till omkring en tredjedel av de spelande under Tedans. Jag har 

själv aldrig blivit insatt i folkmusiken, men rört mig ganska mycket i folkmusiksammanhang, 

såsom festivalerna Umefolk och Urkult. Särskilt Urkult präglas av en väldig bredd och 

nytänkande i sina definitioner av folkmusik och där ryms såväl traditionell, svensk folkmusik 

som internationell och nyskapande. Folkmusiken är svårdefinierad och den svenska folkmusiken 

delar idag ständigt scen med folkmusik från andra delar av världen (Lundberg och Ternhag 

2005:14). Mångfalden har blivit en självklar del av genren. Det är inte minst en familjefest och 

dess barnvänliga prägel samt natursköna omgivningar lockar familjer som kanske inte hade 

besökt folkmusikarrangemang annars. Jag själv har lockats dit av släktingar och vänner. Om 

Tedans representerar de anrika folkmusiktraditionerna i Sverige så står Urkult för nytänkande 

och mellanmänskliga liksom musikaliska möten med rötter från hela världen.  
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Elisabeth 

Informanten Elisabeth ska fylla 61 år, och har spelat folkmusik sedan sjuttiotalet. Hon ser sig 

främst som instrumentalist, och har en självklar plats inom flera genrer. Hon arbetar som 

musiklärare, och har en musicerande familj. Elisabeth ställer sig till en början tveksam till om 

hon kan tillföra något till min studie, då hon inte egentligen identifierar sig som folkmusiker. Jag 

invänder genom att berätta att det främst är den sociala delen av folkmusikkulturen, och inte 

musicerandet, som är mitt primära fokus. Elisabeth är aktiv som både arrangör, publik och med 

administrativa delar av musikarrangemang i folkmusiksscenen.  

Jag får en känsla av att det inte går att rakt av översätta punkens innebörd av ordet ”scenen” 

till folkmusiksammanhang. I punk- och hardcorekulturen pratas det om ”scenen” som ett 

sammanhang där alla som deltar på, framför och runt den fysiska scenen ingår (Griffin 2012:67). 

Elisabeth verkar tolka mitt arbete som fokuserat på just hennes musicerande, och är tveksam till 

om hon kvalificerar sig. Jag å min sida ser henne som en utmärkt informant tack vare att hon är 

en medelålders kvinna med lång erfarenhet av ett flertal roller inom folkmusikscenen. Hon 

verkar väldigt obekymrad över att vara kvinna och i sextioårsåldern i folkmusikscenen, och tar 

inte alls upp åldern som ett problem. Istället ser hon den som en tillgång: 

 
”Jamen med åren då blir man ju så att säga... Får man ju mer kontakter och gör mer. Det är klart. Ju 

äldre man blir, desto mer har man gjort, så att säga. Då har man ju mera, större och större social 

kontakt så att säga. Och, inom inom folkmusiken är det ju mer, på senare år, det här europeiska 

kontaktnätet, men unga folkmusiker som är fantastiskt. Eller egentligen är det internationellt. Som 

öppnar sig via mina barn då.” 

 

Kontrasten till punk- och hardcorescenen samt hårdock- och metalscenen är skarp. Medan de 

kvinnor jag intervjuat inom dessa subkulturer ger ett intryck av att ständigt behöva förhålla sig 

till att vara normbrytande så ter sig Elisabeth trygg i att hennes ålder och de erfarenheter som 

medföljer innebär pondus och ger respekt. Britt ger inte alls något intryck av att vara otrygg i sin 

position inom punk- och hardcorescenen, men återkommer ofta till det faktum att hon sticker ut 

från mängden, och att hon får ständiga påminnelser om detta.  

Elisabeth beskriver också folkmusikscenen som inkluderande och välkomnande, precis som 

Britt gjorde gällande punk- och hardcorescenen. Elisabeth säger: ”Det är en väldigt öppen scen, 

upplever jag det som. Så det är väl därför man trivs. Att det finns plats för alla.” Elisabeth 

fokuserar dock även här mer på de som musicerar än på de som tar plats inom scenen på andra 

sätt. Kanske är detta att delta med ett instrument eller sin röst en förutsättning för att räknas in i 

folkmusikscenen? Hon exemplifierar vidare med att berätta om hur folkmusiken i viss mån blir 

allt mer etniskt blandad, då folkmusiken i Sverige strävar efter att kontakta den internationella 

världsmusikscenen. Hon betonar samtidigt att folkmusikscenen än så länge är ganska vit, men 
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att det också har att göra med att många falanger traderar musik med lokal förankring inom 

Sverige. Somliga folkmusiker har ett smalt intresseområde, så som polskor från en enda ort, 

medan andra spelar ”hela världens musik”.  

Elisabeth pratar vidare om hur folkmusiken utvecklats från ett värnande om traditionell, 

lokal och nationell musik till att korsbefruktas och ta in influenser från hela världen, och om att 

detta lett till motsättningar inom scenen. Hon menar att det främst är äldre deltagare som 

uttrycker ett motstånd mot denna utveckling.  

 
”’Jamen vi skiter väl i det, vi gör väl vårt eget’. Oc h det kom ju där i... Med gröna vågen 

och alltihop på sjuttiotalet. Kebnekaise och alla dom där grupperna. ’Vi gör vår egen musik 

och det är också folkmusik’. Sen har man liksom plockat in då traditionella låtar i nya 

sammanhang. Och den... Vad ska man säga? Motsättningen, den märks inte så tydligt här, 

men den finns! Och den finns i andra, i övriga Sverige också.” 

 

  Kontrasten mellan folkmusiken och de övriga subkulturerna blir här skarp. Denna genre och 

scen är tillräckligt stor sett till representation för att rymma motsättningar mellan generationer, 

som tar sig uttryck  i bevarandet av traditionell musik och viljan att skapa eget. Det säger något 

om hur diversifierad denna scen är, men även om att den breda representationen därmed kan 

tendera att återspegla majoritetssamhällets diskurser. Breda representationer leder till att 

normer blir mindre synliga, och grupper som bryter mot dem får därför i lägre grad stå som 

representanter för sitt kön i sitt deltagande (Björck 2011:177). I Qvinnfolken äro spelmän: 

Genusaspekter på kvinnliga spelmän, skriver Maria Larsson  om hur det västerländska 

samhället alltjämt präglas av en uppdelning i manlighet-själ och kvinnlighet-kropp. Larsson 

menar att detta blir extra tydligt i performativa sammanhang och att västerländsk musik talar 

lika mycket till kroppen som till själen. Det medför att musikframträdanden till stor del värderas 

utifrån artistens förmåga att spela på sexualitet, begär och makt. Som en konsekvens av detta 

betraktas kvinnliga folkmusiker på scen alltjämt delvis utifrån en konsekvens av 

bondesamhällets definition av ”offentliga kvinnor”, det vill säga prostituerade (Larsson 
2009:23).	

 

Monica 

Folkmusikern Monica är jämngammal med Elisabeth, och musiken har följt henne genom hela 

livet. Hon pratar med inlevelse om dess betydelse för henne, och om hur musikintresset tagit sig 

olika uttryck genom olika faser i livet. Monica: ”Ju äldre man blir så tänker man ”det kan jag”, 

just ”det här kan jag, jag behöver inte”... om vi inte lyckas det här gången, med det här eller det 

här, det är ändå ok. Jag har spelat såpass mycket.”  

        Monica är genomgående mer kritisk till folkmusikens förmåga att verka normkritiskt och 

inkluderande än Elisabeth, men jag får också intrycket av att de båda rör sig inom ganska olika 



31	
	

sfärer inom subkulturen. Medan Elisabeth berättar att hon upplever folkmusiken som väldigt 

inkluderande och att detta är en av anledningarna till att hon trivs inom subkulturen, så ser 

Monica flera problematiska områden. Båda gör uttalanden som tyder på att de upplever att det 

finns en heteronormativitet inom folkdansen, där de dansande alltjämt delas upp i par om en 

man och en kvinna, och där mannen för. Min egen erfarenhet är att denna norm idag utmanas 

genom exempelvis kurser i queerpolska, men informanternas utsagor och mina betraktelser vid 

Tedans vittnar om att heteronormativiteten ännu är stark. 

 Båda berättar också om hur musicerandets förutsättningar förändrades för dem då de fick 

barn. Elisabeth beskriver hur en ensemble hon ingick i splittrades, då kvinnorna som ingick i den 

inte längre hade möjlighet att repetera sju timmar i sträck. Männen bildade en egen grupp, och 

fortsatte med dessa långa repetitioner, medan kvinnorna bildade en gemensam ensemble som 

repeterade under korta men intensiva pass. Elisabeth konstaterar att kvinnorna tog hand om 

barnen i mycket högre utsträckning än männen, och att detta förklarar varför kvinnorna både led 

av tidsbrist och var för trötta för att orka musicera i samma utsträckning som männen under 

småbarnsåren. Monica vittnar med vad jag uppfattar som vemod i rösten om att ”säkert 35% av 

kvinnorna föll bort när de fick barn”. Männen stannade kvar och fortsatte musicera, och hon 

menar att de fortfarande är fler. Hon hade själv begränsad möjlighet att musicera de där åren, 

och har därefter hittat tillbaka. Såväl Elisabeths som Monicas barn är alla musiker. I Elisabeths 

fall så fanns  ingen tidigare tradition av att spela folkmusik i hennes familj, utan barnen har tagit 

efter sina båda föräldrar på den fronten.  

Monica växte upp i Dalarna, vilket hon ger som förklaring till varför folkmusiken blev ett 

självklart inslag i hennes liv. Hon har dock haft ett brett musikintresse genom livet, åkt på 

Roskildefestivaler och sjungit kamplåtar i en feministisk proggensemble under sjuttiotalet. Hon 

berättar om det paradoxala i att den gruppen upplöstes på grund av inre stridigheter: två av 

medlemmarnas pojkvänner ackompanjerade dem, medan kvinnorna sjöng. När sedan några av 

kvinnorna också ville börja spela instrument så protesterade kompmusikernas flickvänner, vilka 

enligt Monica såg pojkvännernas position i bandet som hotad. Hon konstaterar att det blev ett 

ironiskt slut för en grupp med en feministisk agenda. Folkmusiken är den subkultur där mitt 

material tydligast vittnat om subjektspositioner utifrån en förväntat life-script. Folkmusikern 

kan vara en livslång identitet, bortom de kommersiella musiksfärernas extrema ungdomsideal. 

Samtidigt finns där spelmannen som  norm och i relation till honom måste kvinnan stå tillbaka 

under småbarnsåren, då hennes förgivettagna roll i den privata sfären utgör en social logik. Den 

medelålders heterosexuella kvinnan som gått igenom familjebildning och småbarnsår behöver 

då trotsa den exkludering som detta life-script och dess exkludering innebär. Hon behöver därför 

göra comeback i folkmusikscenen, vilket Monica vittnar om att långt ifrån alla i hennes 

generation gjorde. Hon utgör en långt högre andel på scenerna än vad medelålders kvinnor gör 

inom punk/hardcore och hårdrock/metal, men hon måste förhålla sig till spelmannen som 
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norm, då spelkvinnan är ett epitet som inte existerar. Likt de föregående  subkulturerna färgas 

den medelålders kvinnans subjektsposition inom folkmusiken därför av en manlig norm, om 

även om där finns ett mindre tydligt stigma kopplat till ålder, vilket  Elisabeth get uttryck för: 

”Det handlar ju väldigt mycket om musik... Det, om  musik som  man  traderar,  men också om så 

musik som  man gör själv, och det handlar, alltså det är inte nån ungdomsstämpling eller nån 

åldersstämpling egentligen.” 

Monica uttrycker frustration kring sin roll inom folkmusiken och ger intrycket av att ha en 

hög grad av medvetande om de maktstrukturer och diskurser som råder. Hon exemplifierar detta 

genom samtalets gång, främst i relation till de traditionella könsrollerna inom folkdansen. Hon 

verkar även uppleva en tröghet i den traditionsbundenhet som råder, och att hon skulle vilja vara 

mer fri i sitt musicerande. Vårt samtal kommer in på folkmusikens karakteristiska jammande4. 

Monica berättar att hon ofta känt sig begränsad av kontrabasens storlek och att den är svårt att 

gömma sig bland mängden i dessa sammanhang: ”Nä jag vet att här... Jag känner mig osäker, för 

i början, då kunde jag ställa mig i ett rum bredvid å försöka kompa kring ’jamen det här kan jag’. 

Då tittade man ut och kollade läget. Men det är typiskt kvinnligt också”.  

Här ser jag ett exempel hur kvinnors villkor för deltagande kan vara begränsade jämfört med 

männens även  inom folkmusiken. Forskning visar att kvinnor ofta upplever att de måste vara 

väldigt duktiga för att våga spela offentligt, i högre grad än män (Björck 2011:62). Monica 

bekräftar detta med uttalandet: ”Jag tror att det har gått förlorat många kvinnliga musiker som... 

som  inte har vågat ta steget. Det är för att dom inte är nog perfekta”. 

Inom folkmusiken ser jag en social logik som uttrycker  att den är en livsstil för alla som vill 

att delta i och stanna inom genom hela livet. När äldre generationer vill hålla kvar i traditioner 

och bevara kompositioner intakta synliggörs en politisk logik som anger att deltagandet är 

villkorat. Gentemot denna logik växer sig konkurrerande logiker fram som tar fasta på 

folkmusiksfärens självbild som inkluderande och proggressiv. I relation till diskursen om dessa 

inneboende egenskaper ser jag en fantasmatisk logik som reproducerar rådande 

maktförhållanden. När den fantasmatiska logiken säger att inkluderingen är en del av sfärens 

karaktär tenderar skillnader i villkor och handlingsutrymmen att förbi osynliga (Lundgren 

2012:63) 

Min tolkning är att folkmusiken har sin grund i lokal och nationell identifikation och 

traditioner, vilka från början setts som en del i majoritetskulturen. Punk/hardcore och 

hårdrock/metal har däremot uppstått delvis som reaktioner mot majoritetskulturen och byggt på 

den unge mannens frigörelse mot denna. Av den anledningen har kvinnor inte exkluderats från 

folkmusiken såsom ur de andra två subkulturerna och genrerna. De har däremot påverkats av 

normer och diskurser som råder inom dem, och deras subjektspositioner påverkas av såväl kön 

som ålder. I kommande avsnitt ger jag exempel på hur detta tar sig uttryck. 

																																																													
4	Spela improviserad musik i ensemble	
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Exkludering och inkludering 
	

Jag undersöker här  huruvida representationen av olika grupper inom givna subkulturer avgörs 

av logiker som innebär konsekvenser i termer av exkludering och inkludering i relation till 

representationerna kön och ålder. Mina informanter från  folkmusikens subkultur berättar 

särskilt om erfarenheter som tyder på exkludering utifrån life-scripts. Folkmusikern Monica 

berättar om hur föräldraskapet inneburit olika förutsättningar för män och kvinnor att 

inkluderas i subkulturen: 

 
Monica: Det var ju inte så många kvinnor som spelade då, eller på samma sätt, eller som 

hade tiden att spela. Det är ju faktiskt så att om vi ser i mitt hem, vi spelar ju både jag och 

min man. Det är ju alltid jag som har fått ta hand om barnen. Vi har ju fyra barn, och 

liksom man kan leva sig in i musiken och spela hur länge som helst, och det är alltid jag 

som åker hem tidigare, på nåt sätt för dom måste lägga sig. 

Emma: Mmm 

Monica: Att det är fortfarande... Den generationen har alltid tagit sig helt andra... Män har 

tagit för sig mer, och kvinnorna ska få andra saker att funka också. Man är på en festival 
och så måste man liksom... Vem är det som går till tältet med barnen och vem är det som 

tror att barnen ska klara sig själva där (skratt)? 

	

Monicas resonemang kan tolkas som att hon ser en struktur där män tar plats inom subkulturen 

på kvinnors bekostnad. När de musikande inom folkmusiken når en fas av familjebildning blir 

det enligt Monicas berättelse svårare för kvinnor att delta på samma villkor som männen, och 

hon formulerar pappornas beteende som problematiskt. I denna berättelse blir det tydligt att 

männens beteende går ut över kvinnornas möjlighet att delta på lika villkor. När männen 

prioriterar musikandet och överlåter huvudansvaret för barnen på mödrarna så begränsas dessa 

i förmågan att delta i scenen. Här ser jag ett konkret perspektiv som problematiserar 

utgångspunkten att musikens mansdominerade sfärer kan bli jämställda om kvinnor bara ”tar 

plats” eller ”tar för sig”. I frågan om ansvarsfördelning mellan föräldrar inom folkmusiken blir 

det tydligt att männen är subjekt vars performativitet upprätthåller strukturer, i kontrast till den 

diskurs som lägger ansvaret för jämställdheten på kvinnorna, det vill säga den grupp som 

exkluderas (Björck 2011:120). 

 
Monica: Men det beror på när, ja... Egentligen det här med spelmanslag, det är nog lite konservativt 

överhuvudtaget. 

Emma: Ja? 
Monica: Och det är det som gör att jag... Jag börjar mer och mer känna: Ska jag fortsätta vara med? I så 

fall vill jag ersätta det med nåt annat väldigt roligt, men just det här med en ledare... 

Emma: Mmm, just det... 
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Monica: Som inte så mycket lyssnar och sådär. Men jag har bara hakat på för det är kul att spela, men 

sen kommer ju fler såna funderingar, att man inte... Alla är inte lika delaktiga. 

	

Monica återkommer flera gånger till förekomsten av en spelledare  i folkmusikensembler såsom 

spelmanslaget och att hon skulle vilja spela under friare former. Här ser jag en tradition som 

ramar in musicerandet på ett sätt som inte sker uttalat i vare sig punk/hardcore eller 

hårdrock/metal. Den hierarkiska ledarskapsmodellen som en musikensemble med en utnämnd 

ledare innebär visar på en traditionsbundenhet som vilar på en maskulin diskurs (Sarelin 

2013:46). Samtidigt är det troligtvis svårt att komma ifrån behovet av en ledare i så stora 

ensembler som spelmanslag. 

						Mikael Sarelin beskriver i Krigaren och transvestiten om hur manlig homosocialitet 

konstruerar en mansnorm  i metalkulturen, och hur låttexter ofta har både sexistiskt och 

misogynt innehåll. En subkultur och musikgenre som bygger på hyllandet av maskuliniteten i 

relation till en svag och passiv femininitet exkluderar ofrånkomligen kvinnor från deltagande. 

Hur kommer det sig då att Christine och Lena kunnat bli inkluderade i hårdrock-/metalscenen? 

Hur kommer det sig att Britt och Ann-Marie kunnat bli inkluderade i punk-/hardcorescenen 

med sin manliga kodning och uttryck för youth as trouble? Jag menar att kvinnor tvingas ta 

avstamp i politisk och fantasmatisk logik som utmanar den förgivettagna sociala logiken. Det 

krävs även en vilja att förhandla med och utmana traditionella normer för femininitet och att 

iscensätta ett alternativ till den performativa, feminina kvinnan.  

 
Lena: Både liksom från dom som spelar och dom som ser på oss. Inte bara utifrån hur vi 

låter och hur vi framför, utan det uppmärksammas hela tiden att ’wow, ni är ett gäng 

kvinnor som gör det här! Är det ens möjligt? Hur har ni kommit på det här? Att ni törs!’ 
det är det jättemånga som säger. 

 

Jag finner Lenas uttalande mycket intressant, då det både synliggör den exkluderande 

mansnormen och samtidigt visar på en välvilja att inkludera dessa (medelålders) kvinnor i 

hårdrock-/metalscenen. Britt minns nedanstående händelse från en punkspelning: 

 
Britt: Å då satt det en kille där som, som hörde till ett av banden som var tillresta och som 

naturligtvis inte alls kände mig, och han satt och drack ur en hel flaska Jack Daniels eller 

det var nåt sånt där väldigt spektakulärt. Och så får han se mig när jag kommer runt 

hörnet, och och så stannar jag och så ”hej” och så säger dom såhär också ”hej” och så tittar 

han på mig och så säger han såhär nåt om att eh... Att jag var inte, jag hörde inte dit. Eller, 

det skulle va spelning, och det skulle spelas hård musik å... 
Emma: Va, är det sant?! 

Britt: Och så tittar han såhär å då blev det alldeles tyst. Å då säger... Det var inte X 

(nämner en väns namn), men det var någon av dom här... vanliga, som då sa ’ja, hon hör 
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till spelningen’ eller nåt sånt där och han ba ’jaha’ sa han, och så tittar han på mig såhär 

jätteudda. 
 

Britts uttalande sätter fingret på en tendens jag ser inom punk-/hardcorescenen: Att den inte 

gjort upp med ålder som diskrimineringsgrund. Det var inte Britts kön som enskild faktor som 

föranledde den kommentar som påvisade att hon bröt mot normen, utan det faktum att hon var 

både kvinna och i övre medelåldern. Ur ett intersektionellt perspektiv ser jag det, baserat på 

mina erfarenheter,  som väldigt osannolikt att någon som spelar i DIY-punk-/hardcorescenen 

hade fått för sig att fälla en liknande kommentar mot någon baserat på exempelvis mörk hudfärg. 

Det finns däremot en social logik som förutsätter att deltagaren i punk-/hardcorescenen är en 

ung man. När denna logik formuleras som i bandmedlemmens uttalande skymtar en politisk 

logik fram; den som försvarar den rådande normen, liksom en fantasmatisk logik som döljer 

kontingensen i subkulturens subjektspositioner (Lundgren 2012:63). 

Ann-Marie berättar om hur hon kom bort från punk-/hardcorescenen under några år, i 

samband med att hon flyttade till en ny stad och vännerna hon tidigare gått på spelningar med 

började bilda familj och få barn: ”Det tror jag beror på mitt sällskap. Dom jag umgicks med 

liksom då slutade... Där var det ju många som skaffade barn  [...] men jag har en känsla av att det 

var nog inte lika mycket spelningar på den tiden.” 

Ann-Maries berättelse får mig att se en eventuell snöbollseffekt i exkluderingen av kvinnor i 

subkulturen från en given ålder. Vi fostras till att söka oss till homosocialt umgänge, delvis 

utefter den så kallade  heterosexuella matrisen (Butler 2007) som säger att relationer mellan 

män och kvinnor alltid är av sexuell och/eller romantisk karaktär. Vi fostras även att främst 

umgås med personer som ligger nära oss själva i ålder. I subkulturer där den unge mannen är 

norm och har högst socialt och kulturellt kapital torde det innebära att medelålders kvinnors 

möjlighet att delta är beroende av närvaron av andra som är kvinnor, medelålder, eller helst både 

och. Ann-Marie förlorade aldrig intresset för punk/hardcore, men min tolkning är att hon delvis 

exkluderades när andra föll bort i samband med villkoren för kvinnors life-scripts. 

Exkludering och inkludering är begrepp jag valt att fokusera på utifrån faktorn 

representation, med de hör i högsta grad ihop med normer och diskursiva praktiker som 

kommer till uttryck i performativitet. Nästkommande kapitel fokuserar på dessa perspektiv på 

subkulturerna i min studie. 

 
 



36	
	

Visuella uttryck, kön och ålder 
 

Vi konstruerar kön genom klädsel, frisyrer och andra yttre attribut, men jag vill även påstå att vi 

konstruerar ålder på samma sätt  (Lövgren 2012:23). Här möts åter faktorerna kön och ålder ur 

ett intersektionellt perspektiv. Lieberg skriver i Ungdomskulturer att identitetsprocessen har en 

rumslig dimension, och måste ta plats någonstans. Ett exempel är när tonåringar tar över och 

dominerar en specifik offentlig plats, såsom ett torg eller en gata och där visar upp en speciell 

livsstil. Genom att visa upp livsstilens ingredienser där utseende, kläder och kropp är centrala 

befäster de sin identitet och lokala status (Lieberg 2009:45). 
     Klädsel är med andra ord viktigt i vårt identitetsskapande. Såväl punk/hardcore, 

hårdrock/metal och folkmusik associeras med specifika klädstilar och andra visuella attribut 

(Griffin 2012:69). Precis som andra aspekter av subkulturerna är dessa dock diversifierade och 

på intet sätt homogena. De enhetligt svarta kläderna med emblem på ryggen som bars av 

spelmanslaget under Tedans på Väven signalerade inte i sig att musiken som framfördes var 

folkmusik, medan min erfarenhet från festivaler som Umefolk och Urkult vittnar om såväl 

etnoinspirerad klädsel från hela världen, knätofsar, batikmönster, folkdräkter, tribaler, färggrant 

och jordnära. Där ryms alla dessa uttryck, liksom klädsel som inte alls uttrycker en identitet i 

subkulturen. På samma sätt är klassiska attribut som tuppkam, nitar, skotskrutiga byxor, 

tygmärken och piercingar endast några av väldigt många stilar som ryms inom punken, vars 

många subgenrers och kusin hardcore har fött otaliga crossovers gällande visuella uttryck. Jag 

vågar mig på att påstå att hårdrock/metal är en något mer homogen genre sett till visuella 
uttryck, där svart klädsel står som en gemensam nämnare.  

Christine: Jag menar när jag är på festival så har jag ju typ aldrig en bandtröja, asså i stort 

sett aldrig! Nä å det är ju mer asså jag vill ju mer vara fin... Det är ju lite lite så och hade jag 
varit lite smalare så hade jag ju kun... kanske haft en girlie, för att det hade varit snyggt, 

men... Nä det passar inte mig längre, jag är för gammal för att springa omkring så nu 

(skratt). 

	

Här ger Christine uttryck för att ”vara för gammal” för attribut som hör subkulturen till. Hon 

formulerar även en strävan efter ett feminint ideal, men skrattar åt det faktum att hon inte anser 

sig uppfylla det längre. Att vara obekymrad om att avvika från de skönhetsideal som präglas av 

ungdomlighet och unga kvinnors kroppstyper kan vara ett uttryck för en trygghet som kommer 

med åldern. Karin Lövgren skriver om hur tanten blir en symbol för att slippa bry sig om sitt 

yttre. Att den medelålders kvinnan kan prioritera sin egen bekvämlighet framför att tänka på hur 

hon ser ut i andras ögon och därmed kan stå friare från krav på disciplinering (Lövgren 

2012:140). 
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Folkmusikern Monica har liknande tankar: 

 
Monica: ”Det känns bättre än förr. Man bryr sig inte så mycket om hur man tar sig ut. Man 

måste liksom inte... Jag funderar inte ihjäl mig över vad jag ska ha på mig och liksom...” 

Emma: ”Nä” 

Monica: ”Det här ’duger det här, duger det här?’ Nä... Och hur man tar sig ut när man 

spelar.” 

 

Karin Lövgren skriver vidare i Tanten, vem är hon? Om hur flera av hennes informanter 

beskriver att val av kläder och stil blir svårare i medelåldern. De brottas med att finna ett 

förhållningssätt till sitt eget åldrande, och känner sig tungna att fundera över vad som är en 

passande klädsel i deras ålder. De läser av en förväntan från omgivningen att bära åldersadekvat 

klädsel, och kroppens förändringar i form av ökad vikt och omfördelning av kilon inverkar på 

klädvalet (Lövgren 2012:146).  

I enlighet med CCCS definition av subkulturer som härstammande från unga män i 

arbetarklassen (Sernhede 2009:79), så finns just ett subjektsskapande bortom den dominerande 

maskuliniteten när en kvinna iklär sig den manligt kodade subkulturens attribut. Ann-Maries 

vana att bära T-shirts med bandtryck till vardags kan ställas mot femininitetens historia som 

kopplad till klass.  

Beverley Skeggs skriver i Att bli respektabel om hur femininiteten växte fram som ett 

överklassens habitus under 1700-talet. Denna konstruktion fortlevde och tog sig uttryck i den 

vita medelklassfemininiteten som  ideal under 1800-talet. Denna femininitet kodades som 

respektabel, och präglades av passivitet och osjälvständighet (Skeggs 1997:159). Det som sker när 

en medelålders kvinna iklär sig dessa subkulturella attribut är både en förhandling med den 

respektabla femininiteten, men även med den åldersmässiga kodning som hör till klädseln.  

Det mode och andra attribut som hör ungdomskulturer till omges av associationer. I vårt 

västerländska samhälle förväntas till exempel mor vara varm och mild, och om en gravid kvinna 

till exempel har trasiga kläder och piercings riskerar hon att bli dömd som en dålig mor. 

Subkulturellt kodad klädsel blir därför ett sätt att både presentera oss själva och förstå andra. Jag 

vill påstå att särskilt punk-/hardcorescenens yttre attribut kommunicerar och iscensätter 

kroppen som en arena för politiskt motstånd med ideologisk grund (Griffin 2012:69). Mikael 

Sarelin gör kopplingar mellan Raewyn Connells teorier om protestmaskulinitet och black 

metalkulturens yttre attribut. Enligt Connell är protestmaskulinitet en överdriven version av den 

konventionella, stereotypa maskuliniteten (Connell 1995:110, se även Sarelin 2013:47).  

Medan männen i Connells studie iscensatte protestmaskulinitetengenom exempelvis våld och 

korta, heterosexuella förbindelser, så yttrar den sig inom black metal  istället i bland annat 

låttexter, läder, nitar och aggressiv musik. Kanske blir då den feminina versionen av 

metalattributen jag såg i min deltagande observation under House of Metal då en kompromiss 
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där kvinnorna bibehåller en del av sin femininitet för att behålla sina subjektspositioner enligt 

den heterosexuella matrisen. 

Subkulturellt markerande klädsel och visuella attribut har i forskning visat sig vara viktiga 

komponenter i unga (mäns) identitetsskapande (Sernhede 2009:81). Mina egna erfarenheter 

från punk-/hardcorescenen är att de används för att uppnå socialt kapital, liksom subkulturellt 

kapital (Sarelin 2013:157). Att iklä sig en bandröja, tygmärken (så kallade patches) eller knappar 

(pins) med ”rätt” band skänker status och skapar öppningar för att inleda samtal och nya 

bekantskaper.  

Medelålders kvinnor har inte förutsättningar att uppnå samma sociala och subkulturella 

kapital i dessa sfärer, vilket beror på faktorer som förväntningarna om åldersadekvat klädsel, 

homosocialiteten inom scenen och att kvinnor genom populärkulturen konstruerats att finnas till 

för den manliga blicken (Mulvey 1975/1989, se även Lindgren 2005:180). Kanske kan det 

förklara varför jag såg så många kvinnor på House of Metal med tajta korsetter och urringade 

linne, men få med bandtröjor. Christine bekände  i vår intervju utan omsvep att hon hellre ”vill 

vara snygg” än klä sig i bandtröjor på konserter, vilket är fullt logiskt utefter det spelrum som 

kvinnor i hennes ålder har att förhandla med i hårdrock-/metalscenen. 

Noomi Griffin hänvisar till Ross Haenflers Collective Identity In The Straight Edge 

Movement: How Diffuse Movements Foster Commitment, Encourage Individualized 

Participation, and Promote Cultural Change, in The Sociological Quarterly (2004), som 

berättar om informanter från punk-/hardcorescenen vilka känt press på sig att ta avstånd från 

konventionella feminina utseendeideal. De uppgav att de upplevde att de blev dömda om de bar 

smink eller saknade tatueringar. Det kan tolkas som att de upplevde förväntningar på sig att 

motstå majoritetssamhällets feminina ideal, vilket i sig vittnar om en norm inom ett normkritiskt 

sammanhang (Griffin 2012:70).  

Jag känner igen mig i dessa skildringar, i egenskap av blond och med en förkärlek för smink. 

När jag var yngre kände jag ofta ett behov av att bevisa att jag hörde till punkscenen och var så 

radikal som en ”riktig” punkare förväntades vara, just på grund av mitt kvinnliga, blonda, 

sminkade och sparsamt tatuerade  jag. Jag kände av att ett högt subkulturellt och socialt kapital i 

denna sfär var svårt att tillskansa sig som tjej, och som dessutom saknade yttre markörer som 

signalerade att jag var fullt insatt i scenens ideal. Dessa upplevelser har avtagit med åren, vilket 

troligtvis beror både på den självsäkerhet som växer fram med åren, men även på alla de sätt 

vilka jag hunnit delta i scenen sedan dess. Att känslan har avtagit stödjer min teori om att en 

ökad grad av trygghet i sig själv kan innebära en inkluderande faktor som motvikt till de faktorer 

som exkluderar medelålders kvinnor ur subkulturer.   

Visuella uttryck är en faktor som påverkar vårt utrymme i det sociala rummet, men 

performativitet tar sig även uttryck i praktiker och fysiskt handlingsutrymme i rummet. Av den 
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anledningen kommer nästa avsnitt att handla om just detta perspektiv på subkulturerna i 

relation till kön och ålder. 

 

 

Kroppen och handlingsutrymmet 
 

Cecilia Björck konstaterar i Claiming space – discourses on gender, music and social change att 

platstagandet och jämställdheten inom musiken är en fråga om både siffror och normer (Björck 

2011:120). Jag menar att kön och ålder konstitueras genom performativitet bland de kvinnor 

som rör sig inom subkulturella sfärer. Mina observationer vid House of Metal visade att männen 

tog en större plats med sin kropp än vad kvinnorna gjorde, sett till rörelsemönster, ljudvolym och 

var de placerade sig i publiken vid konserterna. Männen visade även på en högre grad av 

trygghet i rummet, på så vis att jag såg män men så gott som aldrig såg kvinnor gå omkring 

ensamma på festivalen. Jag erfor även hur jag skyddade  min egen kropp bakom skrivblocket för 

att slippa ögonkontakt och kontaktsökande från män. Rachel Griffin beskriver samma saker 

baserat på hennes observationer från punk- och hardcorescenen (Griffin 2012:69), och jag delar 

hennes utsagor från mitt eget deltagande i samma scen i Sverige.  

Inom folkdansen lever den norm kvar som säger att mannen för och kvinnan följer, och i den 

normerande benämningen spelman ryms förväntningar på vilka kroppar som bär på förmåga till 

hantverksskicklighet och rätt till utrymme på scenerna. 

Punken har en tradition av att utmana normer för kroppsligt handlingsutrymme och rätten 

att slippa objektifieras. Redan på 70-talet uppträdde bandet The Slits med bara överkroppar, och 

fler kvinnor har följt vilka sökt att begära rätten att både framföra musiken och använda sina 

kroppar på samma sätt som männen. Britt är positiv till att så många tjejer spelar punk/hardcore 

idag och till det utrymme de tar upp i scenen:  

 
”Ja så att könsfördelningen är väl inte, inte idealisk i numerärt så, men däremot så tycker 

jag att de tjejer som kommer mer, dom kräver sin plats, och dom tar alltså upp rum, och 

dom är inte rädd för att styra och dom tar över, så att ibland kan det ju vara så att 

grabbarna backar nästan lite, kan jag uppleva.” 

 

Noomi Griffin skriver utifrån sina observationer att kvinnor tenderar att ta mindre  plats än män 

i interaktioner mellan band och publik, både sett till antal framme vid scen, och i performativa 

handlingar i samma utrymme. Hon hänvisar till att flickor och kvinnor visat sig uppleva en lägre 

grad av tillit i till den egna kroppen än pojkar och män, vilket tar sig uttryck i en tvekan inför 

fysiska aktiviteter (Griffin 2012:72, Young 2005). Fenomenet kan förklaras i att flickor 

socialiseras att vara undergivna, svaga och reserverade (Griffin 2012:72). Jag känner igen mig i 

Griffins observationer, både rent personligt men även utifrån att ha betraktat andra under 



40	
	

punkspelningar. Jag har ofta slagits av vilken kroppslig trygghet männen utstrålat och hur de till 

exempel vågat kasta sig ut i så kallade stage dives5  på ett ur mitt perspektiv dödsföraktande vis. 

Jag har aldrig någonsin sett en medelålders kvinna göra detsamma. 

Männen var i stor majoritet bland de som stod långt framme på de konserter jag besökte 

under kvällen på House of Metal. De var även i majoritet bland dem som headbangade, höjde 

armen i luften och gjorde rocktecknet med handen. Headbangandet som manligt kodat bekräftas 

av Mikael Sarelins deltagande observationer i Krigaren och Transvestiten (Sarelin 2013:151). 

Christine uttryckte sig såhär i vår intervju: ”Jo precis, ja... Jamen killarna, man kan ju rent 

generellt så står ju killarna nästan alltid asså allra längst fram och bangar och tjejerna står 

kanske inte exakt precis där, om man ska liksom generalisera det”. 

 När publiken jublade mellan låtarna då Naglfar spelade så var det mörka mansröster jag 

hörde. Männen visade prov på ett betydligt större, fysiskt handlingsutrymme än kvinnorna. Jag 

såg samma tendenser i en mer subtil form i den trygghet män uppvisade genom att gå runt själva 

på festivalen, på ett sätt som få (om ens någon) annan kvinna än jag själv gjorde.  

Punk- och hardcoreband med kvinnliga medlemmar utmanar alla i någon grad traditionella 

markörer för femininitet. I kontrast till att vara söta och milda presenterar de ofta sina kroppar 

som okontrollerbara, röriga, groteska och störande. Genom att svettas och spotta utmanar de 

även den logik som säger att mäns kroppsvätskor oftast är mer accepterade än kvinnors, och att 

kvinnor borde skämmas över sina (Griffin 2012:69). 

 

 

De gemensamma nämnarna och skiljelinjerna 
 

Samtliga informanter behöver förhålla sig till en mansnorm och en åldersnorm inom respektive 

subkultur, men de är mer subtila inom folkmusiken än de övriga. Dessa subkulturer är inte 

fristående från majoritetssamhället, med dess ungdomliga ideal, samt mansnorm. Frågan är 

därför snarare hur än om dessa påverkar de respektive subkulturerna. Samtliga informanter har 

till exempel visat på föräldraskapet som en avgörande skiljelinje i deras musikande. Oavsett om 

de funnit sin subkultur innan eller efter de fick barn så har de år då barnen var små varit en tid 

då de inte ägnat sig åt musikande i samma utsträckning som idag. Det är bara Ann-Marie som 

inte själv har barn, men hon minns den tid då hennes jämngamla väninnor fick barn som en 

perioden då många lämnade punkscenen, vilket fick som följd att hon själv gled bort från scenen 

under relativt lång tid.  

Folkmusikerna Carina och Elisabeth beskriver båda hur männen fick mer tid än dem åt att 

musicera under småbarnsåren. Hårdrocksmusikern Lena berättar hur hon dök in i 

kärnfamiljelivet och karriären under de åren, och att hon aldrig hade börjat spela i band om hon 
																																																													
5	Att	som	deltagare	i	publiken	ta	sig	upp	på	scen,	kasta	sig	ut	i	publiken	och	bäras	upp	av	deras	händer.	
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haft kvar samma livsstil idag. Metalarrangören Christine  har levt med musikintresset i hela sitt 

liv, men har först sedan sonen vuxit upp kommit att bli en profil inom scenen. Punk- och 

hardcorefantasten Britt har alltid gillat hård musik, men började gå på spelningar först när sonen 

var gammal nog att ha upptäckt samma intresse.  

Aggressivitet associeras  med  maskulinitet och av den anledningen kodas hård och aggressiv 

musik som ett manligt intresseområde (Sarelin 2013:6). Där finns en förklaring till att 

folkmusiken representeras av fler kvinnor än vad punk/hardcore gör, och varför hårdrock/metal 

har en lägre representation av kvinnor än de två andra (enligt min grova indelning) 

subkulturerna. Folkmusiken har även färre ritualer, klädstilar och visuella uttryck som kopplas 

samman med ungdomlighet och manlighet än vad punk/hardcore och hårdrock/metal har.  

De olika subkulturerna erbjuder i olika grad en plattform för förhandling och motstånd mot 

dominerande femininitet. Paradoxalt nog ser jag ett problem inom den relativt inkluderande 

folkmusiken, på så vis att dess breda representation inte manar till självreflektion eller 

normkritik på samma sätt som den extremt homosociala hårdrock-/metalscenen, eller den så 

manligt rebelliskt kodade punk-/hardcorescenen. Folkmusikens exkludering av personer baserat 

på kön och ålder (här medelålders kvinnor) är mer subtil, och riskerar därför att bli osynliggjord 

i en konsensus om dess välkomnande natur. Troligtvis har de kvinnor som söker sig till 

punk/hardcore och hårdrock/metal även större möjligheter att inom ramen för subkulturen 

förhandla med och göra motstånd mot dominerande femininitet. Lockelsen  i detta kan även vara 

en bidragande faktor till varför somliga kvinnor söker sig till just dessa subkulturer, jämfört med 

när unga män gör detsamma. Unga män kan göra uppror mot majoritetssamhället genom 
deltagande i dessa subkulturer, men maskulinitetsnormer är inte en av dessa faktorer. 

		



42	
	

Sammanfattande diskussion 
 

 

Den unga kvinnan syns överallt i populärkulturen. I en kultur där ungdomlighet är norm och 

där kvinnor objektifieras står den unga kvinnan och den unga kvinnans kropp som en symbol 

för skönhet. Medan kvinnor ofta har fått sitt sociala värde genom sitt yttre har män fått sitt 

sociala värde genom prestationer. I en kultur där skönhetsideal är kopplade till ungdomlighet 

blir kvinnors åldrande därför mer stigmatiserat än mäns (Lövgren 2012: 15). Mannen är norm  i 

vårt samhälle och därmed även inom dessa subkulturer, och representerar Människan, medan 

kvinnan står för Den Andra ( de Beauvoir 1949, se även Björck 2011:59). I relation till detta 

utgör den unga  kvinnan som läses som vacker den kvinnliga normen. Här möts 

intersektionerna kön och ålder i dess mest konkreta form. Medelålders kvinnor är osynliggjorda 

i populärkulturen, vilket innebär att i de fall de verkar inom den får de stå som representanter 

för både sitt kön och sin ålder	(Björck 2011:177). I enlighet med denna logik tillåts kvinnor i 

musiksammanhang ofta att fylla en bgränsad kvot	Björck (2011:120). Forskning visar att 

konceptet att ta plats för sakens skull är en vanligt förekommande ingång i diskussionen om 

kvinnors representation och jämställdhet i den svenska mediedebatten (Björck 2100:58).  

Därmed läggs ansvaret för både representationen och handlingsutrymmet på kvinnorna själva, 

vilket exemplifierats i uttalanden av mina  informanter. Forskning pekar även på hur kvinnor 

antingen osynliggörs eller betraktas som Den Andra i medier (Nordström 2010:235), vilket 

försvårar möjligheten för kvinnor att själva kräva och erhålla hälften av representationen och 

handlingsutrymmet (utefter en binär könsuppdelning).	

						Jag inledde mina intervjuer med frågor rörande sådant som informanternas ålder, syssel-

sättning och relation till den subkultur jag kategoriserat dem  inom i denna studie. Jag insåg att 

jag kände mig något obekväm då jag frågade dem om deras ålder, för att sedan fortsätta referera 

till dem som ”medelålders”.  Jag ser det som en inlärd reaktion på att kvinnor antas vilja vara 

unga, och på den gamla föreställningen att det därför är oartigt att fråga en dam om hennes 
ålder. Beverly Skeggs skriver såhär i Att bli respektabel (1997):	

 
”Kvinnorna i den här studien är medvetna om sin plats, om sin sociala position och om 

försöken att representera dem. Detta präglar ständigt deras responser. De arbetar med en 

dialogisk form av erkännande: de erkänner andras erkännanden. Erkännande förekommer 

aldrig utan värdeomdömen och kvinnorna är ständigt medvetna om hur verkliga och 

imaginära andra bedömer dem. Erkännandet av sin position intar en central plats i de 

processer genom vilka subjektet konstrueras” (Skeggs 1997:13). 
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Likt Skeggs ser jag denna medvetenhet om den egna positionen som ständigt närvarande i min 

empiri. Denna medvetenhet finns där även när den inte formuleras uttryckligen, utan ryms ofta i 

det outtalande, liksom i det som särskilt betonas. De intersektionella faktorerna kön och ålder 

har i min empiri visat sig ha skiftande betydelse beroende av sfär. I intersektionell analys görs 

dessa faktorer till individuella egenskaper som delas kollektivt (de los Reyes & Martinsson 

2005:10). Jag utgår från att variationer människor emellan inte är fixerade som positioner vi 

måste förhålla oss till, utan i första hand sociala konstruktioner som kontinuerligt skapas i 

processer av dominans och underordning (de los Reyes & Martinsson 2005:11). De 

subjektspositioner kvinnorna i mitt material förhåller sig till är utifrån denna analys skapande 

utifrån dessa maktstrukturer som uttrycks i bland annat homosocialitet och hegemonisk 

maskulinitet. 

Det finns rimliga skäl att utifrån ungdomsforskningen kategorisera såväl folkmusik, 

punk/hardcore och hårdrock/metal som ungdomskulturer. Detta med utgångspunkt i ett 

historiskt ursprung och andra faktorer som har med ungdomsårens behov och utvecklingsfaser 

att göra. Jag vill dock argumentera för att det enligt teorin som säger att allt är diskursivt och 

kontigent hade varit möjligt att i så fall även benämna dem som manskulturer. Detta utefter en 

studerad  normgrupp av utövare, musikande och scenanhängare. Även om kategoriseringen av 

subkulturerna som ungdomskulturer tar fasta på faktiska mönster som definierar dem så utgår 

de från normer, vilket i sig blir reproducerande. 

 Likt det inom feministiska strömningar i en övergripande musikscen har förts en kamp mot 

det normerande ordet ”tjejband” (här ett exempel på hur ett ord avslöjar en avvikelse från 

normen, medan ordet ”ungdomskultur” representerar normen)(Selander 2012:28), vill jag 

argumentera för att ”ungdomskulturens” sociala, politiska och fantasmatiska logiker 

vidmakthåller en åldersmässig exkludering. Här består den sociala logiken i det förgivettagna 

som formuleras när givna subkulturer definieras som ungdomskulturer. Detta sker inte bara i 

forskarsamhället, utan även i exempelvis ekonomisk fördelning av medel till kultur utifrån 

åldersgrupper, och i hur media skriver om subkulturer och subkulturella arrangemang utifrån en 

åldersnormativt perspektiv (Lundgren 2012:61).  

Politisk logik avslöjar hur ett studerat fenomen är kontigent konstruerat som en effekt av 

kamp (Glynos & Howarth 2007:145). Det motstånd som formulerats mot subkulturernas 

maskulinitets normer utgör en politisk logik som avslöjar att de inte är av naturen bundna. De 

diskussioner inom scener och subkulturer som rör hur åldersnormerna varit dynamiska genom 

dess historia är ett annat exempel på politisk logik (Lundgren 2012:62-63). 

Ålder är en svårgreppad diskrimineringsgrund och identitetsgrund. Vi blir alla äldre timme 

för timme, dag för dag, år för år, vilket innebär att vi alla lever under under tidens villkor. Åldern 

är den minst statiska av alla identitetsgrunder, både därför att vi alla åldras, men även för att den 

som är ung i ett givet sammanhang kan vara gammal i ett annat. Det här är i sig ett skäl till att 
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jag ville ta mig an detta ämne: för att försöka fånga den mest undanglidande faktorn i det 

intersektionella spektrat. Forskare har myntat begreppet ageism som en benämning för 

diskriminering gentemot äldre (Andersson 2008), men diskriminering förekommer även mot 

unga. 

Min empiri visar att en ålder äldre än normen i vissa fall skulle kunna vara en förutsättning 

för att kvinnor ska kunna ta plats  inom en subkultur. Flera av mina informanter har hittat till 

sina subkulturer först när deras egna barn lämnat barndomen och de själva närmat sig 

medelåldern.  Jag ser att detta kan tyda på att den ökade trygghet och självsäkerhet som kommer 

med åldern gör möjliggör en inkludering i sammanhanget. Mina informanters berättelser visar i 

flera fall att de nu bryr sig tillräckligt lite om vad de unga männen i scenerna anser om deras 

närvaro och/eller prestationer, jämfört med då de var yngre. Att det faktum att de bryter mot 

både mans- och ungdomsnormen gör att de inte behöver jämföra sig med normgruppen utan 

vågar ingå i sammanhanget som de är. De kvinnor som bryter mot normen genom att ingå i en 

subkultur är inte befriade från den fantasmatiska logiken som håller andra kvinnor borta från 

desamma.  

Min analys gör gällande att de inom ramen för subkulturernas förutsättningar har funnit en 

alternativ fantasmatisk logik som gjort det möjligt för dem att ingå i dessa sammanhang. Lena 

och Christine verkar inom den extremt manligt kodade hårdrock- och metalscenen och den 

fantasmatiska logik de ger uttryck för vittnar om om hur de gjort det möjligt att förhålla sig till 

mansnormen och uppleva sig som inkluderade i gemenskapen. Lena berättar om hur väl 

mottagna coverbandet som skämtar om att de själva skrivit låtarna blir och att unga killar i 

väletablerade hårdrocksband kommer för att ge dem support när de spelar. Det ter sig som att 

detta ger henne och bandet en känsla av att höra till, samtidigt som villkoren för tillhörigheten 

döljs. Christine ger uttryck för att problemen främst ligger i tjejers och kvinnors ovilja att ta del i 

metalkulturen, samt i deras dåliga självförtroende. I den logiken blir hennes eget deltagande i 

densamma ett aktivt val som inte hindras av exkluderande strukturer. Jag känner igen mig och 

kan känna sympati för det sättet att resonera. Även den mest medvetna feminist kan vara ovillig 

att se förtryck i sin omedelbara närhet, såsom i heterosexuella relationer. Vi vill gärna se de 

sammanhang där vi känner oss hemma och aktivt valt som frizoner där vi är jämlika med andra 

aktörer. Känslan av att vara trygg och hemtam i den sfär där en utövar sina intressen och känner 

en identifikationsmässig tillhörighet behöver få samspela med den politiska medvetenheten i en 

fantasmatisk logik som gör förutsättningarna hanterbara.  

Punk- och hardcorescenen präglas av normkritik och avståndstagande gentemot 

majoritetskulturens villkor. Samtidigt finns en historia av en logik som säger att normkritik, 

samhällskritik, kreativitet och innovationer hör ungdomen till. Att bli gammal är att bli tråkig, 

konformistisk, normstyrd och anpassad till samhället. Här finns en paradox som jag anser att 

DIY-punkscenen ännu ej gjort upp med: den som uttrycker en strävan efter att vi alla ska bli fria 
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individer, men som samtidigt uttrycker ageism och därmed reproducerar ett life-script som 

exkluderar medelålders ur proggressiva rörelser. 

Jag vill påstå att kvinnor styrs av förväntningarna utifrån life-scripts i högre utsträckning än 

män, vilket får kraftfulla effekter i deras relation till subkulturer vilka kategoriseras som 

ungdomskulturer och dessutom är manligt kodade. Jag ger här ett förslag på att life-scripts kan 

förklaras som hur vi konstruerar ålder genom förväntningar på passande beteende och hur 

livsloppet bör utvecklas (Lövgren 2012:140). Folkmusikerna Elisabeth och Monica gav väldigt 

snarlika skildringar av hur folkmusikande kvinnor avbröts och eller/försvann från 

folkmusikscenen när de fick barn. Här ser jag en diskurs som skapar ett större krav på kvinnor 

att vid en viss ålder ägna sig åt omvårdnad och hushållsarbete, jämfört med män vars 

musicerande tillskrivs en högre respekt.  

Det faktum att män kopplas till den offentliga sfären och kvinnor till den privata (Sarelin 

2013:6) innebär också hinder för kvinnor att delta i subkulturer i och med stigande ålder. 

Kvinnor i den offentliga sfären och i populärkulturen betraktas ofta genom den manliga blicken 

(Lindgren 2005:180), och i den har medelålders kvinnor ingen roll att fylla. Här har kvinnor 

traditionellt sett ofta främst ingått i familjens kollektiv och bekräftats socialt genom sin roll i den 

privata sfären. Att spela musik eller fylla en roll inom en subkultur är kopplat till den offentliga 

sfären, vilket män uppmuntras att göra.  

Jag skrev i inledningen om de olika parametrar som skulle kunna locka oss att ingå i 

subkulturer. Jag vill föreslå att den hegemoniska maskuliniteten innebär att kvinnors villkor för 

deltagande och därmed subjektspositioner ser helt olika ut än mäns inom subkulturer, men även 

skälen till att de söker sig till dem. I och med den hegemoniska maskuliniteten kan kvinnor som 

känner ett motstånd gentemot traditionell, stereotyp femininitet finna ett sammanhang där 

förhandlingarna med denna är en självklar del av deltagandet inom hårdrock/metal och 

punk/hardcore. Där når de en subjektsposition som Den Andra, som i bästa fall är en rebell i en 

positiv bemärkelse. Den andra sidan av myntet i denna subjektsposition är den som en 

gästspelare som aldrig kan bli ”äkta” i sammanhanget (Björck 2011:56). För kvinnor inom 

folkmusiken sker detta främst, och då i en mer subtil form, när de tar plats på scen. Kvinnorna i 

folkmusikscenen som inte känner sig hemma i den dominerande femininitetens attribut erbjuds 

inget sådant motstånd av folkmusiken eller scenen i sig. Det skulle kunna innebära att kvinnor 

inom folkmusiken som inte identifierar sig med traditionella och stereotypa feminina attribut 

behöver hitta andra vägar än de subkulturen erbjuder för att frigöra sig från dessa ideal. Själva 

det normerande ordet spelman anger att även kvinnor som spelar folkmusik andrefieras i sin 

subjektsposition. De medelålders kvinnor som trotsat en förväntad livslinje och stannat kvar i 

subkulturen ifrågasätts inte på samma sätt som de inom punk/hardcore eller hårdrock/metal. De  

har dock en subjektsposition som präglas av föreställningen om att kvinnan har en performativ 

roll att fylla inom subkulturen som ett komplement till mannen. 
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Avslutning  
 

 

Kulturella sammanhang och kreativitetens roll i människors liv ska inte underskattas. Som jag 

ser det är det ett problem om kvinnor från en viss ålder exkluderas från möjligheten att ingå i det 

kreativa, sociala och kollektiva sammanhang som subkulturer erbjuder. Det faktum att män och 

manlighet kopplas ihop med den offentliga sfären medan kvinnor och kvinnligt kopplas ihop 

med den privata visar sig redan i hur barn och unga utvecklar fritidsintressen i låga åldrar. 

Pojkar representerar en långt större andel av de som utövar fritidsintressen i det offentliga 

rummet än flickor . Detta för att flickor förhandlar om ett annat utrymme för fritid och ett annat 

personligt handlingsutrymme än vad pojkar har (McRobbie och Garber 1976:112). I ett alltjämt 

ojämställt samhälle med manlig överordning och kvinnlig underordning där statistiken visar att 

den farligaste platsen för kvinnor att vistas på är i hemmet, torde kollektiva sammanhang och 

gemenskaper vara viktiga genom hela livet (Sarelin 2013:31) .  En individualistisk samhälls-

utveckling kan paradoxalt nog innebära att människor har större möjligheter ingå i fler kollektiva 

sammanhang än de givna life-scripts traditionellt sett erbjuder. Egna preferenser utifrån 

intressen skulle därmed kunna innebära att de logiker som exkluderar kvinnor nått medelåldern 

från (vissa) subkulturer utmanas. Kulturella rum som domineras av en normgrupp torde också 

bli mer torftiga och sammantaget innebära en likriktning i det samhälleliga kulturutbudet.  

Denna uppsats har fokuserat på intersektionerna kön och ålder, men resonemanget kan 

appliceras på ett brett intersektionellt perspektiv. Jag känner mig tacksam gentemot mina 

informanter både för att de ställt upp på att bli intervjuade och därmed hjälpt mig i mitt arbete, 

men även för att de inspirerat mig genom sitt deltagande i subkulturerna. Det skänker mig en 

insikt om hur viktigt det är med förebilder som banar väg och bryter upp normer. Förebilder ur 

en underrepresenterad grupp i ett givet sammanhang visar på den fantasmatiska logik som 

utmanar den sociala logik vi tar för självklar. Däremellan står den politiska logiken som på 

samma gång kan vidmakthålla subkulturernas sociala logiker och försvara dem genom att hävda 

att undantagen (i det här fallet de medelålders kvinnorna) är ett bevis för att alla som vill kan 

delta i en subkultur. Jag menar att jag med denna uppsats har visat att det inte bara handlar om 

vilja, utan om att det finns logiker inom subkulturer vilka utgör hinder för deltagande beroende 

av kön och ålder.
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