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Sammanfattning 
 

Denna studie utforskar kvinnors förutsättningar för att lära sig hårdrocksmusicerande, med ett 

fokus på vilken roll olika miljöer spelar för lärandet. Även tidigare forskning inom hårdrock 

och genusforskning inom musicerande, samt skola och didaktikperspektiv lyfts. Den teoretiska 

utgångspunkten är diskursiv med en metod för diskursanalys i Foucault-stil. I studien 

genomförs intervjuer med fyra kvinnliga hårdrocksmusiker. 

Studiens deltagare har lärt sig att musicera i skola, fritidsgårdar, workshops, i sina 

band, via internet och vid liveframträdanden. Musiklärare har ökat möjligheterna till lärande för 

individerna. För vissa har det varit viktigt med förebilder, både manliga och kvinnliga. 

Bemötande från publik och medmusiker har till stor del varit positivt, men de har även 

erfarenheter utav sexistiska kommenterar, från bland annat journalister och ljudtekniker. 

Deltagarna är inte eniga i om de är för eller emot kvotering inom hårdrocksmusiken. Att vara 

kvinna i ett mansdominerat sammanhang ökar mängden uppmärksamhet som bandet får, vilket 

kan vara upplevas både positivt och negativt. 

 

Nyckelord: musikdidaktik, genus, diskursanalys, hårdrockspedagogik, rockskola 
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1. Inledning 

Det var sommaren då jag skulle fylla tolv år som jag för första gången var på en hårdrockskonsert 

- Metallica på Stockholm stadion. Sedan dess har jag varit på många konserter och olika festivaler 

med hårdrockssband från hela världen. Jag har dessutom spenderat en hel tid till att lära mig spela 

denna typ utav tyngre rockmusik, vilket har lett till att jag själv har kunnat stå på scen ett antal 

gånger och spelat live. Utifrån mina erfarenheter från samtliga tillfällen har jag lagt märke till ett 

mönster. Personerna på hårdrocksscenerna består till stor majoritet av män (Jämställd festival, 

2017). Jag finner detta intressant och vill undersöka varför det är så. 

 

Rock är en genre som är mer energifylld än popmusik och i sin tur är hårdrock generellt sett både 

tyngre och snabbare (för det mesta) än rock. Hårdrock är den gitarriffsbaserade och aggressiva 

rockmusik som på engelska benämns som heavy metal (Johansson, 2017), vilket egentligen är ett 

paraplybegrepp och innefattar en mängd olika subgenrer. Vissa subgenrer är snabba, vissa är 

långsamma. Det finns vissa subgenrer där sångaren growlar och andra där sång inte förekommer 

alls.  

 

Ju extremare musiken är, musikaliskt och i sitt uttryck, desto mindre är antalet kvinnor som 

förekommer på scenen och i publiken (Johannesson & Klingberg, 2012). Det gäller såväl mellan 

olika musikgenrer som internt inom genrer. Inom hårdrock är det mindre förekommande med 

kvinnliga musiker än i pop, en mindre extrem genre. Samma princip gäller varierande 

representation utav kvinnor inom hårdrockens subgenrer, som i sig kan vara olika extrema. 

Exempelvis har en mer extrem subgenre som death metal en mindre andel kvinnliga musiker än 

inom en mindre extrem subgenre som symphonic metal.  

 

Hårdrock är inte den enda genren som utförs utav fler manliga musiker än kvinnliga. Jämställd 

festival (2017) gjorde under 2017 en undersökning om hur könsfördelningen såg ut bland olika 

festivaler i Sverige. Utav de tio festivaler som undersöktes1 var det totalt 69% utav akterna som var 

mansdominerade. Det Jämställd festival definierar som en mansdominerad akt är antingen att 

majoriteten av musikerna i ett band är män eller en akt med manlig soloartist. 

 

För unga musiker är det viktigt att ha förebilder att se upp till och känna igen sig själva i. Så var 

fallet för mig när jag började lära mig att spela gitarr. Jag spenderade otaliga antal timmar till att 

                                                      
1 Varav två hårdrocksfestivaler. 
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titta på livevideor med Iron Maiden samt med gitarren framför spegeln, imiterandes James Hetfield 

från Metallica. Möjligen förhåller det sig så att när det finns en låg andel kvinnliga förebilder inom 

hårdrocken blir effekten av detta att unga tjejer som börjar spela musik inte söker sig till den genren. 

På så sätt kommer det inte fram nya kvinnliga hårdrocksmusiker och mönstret kan fortsätta att 

befästa sig. Som musiker anser jag att det är en rättighet som individ, oavsett kön, att få uttrycka 

sig obehindrat. I det här fallet gäller det uttryck genom konst. Musik är något som alla borde få 

möjlighet till att få utföra och uppleva. Som fan av hårdrocksmusik anser jag att genren skulle 

kunna gynnas utav att ha en större spridning, med olika typer av människor som är delaktiga i dess 

utveckling. Naturligtvis går det att ha förebilder av ett annat kön än sitt eget samt att det finns 

andra egenskaper hos personer än kön som individer kan se upp till. Men det är fördelaktigt om 

influenserna är mer jämlika en själv (Bergman, 2009), i detta fall gällande kön. Även etnisk 

tillhörighet är viktig för unga att känna igen sig i hos förebilder (Werner, 2009), men det området 

har jag inte utrymme för att gå in djupare på i den här texten. 

 

Barnen är vår framtid, vilket innebär att om vi vill ha en rättvis och jämlik värld är det viktigt att se 

till att barnen lär sig om lika värde. Dels för att individer ska känna att de är fria att göra vad de vill, 

oavsett kön, och för att inte döma andra utifrån kön och musikgenre. Som blivande musiklärare 

ser jag detta som ett viktigt område att behandla eftersom att det är skolans uppdrag ”[…] att låta 

varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet […]” 

(Skolverket, 2011b, s. 7). Lärare och pedagoger har alltså som ansvar att hjälpa barn och unga att 

finna sin väg i livet. Musiklärarna har ett ansvar i att ge blivande musiker de verktyg som behövs 

för att kunna utveckla sitt intresse för musik.  

 

Att arbeta med jämställdhet blir aktuellt för personer som bedriver musikundervisning och 

musikaliska aktiviteter, dels i skola och musik-/kulturskola, men likväl på fritidsgårdar och 

studieförbund. Det finns några olika initiativ i Sverige som fokuserar på att tjejer och kvinnor ska 

lära sig att spela rock och hårdrock. Popkollo grundades 2003 och arbetar för att unga tjejer och 

transpersoner ska kunna utveckla sitt musicerande i en trygg miljö (Popkollo, 2019). De anordnar 

läger med olika inriktningar, varav en är med fokus på hårdrock och punk. I samband med 

festivalen Sweden Rock Festival anordnas Sweden Rock Kollo (Studiefrämjandet, 2019). Under 

detta kollo får tjejer och transpersoner i åldrarna 13–17 år lära sig att spela hårdrock tillsammans 

under några dagar. Gotlands folkhögskola anordnar en utbildning i pop- och rockmusicerande som 

heter Ella Music (Gotlands folkhögskola, 2019). Denna utbildning utvecklar kunskaper bland annat 

inom instrumentspel, ensemblespel och om genus inom musikvärlden. Men är det bara genom 
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könsseparatistiska initiativ som tjejer/kvinnor har möjligheten att lära sig spela hårdrock 

tillsammans med andra? 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att skaffa kunskap om kvinnors förutsättningar för att lära sig hårdrocks-

musicerande. Syftet kommer att undersökas utifrån följande frågeställningar: 

• Vilka lärandemiljöer har kvinnliga hårdrocksmusiker erfarenhet av? 

• Hur påverkas kvinnliga hårdrocksmusiker utav dessa miljöer?  
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2. Bakgrund 

I följande kapitel presenteras fältets bakgrund. En beskrivning utav hårdrocken inleder kapitlet, 

med dess ursprung, historik och kännetecken. Därefter redogörs för genusforskning inom 

musikfältet samt ett avsnitt om genus och hårdrock inom skolmiljö. Kapitlet avslutas med en 

presentation om didaktik och den didaktiska relationsmodellen. 

 

2.1 Hårdrock 

Detta avsnitt belyser olika aspekter utav hårdrocksgenren. Inledningsvis beskrivs hårdrockens 

rötter. Därefter redogörs för genrens historia. Slutligen presenteras vad som är essentiellt för 

hårdrocken.  

 

2.1.1 Hårdrockens ursprung 

Hårdrocken har sitt ursprung i bluesen (Chapman, Dunn & McFadyen, 2011; Johansson, 2017). 

Runt slutet utav 60-talet kom band som Led Zeppelin, Deep Purple och Black Sabbath som spelade 

musik influerad av bluesens riffbaserade stil och mörka, melankoliska känsla, vilket resulterade i 

hårdrockens uppkomst. Bluesens ostädade sound influerade hårdrocken och raspet i bluessångares 

röster anammades exempelvis utav Motörheads sångare Lemmy Kilmister. En annan genre som 

har grund i bluesen är jazzmusiken (Johansson, 2017), vars svängiga rytmer och tekniska skicklighet 

i sin tur även har influerat ett flertal hårdrocksmusiker (Chapman, Dunn & McFadyen, 2011). 

Jazztrummisen Louie Bellson var den första trumslagare som använde sig utav dubbla bastrummor 

i sitt trumset (Cohan, 1995), vilket sedermera har anammats och utvecklats hos trummisar inom 

hårdrockens snabbare subgenrer (Christe, 2004; Johansson, 2017). 

 

Klassisk musik har även inspirerat ett flertal hårdrocksmusiker (Chapman, Dunn & McFadyen, 

2011). Virtuositeten bland hårdrocksgitarrister är lik den hos klassiska violinister som Niccolò 

Paganini (1782–1840). Den kraftfyllda sångtekniken som används utav operasångare finns likväl 

hos sångare som Rob Halford från Judas Priest och Bruce Dickinson från Iron Maiden. 

Hårdrockens starka dynamik kan ses speglas i klassiska kompositörer som Gustav Holst (1874–

1934) och Richard Wagner (1813–1883). 

 

En viktig inspirationskälla för tidiga hårdrockmusiker var rock’n’roll (Johansson, 2017). Rockens 

artister som exempelvis Little Richard och Elvis utvecklade rollen som frontman, vilket är en 

betydande byggsten för hårdrocksband (Chapman, Dunn & McFadyen, 2011). Med rocken följde 
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användandet utav distade gitarrer som ursprungligen var ett resultat utav trasiga högtalarkoner på 

gitarrens förstärkare. Under 60-talet förfinades tekniken utav Jim Marshall som tillverkade 

gitarrförstärkare med distat ljud. Även effektpedaler som gav gitarren ett distat ljud utvecklades 

under den här tiden och användes utav gitarrister som Jimi Hendrix. 

 

2.1.2 Hårdrockens historia 

Black Sabbath bildades i Birmingham under 60-talets slut med Ozzy Osbourne och Tony Iommi i 

spetsen. Bandet influerades utav blues, rock (Christe, 2004) och jazz (Chapman, Dunn & 

McFadyen, 2011). Musiken de spelade påverkades utav deras uppväxt i efterkrigstidens sönder-

bombade England och industristadens kalla klimat. Låtarna kryddades med teman gällande mystik 

och ockultism som en kontrast mot den samtida flower power-rörelsen (Johansson, 2017; Sinding-

Larsen, 2001). Black Sabbaths första album, ”Black Sabbath” utkom fredagen den 13 februari 1970 

och ses utav många som det första hårdrocksalbumet (Christe, 2004; Chapman, Dunn & 

McFadyen, 2011). Den här nya musikgenren kom att beskrivas som hårdrock, eller heavy metal på 

engelska. Förutom Black Sabbath utformades den tidiga hårdrocken också utav Deep Purple och 

Led Zeppelin (Walser, 1993), som även de inkorporerade inslag utav magi och mystik i musiken 

samt vid scenshowerna (Christe, 2004).  

 

Under början utav 70-talet utvecklades användandet av teatraliska inslag hos hårdrocksbanden 

(Christe, 2004). Alice Cooper använde sig utav stora mängder teaterblod under sina konserter och 

simulerade även en giljotinering av sångarens huvud under varje föreställning. Hårdrocksbandet 

Kiss utvecklade konceptet med att band ska ha en image. Med mycket smink skapade de fyra alter 

egon som de visade upp vid liveframträdanden och undvek att visa sig osminkade i offentligheten 

(Sinding-Larsen, 2001).  

 

Under 70-talets mitt tappade hårdrocken den energi som genren hade drivits av (Johansson, 2017). 

Flera band släppte skivor som upplevdes utav fans som en upprepning utav deras tidigare material. 

Vissa band, däribland Deep Purple, genomgick stora gräl, vilket ledde till att medlemmar lämnade 

(Sinding-Larsen, 2001). 1977 slog den energifyllda punken igenom (Johansson, 2017). Genren kom 

med snabba, råa och enkla låtar som en motreaktion mot rockens och hårdrockens massiva 

produktioner och virtuositet. Det här verkade vara slutet för hårdrocken. Brittiska hårdrockare tog 

vara på den energi som punken besatt och skapade en snabbare tolkning utav hårdrocken som kom 

att kallas för the new wave of British heavy metal (Christe, 2004; Johansson, 2017; Sinding-Larsen, 2001). 

Viktiga band för den här perioden är Judas Priest, Iron Maiden, Motörhead och Saxon. Samtidigt 
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slog det amerikanska bandet Van Halen igenom och genom gitarristen Eddie Van Halens virtuosa 

spel blev fans intresserade utav tekniskt svår musik igen (Johansson, 2017). Med punken blev det 

vanligare med brytande av könsmönster inom musik. Fler kvinnliga instrumentalister började träda 

fram på musikscenerna och idealet med den ljuvliga feminina sången utmanades (Bayton, 1998). 

Under den här tiden bildades bandet Girlschool, som har blivit ett av hårdrockshistoriens mest 

inflytelserika band med enbart kvinnliga musiker (Dunn, Joy Wise & McFadyen, 2005). 

 

Hårdrocken blev under 80-talet mer kommersiell än vad den tidigare hade varit (Johansson, 2017). 

Från början riktade sig hårdrocksmusiken mestadels till en ung, vit, manlig arbetarklasspublik, men 

under 80-talet breddades publiken och blev mer heterogen (Walser, 1993). Ännu fler kvinnliga 

musiker börjar träda fram under den här tiden, exempelvis den tyska sångerskan Doro Pesch 

(Dunn, Joy Wise & McFadyen, 2005), som har haft karriär i både band och som soloartist. Akter 

som Bon Jovi, Def Leppard och Europe fick under 80-talet världshits och stegrade på topplistorna 

(Sinding-Larsen, 2001). Hårdrocken blev under den här perioden även uppmärksammad på andra 

sätt (Sinding-Larsen, 2001). I USA genomfördes rättegångar mot hårdrocksmusiker som genom 

deras musik påstods ha inspirerat ungdomar till att begå självmord. Ett annat tillfälle då hårdrock 

uppmärksammades som farligt var i det svenska TV-programmet Svar direkt då programledaren 

Siewert Öholm ställer journalisten Anders Tegner till svars för farliga följder av bandet W.A.S.P. 

(Öholm, 1984).  

 

Under den här perioden växte ett flertal nya subgenrer fram ur hårdrocken (Walser, 1993). En ny 

genre var glam metal, som fick smeknamnet pudelrock på grund av musikernas stora, permanentade 

hår (Johansson, 2017). Thrash metal var en annan subgenre som kom till under 80-talet (Johansson, 

2017). Musiken växte fram bland undergroundklubbar i Kalifornien och var en kontrast till den 

glam metal som var populär i Los Angeles (Sinding-Larsen, 2001). Med Metallica och Slayer i 

spetsen för thrashen utmanade band nu gränsen för hur snabb hårdrocksmusik kunde bli. Denna 

utforskning ledde vidare till den samling subgenrer som idag benämns som extreme metal (Chapman, 

Dunn & McFadyen, 2011). Till denna kategori hör subgenrerna thrash metal, black metal, death metal, 

och grindcore. Dessa genrer utmanade gränserna för musikalitet till det yttersta och var snabbare, 

tyngre och råare än annan hårdrock. Tekniker som den gutturala growlsången och blastbeats2 

utvecklades inom extreme metal-genrerna. Även gränserna för tematiken hos hårdrocksband 

utmanades och blev mer extrem, exempelvis i form utav låttexter om grafiska beskrivningar av 

mord, albumomslag med kollage av mänskliga obduktionsbilder och corpsepaint-sminkning 

                                                      
2 En snabb typ utav trumkomp. 
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(Chapman, Dunn & McFadyen, 2011). Kulmen utav denna extremism kom genom den norska 

black metal-scenen under början av 90-talet som ledde till satanism, kyrkobränder och mord 

(Christe, 2004; Faxneld, 2015; Johannesson & Klingberg, 2011; Johansson, 2017). Inom extreme 

metal är andelen kvinnor mindre än inom andra subgenrer (Johannesson & Klingberg, 2011). Men 

det förekommer kvinnor inom de extremare subgenrerna, däribland det svenska thrash metal-

bandet Ice Age som bildades på 80-talet med en helt kvinnlig lineup samt den tyska 

growlsångerskan Angela Gossow, mest känd för sin tid som frontperson i melodic death metal-

bandet Arch Enemy (Dunn, Joy Wise & McFadyen, 2005). 

 

2.1.3 Hårdrockens kärna 

Uttrycket heavy metal myntades för första gången under början utav 1800-talet och beskriver 

mängder av vapen i militära sammanhang (Walser, 1993). I musiksammang dök begreppet upp år 

1968 genom Steppenwolfs låt ”Born to Be Wild”, som då syftar till motorcyklar (Johansson, 2017). 

Slutligen användes uttrycket 1970 i en recension i rocktidningen Creem, då skribenten Mike 

Saunders beskrev bandet Humble Pie som ett ”[…] heavy metal-leaden shit-rock band […]” 

(Weinstein, 2014, s. 41). Sedermera används termen för att beskriva den genre som Black Sabbath 

skapade. 

 

Både gällande anknytningen till vapen och till motorcyklar är uttrycket kopplat till kraft, energi och 

hög ljudnivå, vilket likväl finns i hårdrocksmusik (Walser, 1993). Band inom genren tar ofta sina 

namn utifrån kraftfulla, otrevliga eller farliga företeelser. Exempel på sådana bandnamn är AC/DC, 

Scorpions och Death. En annan anknytning till kraft inom hårdrock är det frekventa användandet 

utav powerackord3 (Johansson, 2017; Walser; 1993), som har kopplats ihop med distade gitarrer 

och rått uttryck sedan The Kinks släppte sin hitlåt ”You Really Got Me” år 1964 (Chapman, Dunn 

& McFadyen, 2011). Ytterligare ett utav hårdrockens kraftuttryck är inom sången och sångtekniken. 

Det framkommer genom både den ”rena” sången4 och growlandet, vilka båda används såväl utav 

män som kvinnor (Dunn, Joy Wise & McFadyen, 2005). Energin som individer får genom att lyssna 

på hårdrock kan liknas det rus som kommer från att se på skräck- eller actionfilmer (Sinding-Larsen, 

2001). 

 

Energin som finns i hårdrock tas även i uttryck i publiken. En vanlig förekommande reaktion på 

hårdrock är att headbanga (Walser, 1993). Andra frekvent förekommande företeelser under 

                                                      
3 Ett ackord utan ters, används ofta inom spel med distade gitarrer. Kallas även för kvintackord. 
4 Inom hårdrock beskrivs sång som antingen clean eller growl/scream. 
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konserter är att publiken ägnar sig åt mosh och stagediving (Krenske & McKay, 2000). Mosh 

förekommer inom snabbare subgenrer samt i punk/hardcore punk och är en kraftfull form utav 

dans som går ut på att springa, trycka och hoppa in i andra publikdeltagare. Ofta sker detta med en 

större mängd personer i en så kallad mosh pit. Varianter på mosh är circle pit och wall of death. 

Stagediving innebär att slänga sig från scenen ut över ett publikhav som fångar en med uppsträckta 

armar. 

These activities, which often leave the exponents kicked, bruised and exhausted, are 

read by band members as a form of audience appreciation (Krenske & McKay, 2000, 

s. 290). 

Dessa aktiviteter visar på den hängivelse hårdrocksfans har för musiken. Det finns allmänt 

vedertagna regler för hur en mosh pit ska gå till, vilket gör att antalet allvarligare skador minskar. 

 

I Walsers bok Running with the Devil (1993) presenteras en enkätundersökning som genomfördes i 

början av 90-talet hos hårdrockare. En fråga som ställdes till deltagarna behandlade anledningarna 

till varför de lyssnade på musiken. Det visade sig att deltagarna lyssnade på hårdrock på grund av 

intensiteten samt kraften i musiken som hjälper en att känna sig stark och arbeta bort sina 

frustationer (Walser, 1993). Deltagarna i studien beundrade även virtuositeten hos hårdrocks-

musikerna, i synnerhet gitarristerna, samt att de kände en stark koppling till låttexterna. 

 

Det finns ett flertal olika utseendesideal inom hårdrocken. Vissa är allmänt övergripande över hela 

genren, andra är mer specifika för vissa subgenrer Det är vanligt att som hårdrockare ha långt hår 

(Hill, 2010), vilket är viktigt för att kunna headbanga. Termen headbanger är ett engelskt uttryck som 

är synonymt med hårdrockare5 (Gregory, 2013). Det finns subgenrer där det är vanligare med att 

ha kort hår, exempelvis nu metal som vill ta avstånd från 80-talets stora frisyrer (Hill, 2010). Under 

slutet av 70-talet började sångaren Rob Halford från Judas Priest att klä sig i nitar och läder, vilket 

hårdrockare anammade och nu är allmänt vedertaget för scenen (Bukszpan, 2012). Halford, som 

kom ut som homosexuell år 1997, hade tagit inspiration till scenkläderna från Londons gayklubbar. 

Alice Coopers teatraliska inslag inom hårdrocken ledde till att flera musiker och fans började 

sminka sig (Sinding-Larsen, 2001). Vad som sminkades, på vilket sätt och hur mycket smink skiljer 

sig åt mellan subgenrer. Till exempel glam metal-bandet Poison, som använder mascara och 

läppglans, jämfört med black metal-bandet Darkthrone, där användandet utav corpsepaint-

                                                      
5 Ett annat engelskt uttryck för hårdrockare är metalhead. 
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sminkning med svartvit färg över hela ansiktet är stiltypiskt (Chapman, Dunn & McFadyen, 2011; 

Faxneld, 2015). 

 

2.2 Genusforskning inom musik 

Populärmusik i dagens samhälle styrs till stor del utav män i maktpositioner på skivbolag (Bayton, 

1998). Kvinnor ses traditionellt som konsumenter, fans och stöd till musiker. De kvinnliga musiker 

som finns porträtteras inte på samma sätt som männen, utan snarare som skivbolagens 

marionettdockor. Hårdrock, tillsammans med rock’n’roll och gangsta rap är de genrer som är mest 

maskuliniserade och misogyna (Björck, 2011). Kvinnor som frontpersoner i musiksammanhang 

förväntas att, genom dans och övriga kroppsrörelser, agera heteronormativt sexigt på scen och 

framför kameran (Bayton, 1998). Det vanligaste utrymmet för kvinnligt musicerande är genom 

sång, som ses utav många som en medfödd förmåga. 

The female voice is unreplicable. It is the only ‘instrument’ possessed solely by women 

which is why singing is one of the few rock spaces into which women have been 

allowed. (Bayton, 1998, s. 13) 

Sång ses som ett uttryck hos kvinnor i kontrast till mäns musicerande som fungerar som 

bemästrande av världen genom teknologi. Enligt Bayton (1998) är alla människor, oavsett kön, 

kapabla till musicerande.  

 

2.2.1 Att ta plats 

I sin avhandling Claiming Space skriver Björck (2001) om hur tjejer och kvinnor inom musik 

uppmuntras eller tvingas till att ta plats. Hon presenterar fyra teman för platstagande: ljud, kropp, 

territorium och rum.  

[…] awareness of sound as a powerful tool might help musicians to avoid dominating 

others. (Björck, 2011, s. 108). 

Att ta plats med ljud handlar om att ta plats med ljudvolym (Björck, 2011). Green (1997) beskriver 

en diskurs hos engelska musiklärare att tjejer undviker musicerande med ljudstarka instrument som 

elgitarr och trummor, medan killar dras till dessa instrument. Att spela med stark ljudnivå är 

karaktäristiskt för hårdrock (McKinnon, 2010) och bidrar till det kraftuttryck som Walser (1993) 

menar är essentiellt för hårdrocksmusiken. Ytterligare ett auditivt kraftuttryck inom hårdrock är 

rundgång hos elgitarrer, som genom dist kan förlänga en ton till att låta praktiskt taget i oändlighet 

(Walser, 1993). Bayton (1989) beskriver en initial rädsla för rundgång hos en del nya kvinnliga 

rockmusiker, som de sedan överkommer i samband med att de lär sig bemästra tekniken. Enligt 
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Björck (2011) kan ett volymstarkt ljud uppfattas som ett anfallande föremål snarare än något som 

kan kontrolleras eller bemästras. Vidare menar hon att ta plats med ljud även sker genom röster. 

Inom ett repetitionssammanhang kan medlemmars röster tystas genom att spela på instrument och 

därigenom ta över ljudutrymmet. Platstagande inom ljud handlar slutligen även om föreställningar 

om musikaliskt uttryck i anslutning till könsmönster. Det finns vissa normer om hur maskulint, 

respektive feminint musicerande ska låta. En kvinna ska utifrån dessa normer spela/sjunga mjukt, 

vackert, i måttlig ljudstyrka och kan därför inte vara verksam inom aggressivare musikstilar. Genom 

ljud kan hierarkier i det här fallet skapas (Björck, 2011).  

 

Björcks (2011) andra tema rådande platstagande gäller kroppen. En stor kropp och öppen hållning 

ses som maskulin medans en liten kropp och stängd hållning ses som feminin. Ett instrument blir 

en förlängning utav kroppen. Med ett stort instrument, exempelvis trummor, tar individen upp mer 

plats än utan det. Enligt Bayton (1998) spelar många manliga rockgitarrister med gitarren nere vid 

höfthöjd, längre ner än vad som egentligen är optimalt, och därmed stärker sin maskulinitet genom 

att låta instrumentet agera som fallossymbol. Ett stort instrument kan å andra sidan vara en sköld 

som skyddar från blickar och uppmärksamhet (Björck, 2011). Kvinnliga musikers kroppar kan även 

vara en distraktion för ljuden som de producerar. Både kvinnor och män ger komplimanger till 

kvinnliga musiker gällande deras utseende istället för musikalisk förmåga i samband med 

liveframträdanden. Det finns särskilda utseenden som utifrån tradition och normer är mer eller 

mindre eftersträvansvärda inom olika genrer. I Björcks studie berättar en kvinnlig deltagare från 

sina erfarenheter utav att spela i hårdrocksband att ”[…] you have to have a beard... and you 

definitely shouldn’t have breasts either […]” (Björck, 2011, s. 132), vilket hindrar en kvinna från 

att vara en sann hårdrockare. Slutligen menar Björck att kroppsligt platstagande även sker genom 

med vilken beslutsamhet en musiker agerar och hanterar utrustning. Exempelvis förväntas män att 

kunna hantera utrustning medan kvinnor står passivt i bakgrunden. 

 

Sitt tredje tema beskriver Björck (2011) som territorium och delas in i underrubrikerna kartritning, 

gränsproduktion och inträde. Med kartritning beskrivs hur territorium och underdelning konstrueras 

inom populärmusiken samt vägen till inlärning inom musiken, till vilka Björck menar att kvinnor 

har mindre plats inom. Gränsproduktion belyser kvinnors underrepresentation inom vissa delar 

utav utövandet inom populärmusik som beror på exkludering av andra och sig själva. Inträde visar 

på de svårigheter som kvinnor stöter på när de orienterar sig inom området och de roller de måste 

inta för att hålla vissa positioner. Det territoriala synsättet är applicerbart på kulturell nivå, 

interaktionsnivå och subjektivitetsnivå. 
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I det fjärde och sista temat, rum, behandlar Björck (2011) idén om att ha ett eget rum som en 

avskild, ostörd plats för tjejer genom enkönade gruppundervisning i musik. Rummet blir då en zon 

som stänger ute dömande blickar som kontrollerar deltagarna.  

Males pick up much of this arcane knowledge before they join a band, women come 

across it for the first time when they do (Bayton, 1989, s. 303). 

I grupper utan killar kan tjejer med större trygghet utvecklas och experimentera sitt musicerande 

menar Björck (2011). Vidare menar hon att i en mixad grupp tilldelas killar plats automatiskt medan 

tjejer aktivt måste ta plats i gruppen.  

 

2.3 Skola 

2.3.1 Jämställdhet i skolan 

I såväl Lgr11 som Gy11 beskrivs vikten utav att motverka diskriminering utifrån kön (Skolverket, 

2011a; 2011b). Det är för att i skolan låta samtliga individer få arbeta mot sina mål obehindrat. 

Dessutom är det i linje med skolans uppdrag att uppfostra barn och unga till demokratiska 

samhällsmedborgare.  

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 

Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är 

kvinnligt och manligt. (Skolverket, 2011a, s. 2) 

Lärare och pedagoger i skolan har som ansvar att reflektera över hur denne bemöter elever, då 

dessa beteenden kan ge barnen en bild utav maskulina eller feminina ideal som inte stämmer 

(Skolverket, 2011b).  

 

Då instrumentspel i musikundervisningen till stor del riktar sig mot pop- och rockgenrerna, som 

har visat sig vara mansdominerade, är det utav särskild vikt att musikpedagoger arbetar mot 

könsmönster gällande instrument (Skolverket, 2015). Beroende på ungdomarnas fritidssysslor och 

skolans kultur är det olika hur könsmönster speglas i musikundervisningen. I en enkätundersökning 

som presenteras i NÄU-13 (Skolverket, 2015) visar det sig att tjejer i grundskolan till större del 

ägnar sig åt musikaliska aktiviteter på fritiden är vad killar gör. Trots ett större intresse är det 

förekommande att flickor tonar ner sin delaktighet i musikundervisningen då tjejer utifrån normer 

inte ska ta för mycket plats, vilket kan leda till impopularitet i gruppen (Bergman, 2009; Skolverket, 

2015). NÄU-13 visar även att tjejer har bättre betyg än killar i musikämnet (Skolverket, 2015). Så 

även om tjejerna tonar ner sin delaktighet under musiklektionerna verkar de ändå visa goda resultat. 
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2.3.2 Hårdrock i skolan 

I läroplanen för musik i högstadiet står det utskrivet att eleverna ska arbeta med konstmusik, 

folkmusik och populärmusik (Skolverket, 2011b). Hårdrock, som en del utav populärmusiken 

(Bayton, 1998), blir valfritt att arbeta med eller inte då det inte står utskrivet specifikt vilka delar 

utav populärmusiken som ska läras ut i läroplanen. Under musiklektionerna är det vanligt att arbeta 

utifrån rockbandsformat (Bergman, 2009), d.v.s. gitarr, bas, trummor, sång och piano i mindre 

grupper. Samma format är passande för att spela enklare hårdrockslåtar (Skolverket, 2015). I 

gymnasiets musikundervisning är det också frivilligt ifall lärarna väljer att arbeta med hårdrock eller 

inte (Skolverket, u.å.b). Däremot står det i läroplanen för estetiska programmet (Skolverket, u.å.a) 

att utifrån intresse ska elever ges möjligheter att utforska ett område, som i det här fallet kan vara 

hårdrocksgenren. 

 

2.4 Didaktik 

Didaktik betyder läran om undervisning och innefattar de beslut lärare tar vid olika situationer 

gällande metoder och innehåll (Hanken & Johansen, 1998). Det är utav vikt för lärare att ha ett 

didaktiskt förhållningssätt rörande sin undervisning för att kunna optimera förutsättningarna för 

lärande. För att kunna genomföra sin undervisning utifrån passande metoder kan en lärare använda 

sig utav de didaktiska frågeställningarna (Uljens, 1997). Då frågar sig läraren: Till vem ska 

undervisningen riktas? Hur ska undervisningen genomföras? Var ska undervisningen hållas? Vad 

ska eleven lära sig? Varför ska eleven lära sig om detta? Vilket mål ska undervisningen uppfylla? Av 

vem ska undervisningen hållas? Och i vilken typ utav verksamhet bedrivs undervisningen i? 

Pedagoger får ett gemensamt arbetsspråk utifrån ett gemensamt förhållningssätt (Angelo & Sæther, 

2014). Musikdidaktik är den didaktik som är specifikt inriktad mot musikundervisning (Hanken & 

Johansen, 1998).  

 

2.4.1 Den didaktiska relationsmodellen 

Den didaktiska relationsmodellen är en modell för planering, analys och utvärdering av 

undervisning. Modellen presenterades under 70-talets slut av Bjørndal och Lieberg (1978) i Nye 

veier i didaktikken. En svensk översättning av modellen finns i boken Barnet och musiken (Angelo & 

Sæther, 2014). Den sexkantiga modellen används för att jämföra samband och relationer mellan 

olika didaktiska aspekter. 
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Figur 1. Den didaktiska relationsmodellen (Bjørndal & Lieberg, 1978 i Angelo & Sæther 2014, 

s.143).  

 

Elev- och lärarförutsättningar 

Läraren och eleverna är avgörande för att didaktisk verksamhet skall kunna genomföras, utan dem 

sker inget lärande (Angelo & Sæther, 2014). Som lärare är det utav vikt att ha kunskap om elevernas 

och sina egna förutsättningar, det innefattar kunskaper och praktiska färdigheter. Utöver elever och 

lärare spelar andra personer i närheten roll, däribland familj, vänner eller kollegor. Individers olika 

erfarenheter spelar även roll, då de formar hur saker och ting upplevs.  

 

Mål 

Detta andra hörnet på modellen berör vilken avsikt lärare arbetar med ett visst område (Angelo & 

Sæther, 2014). Olika typer av nivåer kan rikta sig mot att utveckla kognitiva, färdighetsmässiga eller 

sociala förmågor. Ett annat sätt att kategorisera mål i skolkontext är utifrån storlek, genom 

överordnande mål, syften, delmål och arbetsmål (Hanken & Johanssen, 1998). Dessa nivåer avser 

både skillnader i tid, förändring och antal personer. Ytterligare ett sätt att dela in olika typer av mål 

på är genom instrumentella och konstnärliga mål, vilket är vanligt inom estetiska ämnen (Angelo 

& Sæther, 2014). 

 

Ramfaktorer 

Ramfaktorer behandlar aspekter utav undervisningen som kan öka eller minska möjligheterna till 

lärande (Angelo & Sæther, 2014). Dessa faktorer utgör vad som är möjligt och inte i 

undervisningen. Exempel på ramfaktorer är tid, ekonomi, utrustning, lokal, gruppstorlek och 

styrdokument. Somliga ramfaktorer är som lärare lätta att ändra på medan andra är svårare.  
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Metoder 

Modellens nedersta hörn handlar om att utifrån mål och innehåll optimera lärandet genom metoder 

(Angelo & Sæther, 2014). Val utav metod görs med hänsyn till elev- och lärarförutsättningar. 

Metoder som väljs bör skapa en lagom progression för att främja lärande till största möjliga del. 

Lärare bör även reflektera över hur aktiviteter kan motivera elever till att arbeta med innehållet. 

 

Innehåll 

Med innehåll menas vilket material och vilka aktiviteter som ingår i undervisningen (Angelo & 

Sæther, 2014). Läraren väljer undervisningens innehåll utifrån de mål som har bestämts. Val utav 

innehåll bör även göras utifrån elevernas preferenser, bakgrund och förkunskaper för att göra det 

intressant och meningsfullt för dem. 

 

Värdering 

Värdering handlar om att, utifrån kriterier, göra en bedömning (Angelo & Sæther, 2014). Det 

handlar både om formativ och summativ bedömning. Beroende på vilket moment som ska 

bedömas görs värderingen utifrån skolans läroplan eller utifrån kriterier som läraren själv har 

skapat. Lärare kan likväl göra en bedömning på sig själv för att analysera sitt eget arbete.  
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3. Teori 

I följande kapitel beskrivs studiens teoretiska utgångspunkt. Kapitlet är indelat i två delar. Varav 

under den första delen redogörs för det diskursbegrepp som Foucault utvecklade. Kapitlets andra 

del behandlar hur diskurser kan användas som ett analysredskap. Avslutningsvis beskrivs den 

diskursanalys som har valts att användas i den här studien. 

 

3.1 Diskurser  

Begreppet diskurs kommer från det franska ordet discours, vilket betyder tal, föreläsning eller prat 

(Foucault, 1993). Det började användas utav den poststrukturalistiska filosofen Michel Foucault 

som ett tankesätt för att förstå den materiella verkligheten genom hur personer uttrycker sig i tal 

och skrift. Genom vad aktörer säger eller skriver, hur det kommer till uttryck samt vad som 

utelämnas visar sig en bild utav ett givet område. 

” […] jag antar att diskursproduktionen i varje samhälle på en och samma gång 

kontrolleras, väljs ut, organiseras och fördelas av ett visst antal procedurer vilkas roll 

är att avvärja dess makt och hot, att bemästra dess slumpmässighet och att kringgå 

dess tunga, skrämmande materialitet.” (Foucault, 1993, s. 7) 

Diskurser är kopplat till makt (Foucault, 1993). Genom att blottlägga mönster i språket går det att 

se hierarkiska strukturer. Beroende på kontext får diskursen olika innebörder, effekter och 

möjligheter till förändring. Utifrån vem och vart någon utför en särskild handling beskriver 

Börjesson och Palmblad (2007, s. 7–8) hur rubriker i löpsedlar med enbart några få ord kan få med 

mycket information, med hjälp utav vedertagna uppfattningar, om hur världen fungerar. I rubriken 

”Fotomodeller i nakenbråk på kändisfest” får läsaren uppfattning om något som händer och utifrån 

kontexten, fotomodeller på kändisfest, får aktiviteten ’nakenbråk’ en innebörd. Men om däremot 

löpsedeln skulle vara ”Pensionärer i nakenbråk på Storgatan” kan läsaren uppfatta aktiviteten som 

något helt annorlunda. På en grundläggande satsnivå är diskursen varken sann eller falsk, inte heller 

är den våldsam. Men sett på en samhällelig nivå kan den vara utav annan innebörd och vådlighet 

(Foucault, 1993). 

 

Diskurser påverkas och styrs utav viljan till sanning (Foucault, 1993). Enligt Foucault (1972) bör 

företeelser som inte nödvändigtvis behöver uppfattas som problematiska vändas på och 

ifrågasättas. Genom att fråga varför och på vilka villkor allmänt vedertagna strukturer fungerar går 

det att visa på att de inte är självklara. Vissa diskurser är lättare att komma åt än andra (Foucault, 

1993). 



 

 16 

Foucaults diskursbegrepp har sedan dess uppkomst arbetats vidare genom andra forskare och 

filosofer. Ett exempel är den diskursteori som utvecklades utav Ernesto Laclau och Chantal 

Mouffe, vilka menar att diskurser är större än enbart språk och förekommer även i materiella ting 

som ekonomi och infrastruktur (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Enligt dem är diskurser i 

kamp med varandra och därmed i ständig förändring. 

 

3.2 Diskurs som arbetsredskap 

Det finns olika arbetssätt för att undersöka diskursiva fenomen. Vanligt förekommande metoder 

för detta är diskursanalys och diskurspsykologi. Utifrån vilken position och vilket perspektiv synliggörs 

olika bilder utav verkligenheten (Börjesson & Palmblad, 2007). Diskurspsykologi utgår från 

mikroperspektiv och granskar hur diskurser förekommer i möten mellan aktörer (Ericsson, 2006). 

I diskursanalys å andra sidan är infallsvinkeln från ett makroperspektiv och utforskar diskurser på 

en samhällelig nivå. Det sistnämnda är det arbetssätt som används i denna studie.  

Att studera gränsdragningar och berättelser bortom frågan om vad som är sant och 

riktigt – detta är en ingång till diskursanalys (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 8). 

Inom diskursanalysen finns dessutom skilda synsätt. Till exempel Laclau och Mouffes diskursteori 

som nämndes tidigare i kapitlet eller den kritiska diskursanalysen, utvecklad av Fairclough och som 

är i enlighet med Foucaults syn på diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I Introducing 

qualitative research in psychology presenterar Willig (2013) en metod för diskursanalys i Foucault-anda 

med frågeställningar i sex steg. Metoden har översatts till svenska i Björcks avhandling (2011, s. 

194): 

1. Diskursiva konstruktioner: hur utformas den diskursiva företeelsen med språket? 

2. Diskurser: med vilka större diskurser överensstämmer konstruktionerna? 

3. Handlingsorientering: i vilken utsträckning formulerar konstruktionerna anspråk på sanning 

eller moraliska ansvarsordningar, samt hur placeras talaren inom sagda ordningar? 

4. Positioneringar: vilka subjektspositioner för konstruktionerna med sig? 

5. Praktik: vilka möjligheter till handling påbjuder konstruktionerna? Vad kan subjekten som 

befinner sig inom konstruktionerna säga och göra? 

6. Subjektivitet: vilka känslor, tankar och upplevelser möjliggörs för olika subjektspositioner?  

Willigs metod kommer att användas som metod i analysen utav studiens resultat. 

 

För att förtydliga hur denna analysmetod används i studien kommer den att exemplifieras genom 

att dessa sex steg appliceras på ett citat från studiens resultat. I analysen förtydligas vilket utav 
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metodens steg som används genom en siffra inom parentes. Citatet kommer från en intervju som 

genomfördes med vokalisten Jessica som här pratar om hur hon har blivit bemött utav publik i 

samband med spelningar: 

Jessica – […] det var innan ett gig och jag sa att det var jag som skulle lira och han 

frågade ”aha, är det ett tjejband?” och jag svarade ”nej, det är ett rockband, jag vet 

inte vad tjej är för genre” liksom. 

Mannen som Jessica beskriver noterar henne som kvinnlig musiker och misstänker då att hela 

bandet hon spelar med består av kvinnor, ett tjejband, utan att ha sett någon utav bandets resterande 

medlemmar. Jessicas kaxiga svar ger ett intryck utav att hon har stött på de här sortens bemötande 

förut och är less på det (1). Det finns tre olika typer utav sammansättningar gällande kön hos 

medlemmar i ett band, enbart kvinnor, enbart män eller mixad. Främst gör det skillnad mellan band 

med bara män och band med bara kvinnor, som ofta benämns som band och tjejband6. Vilket 

innebär att band med bara män ses som normativa och band med bara kvinnliga medlemmar blir 

då avvikande (2). Jessica menar att det är ingen musikalisk skillnad på om det är män eller kvinnor 

som spelar i ett band och uttrycker därför att begreppet är onödigt. I sådana situationer där 

begreppet dyker upp väljer hon att bemöta det för att motverka det (3).  

 

De subjektspositioner som möjliggörs i den här situationen är antingen som positivt eller negativt 

ställd till begreppet (4). Därefter kan aktörerna agera aktivt eller passivt inom dessa positioner. I 

Jessicas fall kan det som musiker vara komplicerat att agera inom situationen eftersom att den här 

mannen, en potentiell publik till spelningen, kan bli irriterad utav ett konfronterande från musikerns 

håll och då avstå från att delta under konserten. Musiker vill ofta att publiken under spelningar är 

så stor som möjligt. Jag tolkar det som att Jessica anser att det är viktigare att arbeta emot begreppet 

än risken att tappa en potentiell åhörare (5). I det här citatet märks det att Jessica är irriterad på 

begreppet tjejband. Det kan också upplevas som något som gör en ledsen, att som kvinna bli 

behandlad som mindre värd/vetande inom männens fält (6). 

  

                                                      
6 Det finns också pojkband, pojkgrupp eller boy band, vilket är en grupp med flera manliga sångare med fokus på 
image och dans. 
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4. Metod 

I följande kapitel presenteras studiens vetenskapliga inriktning, urval, metod, genomförande, 

bearbetning, etik och tillförlitlighet. Kapitlet avslutas med reflektion och diskussion utav 

metoderna. 

 

4.1 Vetenskaplig inriktning 

Denna studie har en kvalitativ forskningsansats med intervjuer. Det valdes med hänsyn till studiens 

syfte och frågeställningar, då det är till intresse att ta del utav individers upplevelser och erfarenheter 

inom området. För analys utav resultatet valdes en diskursiv metod för att organisera fältets 

strukturer. 

 

4.2 Urval 

I studien genomfördes intervjuer med fyra verksamma, kvinnliga hårdrocksmusiker. Det var utav 

vikt att få en spridning med olika instrument och genrer hos deltagarna för att kunna belysa fler 

aspekter utav området än om gruppen hade varit mer homogen. De som medverkade i studien var:  

• Jessica, vokalist i sleazerockbandet StrongHeart och i coverbandet Helldorado. Arbetar 

som musiklärare i grundskolan. 

• Simone, spelar gitarr i hårdrocksbandet First Revival. 

• Ida, basist i The Heard och har även spelat i det nu nedlagda hårdrocksbandet Crucified 

Barbara. 

• Anna (ett fingerat namn, då deltagaren har valt att vara anonym), erfaren gitarrist inom 

olika subgenrer, har även varit vokalist i hårdrockband. Arbetar vid en kulturskola som 

sång- och gitarrpedagog. 

 

4.3 Metod 

Vald metod för den här studien är intervju. Under en forskningsintervju ställer forskaren frågor till 

den/de deltagande som får besvara dem utifrån deras egna åsikter, tankar och uppfattningar om 

fältet (Kvale, 1997). Forskaren försöker sätta sig in i och förstå bilden ur deltagarens synvinkel. De 

intervjuer som genomförs i denna studie är halvstrukturerade, vilket innebär ett mellanting mellan 

öppet samtal och strukturerat frågeformulär. I en halvstrukturerad intervju förbereder intervjuaren 

ett par olika områden eller lösa frågor som hen ska ställa. Intervjun blir genom detta arbetssätt mer 

som ett samtal där intervjuaren kan ställa följdfrågor till det som den intervjuade säger. Det är 

forskarens ansvar att se till att samtalet håller sig inom huvudområdet och att leda tillbaka dit ifall 
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hen märker att innehållet skenar iväg. Förberedda områden att konversera runt bestämdes utifrån 

studiens syfte och var: 

• Hur informanten hårdrocksintresse började 

• Informantens förebilder/inspirationskällor inom hårdrock 

• Hur informanten har utvecklats musikaliskt 

• Vilka hinder som informanten har stött på i sitt lärande 

• Vilket stöd informanten har fått i sitt utövande 

• Informantens syn på framtiden inom området 

 

4.4 Genomförande 

Deltagarna kom jag i kontakt med på olika sätt. En deltagare kände jag sedan tidigare från 

musiklärarutbildningen. Jag kontaktade en annan bekant till mig som jag vet har en del kontakter 

inom hårdrocksscenen och frågade henne efter lämpliga deltagare. Med hennes hjälp kom jag i 

kontakt med fyra kvinnor, men på grund av olika anledningar blev det slutligen att två utav dem 

valde att delta i intervjuerna. Den fjärde deltagaren kontaktade jag genom att jag mailade till det 

band som hon är aktiv i och frågade ifall någon utav medlemmarna var intresserade av att vara med 

i studien och fick till svar att hon ville delta. Kontakt har hållits med deltagarna via telefon, mail 

och Facebook. 

 

Intervjuerna genomfördes under februari 2019 i Umeå, Luleå och Stockholm och var mellan 45–

75 minuter långa. Deltagarna i studien fick komma med förslag om lämplig lokal för att träffas och 

prata. En deltagare blev jag inbjuden till att sitta hemma hos. Två stycken mötte jag upp på caféer 

för att prata och med en satt vi på hennes arbetsplats. Jag valde att genomföra alla intervjuer genom 

att träffas fysiskt istället för att ta det över telefon, trots att det var deltagare som bodde på en 

annan ort. Genom att träffas personligen anser jag att det är lättare att föra ett bekvämt samtal då 

båda parterna kan uppfatta varandras kroppsspråk med gester och minspel. Personligen uppfattar 

jag dessutom ögonkontakt som något förtroendegivande, vilket underlättar processen utav att dela 

med sig av erfarenheter och tankar. 

 

I början utav intervjuerna fick deltagarna skapa en tankekarta, eller mindmap, utifrån området. 

Konceptet med tankekartan utvecklades utav Tony Buzan (Buzan & Buzan, 1994) och handlar om 

att föra och organisera anteckningar. Kartan byggs upp med huvudämnet i mitten som mynnar ut 

till grenar med mer specifika aspekter inom området. Det går även att rita bilder eller använda olika 

färger och storlek för att förtydliga ämnet. Mindmapping (Buzan & Buzan, 1994) som teknik används 
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för att visualisera området och belysa informanternas erfarenheter (Scheid, 2014). Den återkopplas 

sedan till intervjuerna som ett underlag för samtal och diskussion. 

In this project, the mind map was a technique for the interviewees to frame their 

experiences and for me to investigate and challenge aspects in different themes, 

a multimodal technique for a meaningful conversation (Scheid, 2014, s. 220). 

Med tankekartan är det lättare för informanten att distansera sig från området och se det från flera 

perspektiv. Den används också som en metod under samtalets gång för att påminna om vilka utav 

områdets delar som inte har tagits upp än. 

 

Intervjuerna spelades in med hjälp utav en mobiltelefon. På alla intervjuer, förutom en på grund 

av logistiska skäl, användes även en dator med inspelningsprogram som backup ifall någon 

problematik skulle ske med inspelningen eller hanteringen av ljudfilerna.  

 

4.5 Bearbetning 

Efter att ha genomfört intervjuerna transkriberades dessa till text för att kunna jämföras med 

varandra för att hitta likheter och skillnader samt passande citat. För att strukturera upp de 

transkriberade texterna effektivt användes färgmarkering för att dela in avsnitt från intervjuerna i 

olika teman.  Det insamlade materialet analyserades utifrån Willigs (2013) metod för diskursanalys 

i sex steg som har beskrivits i rapportens teorikapitel.  

 

4.6 Etik 

I enlighet med Vetenskapsrådets (2002) informations, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav 

konstruerades en blankett7. Samtliga informanter fick fylla i denna blankett, där de gav samtycke 

till att vara deltagare i denna studie. Blanketten gav också deltagarna information om vad studien 

handlar om, hur det insamlade materialet ska användas och förvaras samt deras rättighet till att 

avbryta sin medverkan. På blanketten fick deltagarna dessutom fylla i ifall de ville vara anonyma 

eller inte.  

 

4.7 Tillförlitlighet 

Studiens kvalitet utgår ifrån dess tillförlitlighet, trovärdighet och användbarhet (Kvale, 1997). En studies 

tillförlitlighet belyser vikten av att som forskare tolka informanten utifrån informantens intentioner. 

                                                      
7 Se bilagor. 
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Trovärdighet handlar om att kontrollera om huruvida materialet har samlats in på ett adekvat sätt. 

I boken Den kvalitativa forskningsintervjun presenterar Kvale (2007, s. 214) en metod i sju steg för att 

kontrollera trovärdigheten på en forskning genom dess tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, 

validering och rapportering. En studies användbarhet innefattar hur väl resultatet är representativt för 

fenomenet. 

 

För att ge studiens resultat god tillförlitlighet har förarbetet gjorts grundligt. Detta har 

åstadkommits genom att se till att vara påläst om det ämne som ska undersökas, göra en noggrann 

planering för intervjuerna, genomföra en testintervju för att se om alla områden kunde täckas upp, 

arbeta för att ha en bekväm situation med deltagarna under intervjutillfället, vara mån om att tolka 

informanterna rätt och utgå ifrån Kvales tidigare nämnda metod för trovärdighet. Studien ges 

större användbarhet genom att ha flera deltagare, med spridning på ålder, geografisk ort, 

erfarenheter och i detta fall även instrument. I resultatet är det utav vikt att visa på såväl de likheter 

som såväl skillnader som deltagarna uttrycker. Ansvaret för användbarheten tillfaller forskaren men 

likaså läsaren som tolkar texten utifrån sammanhang (Kvale, 1997). Finns det läsare som känner 

igen sig och delar slutsatser i studiens resultat kan studien anses uppfylla villkor för god 

tillförlitlighet, trovärdighet och användbarhet. 

 

4.8 Kritiska reflektioner 

Orsaken till de val som gjordes utav studiens insamlingsmetod och urval grundar sig i studiens 

syfte. Det hade gått att få en annan infallsvinkel på fältet om insamling utav empiri skedde genom 

enkätundersökning eller observationer. Andra möjliga urvalsgrupper hade varit pedagoger eller 

ungdomar vid verksamheter för lärande inom hårdrock, exempelvis de initiativ som presenterades 

i det första kapitlet. Ett annat urval hade öppnat upp för andra typer av upplevelser och tankar. Jag 

valde att genomföra intervjuer med erfarna musiker då det skulle ges möjlighet att få höra 

berättelser om erfarenheter från flera olika lärandemiljöer, vilket är centralt för forskningsfrågorna. 

 

Utifrån konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) bör vetenskaplig text skivas på ett sådant 

sätt som gör att det inte går att förstå vilka deltagarna är. Jag övervägde att samtliga deltagare skulle 

vara anonyma men insåg att det kunde bli problematiskt eftersom att det inte finns så många 

kvinnliga hårdrocksmusiker i Sverige. Det skulle bli svårt att skriva på ett sådant sätt som gör att 

det inte går att härleda tillbaka till informanten. Musiker är dessutom offentliga personer som ofta 

deltar i intervjuer för tidningar, radio och TV, och då publiceras namn. Jag fann att i studier med 

musiker som informanter är det förekommande med att publicera namn (Bayton, 1998; von 
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Wachenfeldt, 2014). Därför har jag i samråd med min handledare valt att ge deltagarna möjligheten 

att bestämma om de vill vara anonyma eller inte. 

 

Överväganden har gjorts då jag har upplevt att det finns en risk för att råka trampa någon utav 

informanterna i studien eller läsare på tårna då jag som man undersöker kvinnors område. För att 

motarbeta potentiell diskriminering har jag varit tydlig med att tillgodose information om studien 

till deltagarna. Dessutom har jag vid intervjutillfällena valt frågor och formulerat dem på sätt som 

jag hoppas inte ska vara stötande. Särskilt gäller det områden som behandlar deltagarnas tidigare 

upplevelser utav könsdiskriminering. 
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5. Resultat 

Detta kapitel presenterar studiens resultat utifrån de fyra intervjuerna som har genomförts samt 

hur det kopplas till studiens syfte och frågeställningar. Resultatet sammanställs i sex teman som 

presenteras här. Temana är Lärandemiljöer, Intresse, Inspiration, Genus, Uttryck och Socialt. Resultatet 

analyseras utifrån den diskursanalytiska metod som har presenterats i studiens teorikapitel. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning utav resultatet. 

 

Studiens syfte är att skaffa kunskap om kvinnors förutsättningar för att lära sig hårdrocks-

musicerande. Syftet kommer att undersökas utifrån följande frågeställningar: 

• Vilka lärandemiljöer har kvinnliga hårdrocksmusiker erfarenhet av? 

• Hur påverkas kvinnliga hårdrocksmusiker utav dessa miljöer? 

 

Studiens frågeställningar behandlas i detta kapitel. Den första forskningsfrågan bemöts genom 

kapitlets första och andra tema. Behandling utav den andra frågeställningen ligger i resterande 

teman. 

 

5.1 Lärandemiljöer 

I följande avsnitt presenteras de olika miljöer som deltagarna har utvecklat sina kunskaper inom 

hårdrocksmusicerande i. 

 

5.1.1 Bandet 

Samtliga deltagare berättar om att de har utvecklat delar utav sitt hårdrocksmusicerande i sina 

respektive band. Det är ett kollektivt lärande där bandmedlemmarna lär sig från varandra och 

tillsammans utmanar sig själva att bli bättre på sina respektive instrument. Utöver instrument-

tekniska kunskaper utvecklas i bandmiljöer även deltagarnas kunskaper inom musikskapande. 

Simone – […] i metal är det band, man är beroende av varann, det är lagsport typ.  

Det diskursiva här fungerar så att bandets effekt är någonting större än medlemmarna som är med 

i det. Bandets stora effekt påverkar då det kollektiva lärandet då utvecklingen hos individerna även 

leder till utveckling hos bandet. Det blir som ordspråket: delad glädje är dubbel glädje, fast istället 

för glädje så gäller här lärande eller utveckling. 
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Det kollektiva lärandet gäller både inom band med erfarna musiker som med nybörjare. Studiens 

informanter har i början utav sina musikaliska resor spelat i rockband, där de som unga och ovana 

har kunnat lära sig att spela och skapa musik. Utifrån det här formatet har deltagarna ofta börjat 

med att spela andra bands låtar, vilket sedermera har övergått till att experimenterande och 

skapande utav eget material.  Inom de första banden berättar deltagarna att de har börjat med 

någon mindre avancerad typ av musik. När de spelade andra bands låtar och även skrev egna blev 

det i form av rock, grunge och punk, vilka är mindre tekniskt krävande genrer än de inom hårdrock, 

fast än det har funnits intresse utav att spela hårdare musik. I samband med deltagarnas stegrande 

instrumenttekniska utveckling har då även svårigheten på låtmaterialet ökat. 

 

Lärandet i bandformat finns likaså inom mer erfarna band. Basisten Ida berättar om hur hon i 

hårdrocksbandet Crucified Barbara, spenderade en hel del tid till att öva tillsammans med bandets 

trummis. Det gjorde de inför studioinspelningar för att med bas och trummor bygga fram en stadig 

grund i bandets låtar. Hon beskriver det som ett träningspass där de tillsammans tränar på sin 

kondition för att nå sina mål. I sin intervju berättar Anna om sina erfarenheter från att spela med 

ett thrash metal-band med bara kvinnliga medlemmar. Då de skulle ta in en ny musiker i bandet 

innebar det problem, då hon menar att det är svårt att hitta någon kvinna med de speltekniska 

kunskaper som krävs för den virtuosa subgenren. Då tar de istället in någon som visar att de har 

ambition av att lära sig och så får denne möjlighet att övas upp inom bandet. 

 

5.1.2 Skola  

Studiens deltagare har införskaffat kunskaper inom musik och hårdrocksmusicerande från diverse 

typer utav skolmiljöer. Det gäller undervisning i mellan- och högstadiet, gymnasiet, musikskola, 

folkhögskola och högskola. Inom skolan beskriver deltagarna att de har fått kunskaper gällande 

instrument, musikteori och ensemblespel som har varit givande för deras hårdrockmusicerande. 

De har även införskaffat sig kunskaper inom andra genrer som sedan har varit applicerbara inom 

hårdrocken. Exempelvis Anna, som i skolan lärde sig klassisk sångteknik, vilken sedermera har 

varit grundläggande för hårdrockens sångteknik.  

 

Deltagarna berättar att de inte har lärt sig så mycket om hårdrock från grundskolans musik-

undervisning och gymnasiets ensembleundervisning. Det har varit andra genrer som har belysts 

under dessa lektioner. Däremot har det funnits andra områden inom grundskole- och gymnasie-

undervisningen som har varit givande, områden som har varit mer individanpassade. Elevens val i 

grundskolan har varit ett tillfälle i grundskolan för att spela tillsammans med andra i 
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rockbandsformat. Jessica berättar om att hon under den sångundervisning som har erbjudits från 

gymnasiet och folkhögskola har haft möjlighet att välja inriktning efter det som hon har varit 

intresserad utav. Då har hon valt att fokusera på att utveckla de tekniker som är nödvändiga för 

hårdrockssång. 

Jessica – Ja, precis, i andra året och då fick man ju som specialisera lite mer. Och det 

var, ja, precis, då fick jag jobba mer med det och mer med, ja, jag kallar det ju för 

edge, men jag tror att den vanligaste termen är mix-röst tror jag. 

Jakob – Okej  

Jessica – Det här supersupergälla liksom skriken.  

Deltagarna berättar dessutom om att de under skoltid har haft möjlighet att gå in i musiksalarna på 

rasterna och då kunnat spelat vad de själva har velat. 

 

Här finns det en diskurs som handlar om individanpassning. Läraren kan utifrån intresse och 

kunskaper individanpassa innehållet. Det blir svårare i en grupp med flera individer, där intresset 

kan variera, och i lägre åldrar, där de musikaliska färdigheterna generellt sett inte är så stora. Då 

väljer läraren material som passar gruppen bäst över lag. I gymnasiet och på folkhögskola är 

kunskaperna högre och eleverna har även till viss del enskild undervisning. Vid sådana tillfällen är 

möjligheterna till individanpassning större. 

 

5.1.3 Fritidsgård och studieförbund 

Studieförbund har varit till stöd för vissa utav informanterna, både som unga och vuxna. Simone 

berättar att hon som ung lärde sig spela gitarr via ett studieförbund och att hon gick dit med sitt 

första band för att lära sig spela. Som vuxen har Anna tagit del utav kostnadsfria workshops och 

föreläsningar som studieförbund har erbjudit. Hur band ska drivas företagsmässigt är kunskaper 

som är nyttiga för att bandet ska kunna utvecklas. 

Anna – Vi är med i såhär Studiefrämjandet och Vuxenskolan och sånt där och dom 

har ju gratis föreläsningar och workshops. Såhär det här med driva band, har vi fått 

mycket såhär föreläsare ”ja men starta företag, det är jättebra, det är business”.  

Hon berättar även att hon själv har hållit i workshops i bland annat growlteknik. 

 

För Ida var fritidsgården en viktig plats för att lära sig spela rockmusik. Fritidsgården som hon 

hängde på som tonåring hade tillgång till replokaler och gav lektioner i ensemble- och instrument-
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spel erbjöds. Via verksamheten fick ungdomarna dessutom kontakt med likasinnade då det 

anordnades spelningar.  

 

Utifrån diskursiv analys verkar det som att lärandet gynnas utav att de som väljer att spela inom 

området gör det utav egen vilja, det är inget tvång att delta. Vilket kan betyda att det finns intresse 

av att lära sig som gör deltagarna mer mottagliga för information. Det gemensamma intresset 

underlättar möjligheten att finna likasinnade att dela lärandet med. 

 

5.1.4 Spela live 

Under sina intervjuer berättar informanterna om hur de har utvecklats genom att spela live. Vid 

liveframträdanden handlar det, förutom att spela musik, även om att ge publiken en show med 

rörelser och dylikt. Genom att spela live kan musikerna utifrån publikens reaktioner under 

spelningen eller genom att träffas personligen efter konsertens slut få direkt feedback på sitt 

framförande. Utifrån den återkoppling som bandet får kan musikerna analysera och utveckla sina 

musikaliska framträdanden. Här uttrycker deltagarna att de har, genom en learning by doing-anda, 

testat sig fram för att ta reda på vad som fungerar vid livesammanhang samt vad de är bekväma 

med att göra.  

Anna – Vi lärde oss moves genom att spela in oss själva på video varje konsert, ”titta, 

där såg jättebra ut, det måste vi komma ihåg”, och så övade vi in det.  

Anna berättar om hur de har filmat sig själva för att kunna utveckla sin scenshow. Då har de 

improviserat en scenshow och sedan, genom att se på inspelningen, hittat vilka rörelser som passat 

och vilka som kan utvecklas, för att slutligen öva in dem i showen. Simone berättar också att de i 

sitt band har övat in viss bestämd koreografi, men även att de testar sig fram i stunden genom 

improvisation och utifrån scenens storlek. 

 

5.1.5 Internet 

Studiens deltagare lyfter fram internet som en plats för kunskaper som bidrar till lärande. 

Anna – Hur man lär sig hårdrocksmusicerande, nu finns det ju mycket på YouTube, 

så det finns ju alltid, det är bara att söka, ”okej jag vill lära mig öva tugg”, så miljontals 

gitarrister som säger övningstips, eller sweep eller. 
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Genom YouTube går det att få kostnadsfria lektioner och tips från andra musiker om lärande på 

ett instrument eller inom en genre. Gitarristerna lyfter fram internets utbud utav tabulatur8. Det 

finns hemsidor där vem som helst kan skapa, lägga upp och ta del utav andras ”tabs” på hela eller 

delar av kända låtar. 

 

5.2 Intresse 

I detta tema belyses de aspekter om hur och varför deltagarnas intresse utav att syssla med hårdrock 

uppkommit. 

 

5.2.1 Ursprung till intresse 

Källan till deltagarnas hårdrocksmusicerande har uppstått på olika sätt. Jessica beskriver att det var 

den sortens musik som spelades hemma under sin uppväxt.  

Jessica – Och det börjar ju egentligen med att pappa lyssnade på den musiken. 

Jakob – Mm. 

Jessica – Och då lyssnade jag också. Fick sitta i hans knä och spela trummor till 

”Hang on Sloopy”9. 

Tillsammans med sina föräldrar har hon under sin uppväxt lyssnat på, trummat till och sjungit med 

till musiken som har spelats hemma. Det finns en diskurs i att ta till sig preferenser utifrån personer 

runt omkring en. Människan är ett flockdjur som vill följa strömmen. Därför blir musik som spelas 

för en i ung ålder lätt att ta till sig. Även Simones hårdrocksintresse kommer från föräldrarna. 

Vidare berättar hon hur hon som elvaåring fick tanken att hon skulle bli skådespelerska, vilket 

sedan övergick till att hon skulle bli rockstjärna och spela gitarr. Då bildade hon ett band 

tillsammans med sina vänner som började spela musik på rasterna.  

 

Anna beskriver att hon som ungdom hade spelat gitarr och fick vid ett tillfälle förfrågan från en 

hårdrockskille om hon kunde hjälpa honom med att ta ut ackorden till låten ”Highway to Hell”. 

När hon lyssnade och började spela låten tyckte hon att det lät bra och att det var rolig musik att 

spela. Sedan frågade hon en väns hårdrocksfan till storebror om hon kunde få kopiera musik från 

hans samling. För Ida började intresset med att hon lyssnade på grunge under 90-talet. Det intresset 

övergick sedan åt hårdrock när grungens storhetstid tog slut vid millennieskiftet. Som musiker 

                                                      
8 En typ utav notsystem för stränginstrument med band, kallas ofta för tabs. 
9 Låt av pop-/rockgruppen The McCoys. 
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lockades hon till att spela svårare musik i samband med hennes instrumenttekniska utveckling, 

vilket ledde mot hårdrocken.  

 

5.2.2 Varför hårdrock? 

I hårdrocksmusiken är det dess kraftfulla sound med, hög volym, distade gitarrer och stark sång 

som har lockat deltagarna till att lyssna och spela.  

Ida – För att det kändes som att det slog an och spelade an på någon, något mörker 

som finns i alla människor. Och det låter ju väldigt naivt och larvigt men och det, så 

kändes det ju då, liksom ”det talar till mig” och så, som man känner som ung 

människa som upptäcker någonting och dras in i det så blir det ju som att ”det här är 

som gjort för mig”. Och då kunde jag relatera väldigt mycket till det.  

Jakob – Just det. 

Ida – Och sen blev det nästan liksom ju tyngre och hårdare, desto mer kändes det.  

Hårdrock är en stark genre med ett kraftfullt uttryck som ger utlopp för starka känslor. Simone 

berättar om hur sitt band använder låtskrivande som terapi för några utav medlemmarna i deras 

kamp mot psykisk ohälsa, med inspiration från mörka händelser i det verkliga livet. Det fungerar 

även som ett sätt att kunna hjälpa andra i liknande situationer. Även den kraftfulla attityden som 

finns i musiken tilltalar deltagarna. Anna beskriver hur hon som ung var blyg och inte vågade höja 

rösten. Genom att lyssna på musik med sång som vrålades ut kände hon sig mer inspirerad till att 

höja rösten själv. 

 

Diskursen som råder innebär att hårdrock hjälper individer att känna sig starkare. Genom att spela 

an på känslor bidrar musiken till att personer lättare kan relatera till andra. Vilket kan kopplas till 

det som nämndes tidigare i kapitlet om hur människan är flockdjur. Musiken får då lyssnare att 

känna grupptillhörighet. 

 

5.3 Inspiration 

Följande avsnitt belyser vad och vilka personer som inspirerar intervjudeltagarna till hårdrocks-

musicerande. 
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5.3.1 Förebilder 

När det kommer till vilka typer utav förebilder som har varit betydelsefulla för informanterna är 

det olika. Hälften utav dem berättar att de har haft band och musiker som de har sett upp till, 

medan de andra två menar att de inte alls har haft något behov utav förebilder. 

Anna – Men så hörde jag också Joan Jett med I Love Rock’n’Roll, det var första 

gången jag hörde någon sjunga såhär med growl och någon dist och så. ”Wow sjunga 

och spela gitarr, det är så jag vill göra” tänkte jag då. 

För Anna var det utav vikt att få visat för sig själv att det är möjligt som tjej att låta tuff och skrika. 

Det är ingenting som är begränsat till ett kön, utan alla kan göra det. Även Jessica lyfter fram Joan 

Jett som en utav sina förebilder då hon tycker att det är inspirerande när människor går emot 

normer och förväntningar. Det rebelliska tillvägagångssättet menar hon är typiskt för rock och 

hårdrock. Jessica lyfter också fram sångerskan Doro Pesch som en förebild för att denne visar på 

möjligheten av att besitta en centrerad roll i hårdrockens mansdominerande sammanhang.  

 

Diskursen här innebär att individer kan behöva någon förebild som visar att något är möjligt innan 

individen testar att göra det själv. Utifrån normer kan det vara helt otänkbart för någon innan någon 

annan bevisar motsatsen. Både Anna och Jessica berättar även att de har en mängd manliga 

förebilder, som de har sett upp till och inspirerats utav under åren. Anledningen till det är dels på 

grund av musikernas skicklighet men det är även en effekt av att utbudet utav manliga 

hårdrocksmusiker är större än det kvinnliga utbudet. För de andra två deltagarna, Ida och Simone, 

har behovet av en förebild inte riktigt funnits. I deras fall ligger fokus främst på vad musiker spelar 

och inte lika mycket på vem det är som spelar. 

 

5.3.2 I mötet med andra musiker 

Studiens resultat visar att hårdrocksmusiker inspireras utav att spela tillsammans med andra 

musiker.  

Simone – Men det är ju såhär, ja, det är ju så jävla kul att spela live. 

Det finns ett värde hos deltagarna av att spela tillsammans med likasinnade. Att ha ett gemensamt 

mål i bandet att jobba mot fungerar som drivkraft. Det här innefattar hela processen från att 

tillsammans skapa musik i bandet, vilket sedan leder till att öva och spela in den, till att slutligen 

resa runt och framföra musiken för andra människor. Inspirationen finns här i interaktionen mellan 

musikerna i bandet och mellan bandet och publiken. Även här finns diskursen om att bandets 

effekt är större än de deltagare som är med – det vill säga att helheten är större än dess delar. 
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5.3.3 Pedagogernas roll 

Samtliga utav studiens deltagare belyser på olika sätt vilket inflytande musik-, instrument- och 

fritidspedagoger har haft för deras musikaliska utveckling. Det handlar till viss del om hur 

pedagogerna kan skapa möjligheter hos eleverna för lärande. 

Jessica – Och dom hade ju som samma driv att såhär ”ja men det är klart att ni ska 

lira” och det är såhär ”vi låser upp replokalerna åt er, ni får gå hit när ni vill” och det 

fanns som en sån kultur. 

Pedagogerna har hjälpt deltagarna till lärande genom att förse dem med instrument och lokaler för 

att kunna utvecklas musikaliskt inom genren, ofta utanför lektionstid. Genom att ha haft tillgång 

till skolornas musiksalar på rasterna har deltagarna getts större möjligheter till att lära sig musicera. 

Några utav informanterna berättar även att deras första band bildades på grund av initiativ från 

deras pedagoger. Exempelvis kunde lärarna sätta ihop grupper med elever som de märkte var 

intresserade utav musik. 

 

Lärarna kan även vara till hinder för elevernas utveckling. Ida och Anna berättar om 

instrumentlärare de har haft som har saknat kunskaper inom de genrer som eleverna har varit 

intresserade utav. Båda hade lärare som endast spelade klassisk musik med dem, fast än de visade 

att de var intresserade utav att spela rock- och bluesbaserad musik.  

 

5.3.4 Övriga inspirationskällor 

En viktig källa till inspiration för deltagarna är att lyssna på musik. Det handlar både om att lyssna 

på inspelningar, se på musikvideor och att gå på konserter. En annan inspirationskälla som 

informanterna lyfter är att lyssna på och lära sig spela musik från andra genrer. Då handlar det om 

genrer som exempelvis blues, funk, klassiskt eller andra subgenrer inom hårdrocken än den deras 

band brukar spela. Att ta en befintlig melodi eller rytm och sedan omarbeta den till eget efter sina 

preferenser är en metod för musikskapande. Anna berättar om hur lärarna på kulturskolan där hon 

jobbar håller i lektioner för varandra inom olika genrer. Då kan exempelvis hon lära en annan 

gitarrpedagog hårdrockstekniker och få kunskaper inom flamencogitarr från en annan pedagog 

tillbaka. Inspiration kan även komma från att analysera spel på andra instrument än sitt eget.  

 

Ida lyfter även fram litteratur som en inspirationskälla. 

Ida – Och den skivan som vi släppte med The Heard nu, som heter The Island, det 

handlar om en ö som mina föräldrar har ute i skärgården. Och den är mycket 
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inspirerad av John Ajvides böcker. Det finns en som heter Människohamn som 

utspelar sig på en ö, så det är mycket taget därifrån, som jag har använt för att skriva 

texter sen. 

För henne kan hennes stora intresse för litteratur vara en grund för skapande. Genom att läsa 

böcker kan innehållet ge inspiration till ett tema eller en stämning för en låt, eller som nämnt ovan, 

ett helt album.  

 

5.4 Genus 

I detta avsnitt presenteras deltagarnas tankar och upplevelser som handlar om genus. 

 

5.4.1 Bemötande från publik 

Studiens deltagare säger att de generellt sett har blivit bra bemötta utav publiken. Det visar sig att 

innan de har spelat kan det finnas en viss skepsis och fördomar i publiken mot de kvinnliga 

musikerna som försvinner när de börjar spela. I följande citat berättar Jessica om hur hon har blivit 

bemött utav publik i samband med spelningar, det är samma citat som analyserades i teorikapitlet: 

Jessica – […] det var innan ett gig och jag sa att det var jag som skulle lira och han 

frågade ”aha, är det ett tjejband?” och jag svarade ”nej, det är ett rockband, jag vet 

inte vad tjej är för genre” liksom. 

Denna skepticism kan leda till en nyfikenhet hos publiken som gör att de går och tittar på 

spelningen. Det blir till bandens fördel då konsertbesökarna ofta blir positivt överraskade. Anna 

berättar om hur folk som hör hennes band spela på festivaler ofta inte vet om att bandet endast 

består utav kvinnor förrän de kommer nära. Publiken förväntar sig inte att ett gäng med kvinnor 

ska spela death metal, growla och ösa på scen. Då menar hon att de först blir förvånade och sedan 

diggar med till musiken. 

 

Studiens resultat visar på förekommandet utav två typer av kommentarer från publiken som kan 

menas som komplimanger men som kan uppfattas som sexistiska utav musikerna. En typ är 

komplimanger gällande utseende, då det kan uppfattas som objektifierande. Den andra typen är 

kommentarer i stil med ”du är bra för att vara tjej”, där ”för att vara tjej”-delen kan skapa en 

exotifiering som upplevas som negativ eller onödig. 

 

I dessa diskursiva konstruktioner kan subjektet, det vill säga kvinnan, få svårt att försvara sig då 

kommentarerna är menat som komplimanger, fast med en negativ association. Skulle hon säga 
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ifrån, uppfattas hon som otrevlig eller otacksam som inte tar emot komplimangen. Vilket kan leda 

till dålig stämning i mötet. Om hon däremot är tyst om de negativa känslorna kan de skapa en 

negativ association till hela situationen, som i värsta fall leder till att hon inte vill fortsätta hålla med 

musiken.  

 

5.4.2 Bemötande inom scenen 

Deltagarna har blivit bemötta på varierande sätt utav personer som arbetar inom hårdrocksscenen. 

Det gäller andra musiker, tekniker, personer på skivbolag och journalister. Under intervjuerna delar 

de med sig om upplevelser där de har känt sig utsatta för kränkande behandling. 

Ida – Det är flera skivbolag som har tackat nej till oss för att vi kommer ändå bara 

skaffa barn och ja allt möjligt sånt och inte fortsätta spela. Samtidigt som vid det 

tillfället hade vi hållit ihop med samma lineup i tio år och det finns ju, alltså det är inte 

jättemånga band som gör det. Många band byter ut medlemmar och så vidare. Men då 

hade vi ändå gjort det. Ändå så tyckte dom att det här var ”nej, det kan nog, det ska vi 

nog inte satsa på för det kommer att bli såhär” och det kändes ju som en fördom.  

Här beskriver Ida hur de i hårdrocksbandet Crucified Barbara upplevde hur fördomar mot kvinnor 

blev ett hinder i deras karriär. Därefter berättar hon om hur de har blivit bemötta utav journalister, 

där har det också förekommit fördomar mot kvinnor. Inom det området menar hon att det har 

blivit bättre i Sverige än vad det har varit tidigare. I vissa andra länder där samhället är mindre 

jämställt förekommer sexistiska frågeställningar fortfarande. Fördomar mot kvinnliga musiker 

förekommer även bland ljudtekniker. Där finns det tendens att inte tro att kvinnorna själva är 

kunniga nog att hantera tekniska moment och gärna tar över och gör det istället för dem. Här 

förekommer kommentarer i stil med ”kan du det där, lilla gumman?”, som upplevs som 

förminskande och fördomsfullt. Sådant beteende kan göra att musikern i fråga känner sig 

malplacerad då någon annan kommer och gör ens arbete åt en. 

 

I situationerna som beskrivs ovan ska musikerna vara huvudpersonerna, men på grund av fördomar 

mot kvinnor blir de inte det. Den hierarkiska ordningen blir då följande inom musikscenen: överst 

står män på skivbolagen, sedan manliga musiker, under det står tekniker och journalister, sedan 

kvinnliga musiker och slutligen publiken. 

 

Kvinnor kan ses som konkurrenter utav manliga musiker. När Anna började spela tillsammans 

med andra var det svårt att hitta en plats i band som gitarrist, då killarna ville ha de platserna för 

sig själva. Hon uppmuntrades att vara med i banden om hon skulle sjunga. Om hon ville spela 
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gitarr i band var hon tvungen att spela tillsammans med bara tjejer, men då kunde det vara problem 

att hitta medmusiker. 

 

5.4.3 Kvotering 

När det kommer till kvotering inom hårdrocksscenen har deltagarna delade åsikter. Det insamlade 

materialet om kvotering är till viss del positivt, viss del negativt och till viss del ambivalent. 

 

Varför deltagarna uttrycker sig positivt rådande kvotering är för att det skulle bidra till en mer 

jämställd representation utav kvinnor. Områden som de beskriver som ojämställda är media, 

konserter och festivaler. Då manliga hårdrocksmusiker syns och hörs mer i media leder det till att 

en större del unga och vuxna lyssnar på dem. Att kvotera in och ge kvinnliga musiker mer utrymme 

i media skulle då även leda till att deras musik skulle spelas mer. Här påpekar deltagarna att 

musiklärare har ett ansvar att spela upp musik från både manliga och kvinnliga artister och band 

för att bidra till elevernas kännedom om kvinnliga musiker, som inte annars får lika mycket plats 

som manliga.  

 

På festivaler förekommer det kvotering till viss del.  

Ida – Jag vet att vi pratade med någon festivalarrangör som sa ”ja, vi hade ju bokat 

det här bandet”, nu kommer jag inte ihåg vad det var, det var något annat band med 

kvinnliga musiker ”… men sen så släppte ni den här singeln och nu är vi så jävla 

mycket mer sugna på er så vi har, fsh [föser iväg] bort med dom och så får ni komma 

istället”. Ba ”eh, aha, kan ni inte ta båda då eller om ni gillar båda banden?”, ”nej nej, 

alltså vi kan bara ha ett”. 

Festivalerna kan ha en kvot av kvinnliga band som ska fyllas upp. Då gäller det varken mer eller 

mindre än den kvoten som ska fyllas upp. Arrangörerna menar att besluten ibland kan leda till att 

den musikaliska kvaliteten blir lidande om kvotering ska följas slaviskt. Att ett band borde få spela 

för att de är bra och inte för att de har eller inte har av ett visst kön menar deltagarna. 

 

Att ett band får en fördel vid festival, som i citatet ovan, eller om det blir erbjudet många spelningar 

av till exempel ett studieförbund, kan vara att göra bandet en otjänst menar Simone. Otrevlig 

stämning kan uppstå mellan banden om något band får orättvisa fördelar. Det kan också vara till 

nackdel om ett band ges mycket uppmärksamhet och får mycket serverat utan att behöva kämpa 

för det. Då kan bandet vänja sig med det och inte veta hur de ska hantera en situation där allt inte 

redan är serverat. 
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5.5 Uttryck 

I detta avsnitt redogörs informanternas tankar och erfarenheter av olika former utav uttryck inom 

sitt hårdrocksmusicerande.  

 

5.5.1 Sceniskt uttryck 

Förutom att lära sig spela instrument och genrer har deltagarna arbetat fram ett personligt uttryck 

för när de står på scen. 

Anna – Ja, men när jag precis hade börjat spela med [bandnamn], dom körde ju mer 

metal och jag hade spelat mer [klassisk] hårdrock tror jag. Så var det någon i publiken 

som sa ”ja, det syns att du har spelat någon annan, du rör dig helt annorlunda” sa han. 

Olika genrer har olika rörelser kopplat till sig. Diskursen gällande genrers uttryck återskapas genom 

att nya inom genren lär sig från de mer erfarna. Det lärandet sker genom att se andra musiker live 

eller på video och sedan omvandla till sitt eget. Diskursen innebär då att musiker kan känna sig 

tvingade att röra sig på ett särskilt vis, då det hör till den genre som musikern spelar, även om den 

nödvändigtvis inte vill.  

 

Sceniskt uttryck innefattar även vad musikerna har på sig när de står på scen. Jessica berättar att 

hon först undermedvetet och sedan mer aktivt har tagit beslutet att inte ha på sig exempelvis 

urringade tröjor när hon står på scen. Likaså väljer hon att inte röra sig på ett sådant sätt som enligt 

normer kan upplevas som sexuellt. Det menar Jessica är för att hon vill att publiken ska fokusera 

på hennes musikaliska talanger och inte på hennes utseende. Vidare berättar hon att hon 

exempelvis har burit korsetter på bandbilder, för att hon tycker att det är snyggt. Men på scen väljer 

hon att inte ha på sig det, för att undvika att folk ska stirra på hennes kropp. 

 

5.5.2 Skapande 

Samtliga deltagare spelar i band som skriver egna låtar. Skapandet i de banden kan se ut på olika 

sätt, men är mer eller mindre gemensamt. Jessica beskriver hur sitt band StrongHeart övergick från 

att vara ett coverband till ett band med eget material. 

Jessica – För det var ju bara tänkt som ett skoj och ploj-projekt. Men då, vi började 

som alltid repen med att jamma. Och helt plötsligt så var det såhär ”men det här lät ju 

ganska, det här lät ju ganska coolt”. 

Jakob – Mm. 
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Jessica – Och så växte det ju liksom fram en egen låtrepertoar. 

Det kollektiva skapandet lyfts även fram utav de andra informanterna. Vissa saker skrivs helt 

gemensamt. I andra fall kan en medlem ta med sig en idé till bandet, för att sedan tillsammans 

arbeta vidare med. Samma sak gäller textskrivande till låtarna, där en person ofta har huvudansvaret 

för skrivandet, men övriga medlemmar bidrar med teman och idéer. Att musikskapande 

konstrueras kollektivt bidrar till att låtarna ska bli enhetliga produkter från bandet. 

 

5.6 Socialt 

I resultatets sista tema beskrivs de sociala aspekterna utav deltagarnas upplevelser från 

hårdrocksmusicerande.  

 

Simone berättar om att som hårdrocksband med kvinnlig medlem, inom en scen som i övrigt är 

mansdominerad, får hon mycket utav uppmärksamheten utifrån. 

Simone – Vi vill vara som vilket annat band som helst, eller vi vill ju inte det, men vi 

vill ju bli behandlade som det. 

Då hon inte har rollen som frontperson i bandet anser hon att det inte är rättvist att så mycket 

fokus hamnar på henne. Hon vill att bandet ska uppmärksammas, men att de ofta får det utav fel 

anledning. Bandet ska få uppmärksamhet för den musik som de spelar, inte för att en medlem är 

av ett visst kön. Jessica berättar om sitt band hon hade i högstadiet och som bestod utav sju tjejer.  

Jessica – Vi hade ju vuxit upp i tron med att såhär ”ja men vaddå, vi lirar i band, vi är 

brudar, so?!”. 

Jakob – Ja, det blev så liksom. 

Jessica – Ja, det blev så. Det var ingen som tänkte på det. Men då när folk utifrån 

började kommentera, det var ju då det vart liksom ”jaha”. 

De fick kommentarer från folk som tyckte att det var speciellt att de var tjejer som spelade rock, 

men de i bandet upplevde inte att det var något särskilt.  

 

I den här diskursiva konstruktionen uppfattas det som något utstickande med tjejer som spelar 

musik. Då instinkter ligger i att följa flocken kan det bli knepigt för en tjej att vilja fortsätta med 

musiken om sin situation upplevs som onormal. 
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I båda sina nuvarande band är Jessica den enda kvinnliga medlemmen. Men hon har inte upplevt 

någon särbehandling, utan hon har alltid känt sig som en i gänget. Däremot berättar både Jessica 

och Simone att de har känt en saknad av att ha fler kvinnor runt omkring sig. För Jessica var det 

när hon började gymnasiet, där det bara var hon och ytterligare en tjej som var intresserade utav 

hårdrock. Simone upplever ensamhet i att hon är den enda kvinnliga, vuxna hårdrocksmusikern i 

staden där hon bor. Hon menar att det inte är roligt att vara själv och säger att hon skulle vilja ha 

någon likasinnad vän att umgås med. 

 

5.7 Sammanfattning 

Informanterna berättar att de till stor del har lärt sig hårdrocksgenren och utvecklat sina 

instrumentkunskaper genom att musicera i band med andra musiker. Det handlar både om att öva 

i replokal och att spela live. Deltagarna berättar även att de har lärt sig hårdrocksmusicerande i olika 

typer utav skolans verksamheter och stadier. Inom skolan har musikkunskaperna som 

informanterna införskaffat varit både allmänna, exempelvis musikteori, och specifika för 

hårdrocksmusicerande. Hårdrockskunskaperna har mest kommit genom undervisning som har 

varit individanpassad. Andra lärandemiljöer som presenteras innefattar studieförbund och 

workshops samt strömningstjänster och hemsidor med musiknotation på internet. 

 

Deltagarna i studien började intressera sig för hårdrock på olika sätt. För hälften utav deltagarna 

kom intresset från deras föräldrar, som har spelat upp det för dem som små. Intresse har också 

kommit från andra jämnåriga som har spelat upp musiken för dem. En utav informanterna fattade 

tycke för genren som en utveckling från annan typ utav rockmusik som hon hade lyssnat på 

tidigare. I hårdrocksmusiken är det dess kraftfulla sound med, hög volym, distade gitarrer och stark 

sång som har lockat deltagarna till att lyssna och spela. Den starka musiken ger utlopp för starka 

känslor, vilket kan användas för att hjälpa individer att uttrycka sig. 

 

Det har varit viktigt för hälften utav deltagarna med förebilder att se upp till. I deras fall har de 

inspirerats utav kvinnliga musiker som har gått emot föreställningar om vad en kvinna inte kan 

göra. De berättar även att de har sett upp till manliga musiker. En annan inspirationskälla är att 

spela och skapa musik tillsammans med andra musiker. Samtliga deltagare lyfter fram musiklärares 

roll i deras musikaliska utveckling, såväl inom grund-, gymnasie- som kulturskola. För att motivera 

ungdomar att utvecklas vidare har musiklärarna gett dem tillgång till replokaler utanför lektionstid 

och satt ihop grupper för dem att spela tillsammans med. Musiklärarna kan även vara ett hinder i 

utvecklingen om de inte har kunskaper inom de genrer som eleverna är intresserade utav att spela. 
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Även pedagoger från studieförbund och fritidsgårdar har varit betydande. Ytterligare inspirations-

källor som deltagarna berättar om är att lyssna på musik, lära sig andra genrer och litteratur. 

 

Bemötandet från publik menar deltagarna till stor del har varit positiv. De menar också att kvinnliga 

musiker kan ha en fördel då de spelar live eftersom att publik ofta blir nyfikna på att gå och lyssna 

då det är något utstickande. Deltagarna berättar att det även har förekommit en del kommentarer 

gällande utseende som de har upplevt som objektifierande och stötande. Även har de upplevt att 

kommenterare i stil med ”du är bra för att vara tjej”, vilket är tänkt som en komplimang men kan 

uppfattas utav mottagaren som onödig exotifiering. Deltagarna har dessutom upplevt kränkande 

behandling utav människor inom musikbranschen och hårdrocksscenen. Det gäller skivbolag som 

har nekat dem kontrakt på grund vilket kön som musikerna har och fördomsfulla bemötanden från 

journalister och ljudtekniker. En deltagare berättar om hur hon har upplevt att män har nekat henne 

till att spela med dem då hon som kvinna ses som en konkurrent. Informanterna har skilda åsikter 

gällande kvotering inom hårdrocksmusiken. Då andelen kvinnor inom hårdrocken är mindre skulle 

kvotering leda till att fler kvinnor skulle få synas och höras mer i media och på festivaler. Kvotering 

kan dock innebära att den musikaliska kvaliteten blir lidande om ett band väljs utifrån kön och inte 

musikalitet. Dessutom kan kvotering leda till osämja mellan band inom ett grafiskt område om ett 

band får märkbara fördelar.  

 

Hårdrocken har specifika rörelser på scen kopplat till sig som deltagarna har lärt sig. Dessutom 

finns det vissa rörelser som har en sexuell anspelning som musikerna kan välja att utföra. 

Detsamma gäller viss klädsel, som kan vara mer sexuella.  

 

I sina band har deltagarna utvecklat sina kunskaper inom musikskapande. Inom banden varierar 

det hur mycket som skrivs tillsammans. Vissa låtar skapas helt tillsammans i bandet, medan med 

andra låtar är det en person som har huvudansvaret. 

 

Som kvinna inom ett mansdominerat sammanhang innebär det att bandet hon spelar i får mycket 

uppmärksamhet på grund av henne, fast än musikerna själva inte upplever det som något unikt. 

Även innebär det att uppmärksamheten som bandet får fokuseras på den kvinnliga musikern. Det 

kan också kännas ensamt som kvinnor när det inte finns lika många andra kvinnor med samma 

intresse.  
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6. Diskussion 

6.1 Kvinnliga hårdrockare 

Varför det är så att det är färre kvinnor som spelar hårdrocksmusik än män? De kvinnor som spelar, 

vad är det som drar dem till att spela den typen utav musik? Hur kan könsfördelningen se ut inom 

hårdrocksscenen i framtiden? Jag kommer i följande avsnitt att föra resonemang utifrån dessa 

frågor. 

 

6.1.1 Normer 

Det första som jag kommer att tänka på är vilka normer som råder kring kvinnors musicerande. 

Föreställningar finns om vilka instrument som är mer passande för killar och för tjejer. Mest 

märkbart är det de ljudstarka instrumenten som tjejer undviker att spela medan killar dras till 

(Green, 1997). Elgitarr och trummor är två sådana ljudstarka instrument, vilka båda är signifikativa 

för hårdrocken (Chapman, Dunn & McFadyen, 2011; Christe, 2004). Det finns även föreställningar 

om att kvinnors sång ska vara ljuv (Bayton, 1998), när hårdrockens ideal strävar mot motsatsen. 

Subgenrer inom hårdrocken som power metal och symphonic metal har däremot anammat sångideal 

från den klassiska musiken (Chapman, Dunn & McFadyen, 2011). Inom dessa genrer är det vanligt 

förekommande med sångerskor som frontpersoner, exempelvis i det finska bandet Nightwish och 

nederländska Within Temptation.  

 

Jag tänker mig att de normer som finns kan påverka de kvinnliga musikerna och gör att det blir 

extra slitsamt att vara verksam. Det kan kännas som att gå i motvind mot de fördomar hos 

hårdrocksfans och branschfolk som studiens deltagare beskriver. För unga musiker kan det här 

vara en aspekt som gör det svårt att fortsätta med musiken. Men jag tänker mig även att fördomarna 

kan fungera som en drivkraft som vissa kvinnor för att fortsätta. Det kan innebära att visa för sig 

själv och andra att det är individen själv som har kontroll över sitt eget liv och inte måste göra det 

som förväntas av en. 

 

6.1.2 Representation 

Representationen utav kvinnor i media och inom musiken kan spela roll för kommande 

generationen musiker. Som Jämställd festival (2017) har visat, är det fler manliga än kvinnliga akter 

på svenska musikfestivaler. Anledningen till varför det är så kan ligga i linje med det som Bayton 

(1998) säger om att det är män som besitter maktpositioner inom musikbranschen och att kvinnor 

traditionellt sett ses som konsumenter och stöd till de manliga musikerna. Det kan vara anledningar 
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till att färre kvinnor får synas i media och får sin musik spelad. De kvinnliga musiker som syns och 

hörs är ofta sångerskor. Färre kvinnliga instrumentalister i media innebär att det blir svårare för 

unga tjejer att hitta kvinnliga förebilder. Jag tänker mig att i och med dagens teknologiska samhälle 

borde det vara enklare för unga tjejer att hitta samkönade förebilder att se upp till. Tidigare har 

musik som unga tagit del av i stor del styrts utav större industrier, som radio, MTV, skivindustrin 

och musiktidningar. Idag är det möjligt att själv styra vilken musik vi vill lyssna på genom sökningar 

på Spotify och YouTube samt att det är upp till individen själv vilka musiker hen ska följa på sociala 

medier. 

 

Ett sätt bidra till större representation utav kvinnor inom genren är genom kvotering. Studiens 

deltagare var inte eniga gällande frågan om kvotering. Kvotering skulle leda till att fler kvinnliga 

musiker skulle uppmärksammas och få sin musik spelad. Främst vid livesammanhang, antingen vid 

spelningar eller på festivaler. Men kvotering kan upplevas som framtvingat eller krystat. Det kan 

även innebära att ett band tar något annat bands plats om det ”måste” vara ett visst antal kvinnliga 

band med. Det kan även innebära att det inte kan finnas mer än det antalet med. I sådana fall kan 

det innebära att ett kvinnligt band tar ett manligt bands plats eller att de tar ett annat kvinnligt 

bands plats, som i det fallet Ida beskrev i sin intervju. Det är något som banden i fråga inte kan 

styra över utan det är en fråga för arrangörer. Musikens kvalitet kan bli lidande om något band inte 

får spela. Det kan exempelvis bli en sämre representation utav subgenrer på en festival. Men jag 

tänker mig att det är en rättighet som människor har, att få uttrycka sig genom konst, och att genom 

kvotering kan fler personer få möjlighet att ta plats och utöva sin konst.  

 

Dessutom går det att fråga sig om vilka andra delar utav fältet som kan vara i behov utav kvotering. 

Potentiella områden skulle kunna vara inom högre positioner på musikbolag, som har nämnts 

tidigare som mansdominerade (Bayton, 1998), och arrangörer. Måhända att det skulle kunna 

innebära att beslut som tas, om exempelvis skivkontrakt, blir mer gynnsamma för kvinnliga 

musiker. Ett annat område skulle kunna vara ljudtekniker, vilket kan leda till ett minskande utav 

diskriminerande och förminskande beteenden som de ”lilla gumman”-kommentarerna som 

beskrivs i resultatkapitlet. 

 

6.1.3 En genre i utveckling 

Varför lockas en del kvinnor till att spela den här typen utav musik? I repotageboken Blod Eld Död 

(Johannesson & Klingberg, 2011) beskrivs hårdrocksgenren som ”[…] en genre av män, för män 

[…]” (s. 231). Vilket stämmer in med Walsers (1993) beskrivning om hårdrocken som 
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ursprungligen en genre riktad till en ung, vit och manlig publik från arbetarklassen. Men som 

historien visade sig så var detta inget konstant, utan publiken breddades och blev mer heterogen 

under 80-talet i korrelation med genrens utveckling. Genom att studera hårdrockens historia märks 

det att genren är i konstant utveckling med olika band och subgenrer som hela tiden utmanar 

gränserna för vad hårdrocksmusik är för något samt vilka som kan spela. Under slutet av 70-talet 

började kvinnor synas på hårdrocksscenerna, på instrument, ren sång och senare även på growl 

(Dunn, Joy Wise & McFadyen, 2005).  

 

Deltagarna i studien berättar att det är kraftfullheten i musiken som lockar till att spela musiken. 

Enligt mig är kvinnor, som män, i behov av ett uttrycka sig kraftfullt och energirikt för att uttrycka 

sina känslor och tankar. Jag skulle säga att hårdrocken var en genre av män, för män, men att det 

inte är det längre. Utifrån genrens experimentella förhållningssätt som leder till utveckling och 

utifrån mina samtal med informanterna hoppas jag att hårdrocken i framtiden kommer att bli mer 

jämställd. Men det kräver arbete, både från nya och gamla musiker samt från fans och 

musikpedagoger för att behandla de föreställningar om kön som finns kvar från den tiden då 

hårdrock var en genre av män, för män. 

 

Vad skulle behövas för att få in fler kvinnor i hårdrocksscenen i framtiden? Först och främst 

behövs nog intresse, att tjejer och kvinnor känner ett värde i att lyssna på och lära sig att spela 

hårdrockssmusik. För att skapa ett intresse hos unga tjejer behövs förebilder, som i Annas fall med 

Joan Jett, att det är praktiskt möjligt att som tjej spela och sjunga kraftig musik. För att lyfta fram 

fler kvinnliga förebilder är kvotering ett, som jag menar passande, tillvägagångssätt. Inom den 

kraftfulla genren krävs det att utövaren har en tuff attityd. Vissa, som inte har en så tuff 

personlighet, kan utveckla det genom att lyssna på och spela kraftfull musik.  

 

6.2 Lärandemiljöer för hårdrock 

I följande avsnitt diskuteras diverse aspekter utav de lärandemiljöer för hårdrock som deltagarna i 

studien berättar om. 

 

6.2.1 Bandet 

Att spela i hårdrocksband är som att spela en lagsport menade Simone i sin intervju och samtliga 

informanter beskriver bandet som en viktig läromiljö för dem. Inom banden skapas en trygg miljö, 

vilket är en bra förutsättning för att musikerna ska utvecklas. Det ligger i linje med det som Björck 

(2011) menar om att ta plats i rum. I denna miljö kan medlemmarna i bandet öva och experimentera 
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utan dömande blickar utifrån. Inom bandet kan musikerna dela med sig utav sina kunskaper till 

varandra och lära varandra. Genom att sätta upp gemensamma mål kan medlemmarna uppmuntra 

varandra till att utvecklas. Den trygga miljön främjar dessutom de kreativa aspekterna utav 

musicerandet. Att gemensamt skriva musik gynnas enligt mig i en miljö där alla i gruppen känner 

att de kan komma med förslag och få sin röst hörd. 

 

Den här aspekten med band tänker jag är något som skiljer hårdrock från många andra genrer. Om 

vi tar pop som exempel, är det ofta en frontperson som är i fokus, Beyonce, Avicii, Zara Larsson 

etc. Dessa artister skulle kunna ha olika kompmusiker bakom sig varje gång och många i publiken 

skulle inte märka det. Men med hårdrock är det oftast hela bandet som är i fokus. Publik på en 

Metallicakonsert skulle mest troligt lägga märke till ganska fort om det inte var Lars Ulrich som 

satt bakom trummorna. Vilket gör att alla medlemmarna i bandet är viktiga i bandets verksamhet. 

Det blir som i Alexandre Dumas bok De tre musketörerna, en för alla, alla för en. Förvisso har 

hårdrocken också frontpersoner (Chapman, Dunn & McFadyen, 2011). Men enligt mig är detta 

ofta en roll som sångaren tar på sig eftersom hen står närmast publiken. För hårdrockens 

frontpersoner ingår också ansvaret att mellansnacka under spelningarna, vilket kommer naturligt 

för sångarna då de har en mikrofon framför sig. Det finns å andra sidan soloakter inom hårdrocken 

också. Ofta är det musiker som har varit med i etablerade band tidigare och sedan lämnat bandet, 

exempelvis Ozzy Osbourne efter Black Sabbath eller Doro Pesch efter Warlock. Men jag upplever 

dessa soloakter ändå som band då det ofta är flera medlemmar med och skriver låtarna. Ett exempel 

på detta är Ozzys första soloalbum, ”Blizzard of Ozz”, där gitarristen Randy Rhoads är delaktig 

som låtskrivare på varje låt. 

 

6.2.2 Skolan 

Utifrån studiens resultat är lärande inom hårdrocksgenren i skolmiljö mest användningsbar där det 

finns utrymme för individanpassning. Det har att göra med intresse bland eleverna, nivå och grupp. 

Då hårdrock är en virtuos genre kräver musicerande inom genren en högre instrumentteknisk nivå 

än inom många andra genrer. Om hela elevgruppen är på den nivån går det bra med den typ utav 

musicerande under lektionstid. Ju högre ålder och ju mindre i storlek elevgruppen är, desto högre 

är sannolikheten för att det är möjligt att kunna bedriva hårdrocksundervisning. Det är hypotetiskt 

möjligt att spela hårdrock med elever i lågstadiet, men oddsen för att hela klassen är på tillräckligt 

hög nivå för att kunna spela är mycket låga. Enskild undervisning, oftast vid instrumentlektioner, 

har goda förutsättningar för spel inom genren. Då är det mer elevens intresse som styr vilka 

musikstilar undervisningen ska innehålla, vilket även nämns i denna text. 
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Det är dessutom upp till musiklärare att skapa möjligheter för lärande inom genren. Dels handlar 

det om att under lektionstid förse elever med stimulerande material och övningar. Lärare kan även 

ge plats åt individer genom att arbeta för en inkluderande miljö. Det kan göras genom att se till att 

alla i elevgruppen får ta lika mycket plats ljudmässigt och kroppsligt (Björck, 2011) i musicerandet. 

Elever kan dessutom få plats rumsligt om lärare sätter ihop grupper med tjejer som är intresserade 

utav att spela så att de kan spela tillsammans i en trygg miljö. Studiens deltagare lyfter banden som 

bland viktiga, om inte de viktigaste, läromiljöerna för hårdrock. Det innebär att som musiklärare är 

det gynnsamt att sammansätta grupper med elever som verkar vara intresserade utav att lära sig 

genren. Ett annat sätt som möjligheter kan skapas på är som lärarna under Jessicas skolgång gjorde, 

som lät eleverna komma in i musiksalen och spela på rasterna. Det innebär förstås frihet under 

ansvar från elevernas sida, att de är varsamma om utrustningen som finns där. För ungdomar är 

det enligt mig viktigt att ha tillgång till replokaler och utrustning. Musikinstrument och PA-

anläggningar är kostsamma, vilket unga mest troligt inte har råd med att införskaffa på egen hand. 

 

6.2.3 Internet 

Som studiens deltagare beskriver är internet en effektiv plats för lärande. Det finns mängder utav 

information i form av gratis notation och tabulatur samt videolektioner på YouTube. Dessutom 

finns det information och recensioner om teknisk utrustning som musiker kan ta del utav. Utöver 

det finns det ett stort utbud utav inspirationskällor genom musikstreaming samt musik- och 

livevideor från hårdrocksband. Internet är även en plats där band kan växa. Musiker kan få 

feedback på sin musik och sitt musicerande genom internetforum, kommentarsfält och sociala 

medier. Marknadsföring utav musik och försäljning utav fysiska föremål såsom bandtröjor och 

liknande, görs effektivt på internet. 

 

Internets lättillgänglighet är, som nämnt tidigare, en fördel. Men det kan även vara till nackdel för 

musikerna. Det innebär att det är ett stort antal musiker och band som tar del utav fördelarna vilket 

leder till att de konkurrerar om uppmärksamheten på internet. Några aspekter underlättar plats-

tagande och ger ökad uppmärksamhet på den här fronten. Det kan innebära att vara eller göra 

något utstickande från andra. Ett sätt att göra detta på är om musikerna som spelar bryter 

förväntningar om kön, ålder, etnicitet eller liknande. Att göra något nyskapande musikaliskt kan 

också leda till uppmärksamhet. Exempelvis kan detta innebära att spela på en hög teknisk nivå, 

pusha subgenrer till nya gränser, blanda genrer eller att inkorporera instrument som inte vanligtvis 

ses inom genren. Ett annat sätt att sticka ut på är estetiskt, genom bandbilder, image, musikvideor 
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och dylikt. Jag tänker mig utöver det att den här konkurrensen om utrymme på internet kan 

motivera musiker att anstränga sig extra och öva mycket för att sticka ut.  

 

6.3 Musikdidaktiska aspekter på hårdrock 

I följande avsnitt analyseras och diskuteras musikdidaktiska aspekter utav hårdrocksmusicerande 

utifrån den didaktiska relationsmodellen (Bjørndal & Lieberg, 1978) som presenterades i 

bakgrundskapitlet. Diskussionen ska bidra till kunskaper om lärande inom hårdrocksgenren för 

pedagoger och andra personer som arbetar med att främja hårdrocksmusicerande hos sig själv och 

hos andra. 

 

6.3.1 Elev- och lärarförutsättningar 

Detta hörn på modellen belyser vilken roll diverse aktörer har för lärande hos individen. Olika 

förkunskaper och erfarenheter är väsentliga, både hos lärare och elever. Hårdrock är en virtuos 

genre som kräver speltekniska färdigheter för att utöva (Chapman, Dunn & McFadyen, 2011; 

Johansson 2017; Walser, 1993). Därför är det enligt mig inte en optimal genre för en nybörjare att 

inleda sin musikaliska inlärning med, utan den typ utav spel bör nog vänta tills det att eleven 

åtminstone har nått upp till en grundnivå på sitt instrument.  

 

För läraren tänker jag mig att de instrumenttekniska kunskaperna generellt sett är högre än hos en 

elev och därför sällan blir ett problem. Däremot kan det bli problem som i Idas och Annas fall om 

läraren saknar kunskaper om spel inom genren, de instrumenttekniska färdigheterna inom 

hårdrocken. Exempel på sådana färdigheter kan vara att sjunga med dist10 eller tapping11 på gitarr.  

 

6.3.2 Mål 

Som hårdrocksmusiker tänker jag att det finns olika typer utav mål att arbeta mot. Dels tänker jag 

att det finns instrumentella mål (Angelo & Sæther, 2014), som berör att bli bättre på instrumentspel 

och tekniker. Det finns även konstnärliga mål, som handlar om skapande inom genren. En annan 

typ utav mål vill jag kalla för händelsemål, vilket jag tänker mig innefattar att ha någon specifik 

händelse som exempelvis att genomföra konserter/turnéer/uppspelning/inspelning eller att släppa 

låtar/skivor.  

 

                                                      
10 Sångteknik som ger rösten en raspig karaktär. 
11 Teknik på stränginstrument då musikern använder båda sina händer på greppbrädan.  
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Måhända är det användbart med Hanken och Johanssens (1998) kategorisering utav mål här, med 

överordnande mål, syften, delmål och arbetsmål, beroende målets storlek och värde. Det går även att 

använda deras kategorisering för att behandla mål i flera steg. Ett exempel skulle kunna vara en 

gitarrist som komponerar låtar och övar in dessa med sitt band för att göra en bra studioinspelning. 

Låtarna släpps sedan på album och bandet far ut på turné för att göra promotion för detta album. 

Gitarristen kan härmed förhålla sig till de olika stadierna av processen. En instrumentlärare kan 

sätta upp mål i varierande storlekar. Mål som sträcker sig mellan något eleven ska lära sig under en 

del utav en lektion till något som elever arbetar mot under flera månader. De sista typerna utav mål 

som jag tänker mig är aktuella för en hårdrocksmusiker är individuella mål och gruppmål, vilka belyser 

skillnaden på mål för enstaka musiker och deras band. Båda utav de sistnämnda målen går att 

kombinera med andra typer utav mål, exempelvis individuella färdighetsmål eller gruppmässiga 

delmål. 

 

6.3.3 Ramfaktorer 

Det finns ett flertal faktorer som har påverkan på inlärningen för hårdrock. Uppenbara ramfaktorer 

är utrustning, lokaler och ekonomi. Utrustning innebär instrument och deras tillbehör samt 

ljudteknisk utrustning. Aspekter utav lokaler, främst replokaler, övningsrum och scener, handlar 

om tillgänglighet, utformning och akustik. Ekonomin styr vilken utrustning och lokaler som finns 

tillgängliga både för individen, banden och för skolorna. För banden finns studiecirklar som stöd 

för ekonomiska aspekter. En mer abstrakt ramfaktor är tid. Tiden påverkar hur länge en elev kan 

spela tillsammans med lärare. Dessutom har tiden inverkan på hur stor del utav fritiden som 

individen kan ägna åt individuell övning och rep med band. 

 

De normer som råder har påverkan på lärandet. Om jag ska analysera lärande inom hårdrocks-

musicerande utifrån den didaktiska relationsmodellen tänker jag att normer och diskurser går in i 

kategorin ramfaktorer. I likhet med övriga ramfaktorer fungerar normer olika beroende på kontext. 

Linjerna mellan modellens hörn visar på relationer mellan aspekter utav undervisning, vilket gör 

att ramfaktorerna ter sig annorlunda beroende på vilket sammanhang lärandet sker i. I planering, 

genomförande och utvärdering utav undervisning är det som lärare utav vikt att ha med tankar om 

hur de olika hörnen i modellen förhåller sig till rådande normer. I det här fallet gällande genus och 

fördomar om kön. Värt att notera är att ramfaktorer inte är något som är konstant, utan de går att 

påverka och förändra (Angelo & Sæther, 2014), detsamma gäller normer och diskurser (Foucault, 

1972). 
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6.3.4 Metoder 

Min uppfattning är att lärande inom hårdrock ofta inleds med att individen lär sig att spela sitt 

instrument. Därefter fortsätter hen med att lära sig att spela covers på hårdrockslåtar för att få en 

förståelse hur genren fungerar. Sista stadiet är att börja skapa låtar inom hårdrocksgenren. Denna 

process tänker jag kan ske med olika personer. Antingen lär sig individen från en lärare, tillsammans 

med vänner eller på egen hand. För informanterna var de viktigaste lärandemiljöerna deras tidigare 

och nuvarande band, där de tillsammans med vänner lär sig att bemästra sina instrument, 

hårdrocksgenren och låtskapandet. Utöver denna process är det, som med övrig musikinlärning, 

individuellt vilket förhållningssätt som passar bäst. Vissa lär sig att spela på gehör medan andra 

föredrar att lära sig med hjälp utav noter/tabulatur. Dessutom är det vanligt med ett visuellt 

förhållningssätt genom att se på hur något spelar för en personligen eller på video. Här är det upp 

till individen själv, kanske med hjälp från lärare, att hitta vilket arbetssätt som är optimalt för 

individen.  

 

6.3.5 Innehåll 

Innehåll för lärande inom hårdrocksgenren är utifrån studiens resultat centrerat runt att lära sig att 

spela låtar, egna låtar eller covers. Till spelet utav låtar appliceras teknik och musikteori samt tankar 

om sound och genrekunskap. Att spela andra bands låtar kan göras utifrån initiativ från lärare eller 

ifrån musikern själv. Lärare, eller en annan musiker som tar rollen, kan visa upp låtar genom att 

visa visuellt och gehörsmässigt för eleven eller genom att presentera en notation. Om musikern ska 

lära sig att spela covers kan hen antingen planka12 låten eller titta på när andra musiker spelar låten, 

lättast tillgängligt genom video. Musikerna kan också leta rätt på noteringar utav stycket, antingen 

på internet eller i tryckt form. Genom att lära sig att spela andra bands låtar får individen lära sig 

tekniker och får dessutom kunskaper om genren. Det går även att göra en musikteoretisk analys 

utav låtarna, med exempelvis skalor och harmonik, för att förstå vad det är som gör att musiken 

låter som den gör. Dessutom går det att undersöka vad för utrustning som musikerna i 

originalversionen använder för att förstå vad det är som ger musiken det sound som den har. När 

musikern därefter arbetar med att skapa egna låtar kan hen använda de verktyg och preferenser 

som har införlivats vid musicerandet utav andra bands låtar.  

 

                                                      
12 Att ta ut låten på gehör. 
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6.3.6 Värdering 

Värderingar i en hårdrocksmusikers utveckling sker på olika vis och utförs utav olika roller. Jag 

tänker mig tre positioner inom värdering: musiker, åhörare och lärare. Musikern kan göra en 

utvärdering genom att jämföra sin egen prestation och progression med de mål som hen har satt 

upp för sig själv. För att göra det kan musikern lyssna på när hen själv spelar. Detta görs mest 

effektivt genom en inspelning, då hen inte behöver fokusera på att spela instrumentet utan kan 

rikta all sin uppmärksamhet på ljudet. Sådana inspelningar kan vara från livespelningar, 

studioinspelningar eller enklare inspelningar vid övningstillfälle. Genom att göra videoinspelning 

från konserter kan musikern, som de i Annas band gjorde, dessutom värdera sitt sceniska uttryck. 

Efter värderingen kan musikern sätta upp nya mål för framtida inlärning. 

 

Åhörare är värderare utav hårdrocksmusikers arbete. Jag tänker mig att publik, kritiker och 

medmusiker besitter positionerna som åhörare. Den värdering de gör sker vid livespelningar och 

vid lyssning utav inspelade låtar. Publik kan ge återkoppling genom entusiasm på spelningar, en 

taggad publik betyder oftast att de är nöjda (Krenske & McKay, 2000). Efter spelningar kan de ge 

feedback genom att berömma musikerna på plats. Musiker kan få återkoppling på inspelad musik 

och livespelningar från fans på internet, exempelvis på forum eller kommentarer på YouTube-

videor. Kritikers kommentarer dyker vanligtvis upp i tidningar, fysiska eller digitala. Medmusiker i 

ett band kan ge varandra återkoppling vid repetitioner och efter livespelningar samt vid 

musikskapande. 

 

Som lärare sker värdering utav elever utifrån styrdokument, egengjorda bedömningsmallar 

och/eller utifrån de mål som är satta för arbeten. Alla skolformer har inte betygskriterier, 

exempelvis kulturskolor, vilket enligt mig är positivt för att lärare kan individanpassa 

undervisningen till större del om ramarna är fria. Värdering från en lärare tillämpas för att föra 

elevernas lärande framåt. Läraren bedömer elevernas prestationer och ger utifrån bedömningen 

återkoppling på potentiell förbättring. Genom sin utbildning och sin yrkeserfarenhet utvecklar 

lärare sin förmåga att ge konstruktiv feedback. Verksamma musiker kan ta inspiration ifrån sina 

tidigare musiklärare hur de kan göra när det kommer till att värdera sitt och andras musicerande.  

 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 

Utifrån arbetet med denna studie har jag ett par förslag på arbetsområden att arbeta vidare med. 

Dels tänker jag att det finns möjlighet att utforska skolan, bandet och internet som lärandemiljöer 

för hårdrock mer ingående. Inom skolan går det exempelvis att undersöka hur inlärning inom 
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hårdrocksgenren fungerar som arbetsmetod och innehållsmässigt. Vidare tänker jag mig 

möjligheten att forska inom hårdrock utifrån andra minoriteters perspektiv, exempelvis med fokus 

på etnicitet eller transsexualism, som jag upplever består av ett mindre antal utövare inom hårdrock. 
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