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Ett möte med She‟s Got the Beat  

”Bilda band – så funkar det”. Så stod det på de små affischerna som jag hade sett 

överallt på Hamnmagasinet under musikfestivalen 2004. Min nyfikenhet väcktes. 

Det var ett seminarium som skulle ta upp frågan om hur det egentligen går till att 

starta ett band. Eftersom det var She‟s Got the Beat (SGTB) som initierade 

seminariet förstod jag att det framförallt riktade sig till unga kvinnor. Jag tänkte att 

det skulle vara ett bra tillfälle för mig att vara med på, inte minst för att lära mig mer 

om de människor som vill börja spela musik tillsammans. Vilka var de som skulle 

attraheras av denna inbjudan? Vilken ålder befann de sig i? Var det bara tjejer som 

skulle våga sig dit? Jag hade stora förväntningar och många obesvarade frågor när 

jag begav mig dit. 

 På den utsatta dagen går jag upp till lokalen. Först blir jag lite osäker på om det 

är här vi ska vara eftersom det än så länge bara är en tjej där. Jag vet att det är en av 

                                                                                      
          Foto: Marika Nordström 
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dem som ska leda detta möte. Jag sätter mig vid det avlånga bordet och det börjar 

droppa in fler och fler. Till slut är vi cirka tio personer. De andra är alla unga tjejer i 

sena tonåren och i början av de tjugo. Flera har en stil som kanske kan benämnas 

som alternativ. Några av dem bär kläder som ser hemsydda ut. Alla har en klädstil 

som skiljer sig markant från klädkedjornas reklampelare. Jag som är närmare tio år 

äldre än merparten är en udda fågel men blir uppfriskad och inspirerad av deras 

sällskap. 

 Vi börjar med att berätta lite om oss själva och varför vi är här. Någon har 

spelat piano i Musikskolan och en annan har försökt sig på gitarr men vill nu börja 

spela bas. En tredje har spelat gitarr själv i tre år, förutom en vecka på högstadiet då 

hon var med i ett band. En av de medverkande berättar att hon har spelat tamburin. 

Erfarenheterna skiljer sig åt men alla vill av någon anledning gå vidare med sitt 

intresse och bli mer aktiva. Min egen presentation blir något tvetydig. Jag berättar 

vem jag är och vad jag håller på med men att jag samtidigt skulle vilja skapa musik, 

om jag hade tid. Allt är rätt och riktigt men jag tycker att jag har en speciell roll 

under seminariet – jag är en musikintresserad forskare och befinner mig därmed lite 

som mellan två stolar.  

 Det som verkligen slår mig när jag lyssnar på seminarieledarna är hur mycket 

som måste fungera och praktiskt ordnas innan det blir enkelt att spela ihop med 

andra. Allt från samhällets förväntningar på unga kvinnor till bristande kunskaper i 

ljudteknik nämns som problem. De två unga kvinnorna som leder seminariet ger 

massor av praktiska tips som man bör tänka på. För mig verkar det uppenbart att de 

försöker ingjuta mod i seminariedeltagarna, att de ska känna när de går härifrån att 

det finns lösningar på problem som de har gått och grunnat på. 

 En viktig sak som tas upp är att välja ut något som är enkelt att spela till att börja 

med, för att man ej ska känna sig modfälld. ”Så att man kan känna att man är bra 

efter första repet” tillägger en av seminarieledarna. Den allra vanligaste metoden att 

lära sig är att man börjar med att försöka kopiera andras låtar – att man gör så 

kallade covers, berättar ledarna vidare. Jag förnimmer att de verkligen vill initiera 

något hos mötesdeltagarna. Det är som om att de vill övertala dem, få dem att 

förstå att det inte är så svårt och krångligt som det kan verka till en början.  

 Att känna sig duktig och bra även som nybörjare är uppenbarligen av stor 

betydelse och är något som upprepas flera gånger under seminariets gång. Handlar 

det mest om mod? Det är ett centralt tema under denna eftermiddag. Hela 

stämningen andas optimism och ledarnas leenden smittar av sig på deltagarna. Jag 

uppfattar det som om de vill uppmuntra till att våga. Man ska inte tro att någon kan 

allt från början, men det gör ingenting eftersom inlärningen sker successivt.  Det är 

därför viktigt att inte ge upp även när det går dåligt och trögt. Det här ämnet 

bearbetas ganska ingående och det förefaller vara ett stort problem att många ger 

upp tidigt eftersom det till en början är svårt på mer än ett sätt. ”Men man får inte 

vara hård mot sig själv, man får peppa varann i stället” förklarar en av 

seminarieledarna. ”Peppa” är ett ord som används ofta och vars symboliska 

betydelse är intressant. Är det ett ord som används lika ofta i manliga gemenskaper?  
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 Atmosfären under mötet är avspänd och informell och skratt och fniss avlöses 

av handfasta konkreta tips, som hur viktigt det är att använda en stämningsapparat 

så att musikinstrumenten med säkerhet är rätt stämda. Det är nämligen inte kul att 

spela tillsammans när det låter falskt. Det är något som kan skapa en känsla av 

uppgivenhet och som kan leda till att man ger upp. Det framgår tydligt i retoriken 

under mötet att ledarna verkligen vill att färre ska ge upp och att fler ska fortsätta, 

att de ska orka jobba sig förbi alla hinder som finns och att belöningen – det riktigt 

roliga – kommer längre fram och är värt att kämpa för. Då rullar det på av sig själv.  

Ledarna är lågmälda men alla verkar ta till sig deras råd. Deltagarna lyssnar 

koncentrerat, mestadels under tystnad, och antecknar ivrigt. Ledarna delar frikostigt 

med sig av sina egna misstag; minor som de gått på som amatörmusiker under årens 

lopp och den destillerade kunskapen som all denna erfarenhet har gett dem. Ett 

annat kärnämne är inlärningsprocessen som beskrivs som något som kan vara 

tråkigt och som definitivt är tidsödande. Det handlar om att traggla menar ledarna: 

att fortsätta och fortsätta tills en låt låter bra även om det tidvis känns mycket trist 

och motigt. ”Vi kunde sitta ett helt rep och repa samma låt eller en del av samma 

låt. Det kanske inte låter så roligt, men då sitter den.” Så säger en av ledarna för att 

liksom ingjuta mod och hopp hos lyssnarna.  Intrycket som ges är att det är viktigt 

att arbeta med allt det tekniska tillsammans i bandet för att få till bra musik och att 

det inte går att komma undan allt arbete som måste läggas ner innan resultatet blir 

bra. En annan tydlig röd tråd är att ledarna vill få oss förstå vikten av att skapa en 

gruppkänsla. Det är vanligt att band splittras för att man inte kommer överens och 

det kan förebyggas. Man säger inte ”du suger som gitarrist”, utan om det går dåligt 

ska man fortsätta att harva på ett tag för att sedan ta en paus och prata. ”Men sen 

efteråt kan det lossna på nåt sätt” säger en av dem uppmuntrande. 

 Jag upplevde mötet nästan som ett värvningsmöte. Ledarna var oerhört 

motiverade i sitt uppdrag (eller kanske det kan kallas kall!). Utifrån handlar det om 

en hobby, att spela i band. Ledarna var ivriga i att förklara att det finns problem och 

det kan i och för sig vara hur tråkigt som helst att repa samma sak hela, hela tiden, 

men ändå – att det är värt mödan. Varför det är värt mödan framgick inte under 

mötet. Det fanns liksom en konsensus som låg under all argumentation och 

information. Kärleken till musicerandet var underförstådd och outtalad. Retoriken 

och argumentationen intresserar mig och väcker tankar om rockens symboliska 

betydelse. Det kan upplevas som en hobby med hög status bland unga människor (i 

varje fall i vissa kretsar). Det går också att se det hela ur en politisk synpunkt; att det 

handlar om en klassisk rättvise- och jämställdhetsfråga. Det politiska engagemanget 

som föreningen She's Got the Beat, SGTB, representerar och brinner för är tydligt 

under denna vårvintereftermiddag. Mötet syftade i första hand att ge tillgång till en 

arena som är svåråtkomlig för kvinnor, att ge deltagarna instrument för att hitta 

ingångar till något som faktiskt är riktigt kul. Även om strålkastarna riktades mot 

problemen och tråkigheterna, kändes det som att alla visste varför vi var där – för 

att det något häftigt med toner och rytmer och att skapa dem själv är ännu häftigare.  

(Redigerat utdrag ur min fältdagbok 2004-03-13.) 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR SAMT AVGRÄNSNINGAR 

Syftet med avhandlingen är att med utgångspunkt i intervjuer och deltagande 

observationer analysera hur tio unga kvinnor ser på sina identiteter som rockmusiker 

och som medlemmar/engagerade i feministiska musikföreningar, med speciellt fokus på 

frågor som rör genus och feminism. 

 

 

De centrala frågeställningarna är:  

 

o Vilka drivkrafter ligger bakom deras ambition att bli rockmusiker och deras 

intresse för feministiska frågeställningar inom populärmusikens fält? 

o Hur skildras rollen som rockmusiker på amatörnivå?  

o Vilka föreställningar och normer finns det om feminism och genus, och vilken 

anpassning krävs till olika normer och förväntningar för att kunna vara 

verksam?  

o Vilka uttryck tar sig det musikaliska skapandet och på vilka sätt kan detta 

relateras till vilka de är och de diskursiva föreställningar som finns om rock, 

genus, kreativitet och feminism? 

o Hur framställs föreningarna och informanternas engagemang i dem i 

berättelserna, vad gäller arbetsstrategier och vilka ideologier som ligger till 

grund för det enskilda och kollektiva arbetet?  

o Hur påverkas de av de diskurser som finns om till exempel rock, kvinnliga 

rockmusiker och feminism? 

o Vilka betydelser och (mer)värden ser de i sitt eget musicerande och skapande? 

 

 

I intervjuerna berör informanterna ämnen som skapande, läroprocesser och diskursiva 

föreställningar om bland annat rock och populärkultur. Vidare fokuseras deras 

feministiska strategier som syftar till att öka jämställdheten och möjligheterna för 

kvinnor inom musikbranschen. Detta gäller även deras egen roll i sammanhanget som 

förebilder och politiska symboler: hur rockspelandet i sig ses som ett sätt att bedriva 

feminism och politik. Intervjuerna utgör huvuddelen av materialet där deras 

erfarenheter som kvinnliga rockmusiker på den lokala musikscenen blir centrala i 

diskussionen kring identitet. Diskussioner om deras konkreta arbete som musiker får 

stort utrymme i källmaterialet. 

Min studie utgår från ett identitetsperspektiv och fokus ligger på genus. 

Informanternas självpresentationer är huvudsakligen strukturerade efter könstill-

hörighet. Genus centrala roll innefattar en feministisk ambition hos informanterna och 

avspeglar ett av rockens stora spörsmål: den manliga dominansen inom fältet. 

Intervjuerna präglas av de diskurser som finns om rocken och som tar sig uttryck i 

musikjournalistik och forskning där vissa identitetskategorier analyseras i betydligt 

högre grad än andra. Andra aspekter eller dimensioner av informanternas identitet 

belyses i begränsad utsträckning. Det finns några referenser till klasstillhörighet i 
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materialet, men etnicitet är i stort sett frånvarande. Däremot talar de ibland om sig 

själva utifrån att de är (lokala) amatörer, med allt vad det innebär. Detta är intressant, 

inte minst med tanke på att gruppen informanter är tämligen homogen. Det handlar om 

en grupp vita, unga kvinnor där majoriteten härstammar från någon form av 

medelklassbakgrund. En påfallande gemensam nämnare är att flertalet läser eller har läst 

på universitets- eller högskolenivå. Materialets karaktär har resulterat i begränsningar 

som innebär att det är framförallt genus, ålder (generation) samt deras amatörstatus 

inom fältet som belyses. Då och då aktualiseras även frågan om lokal identitet. Umeå 

och Uppsala är de två städer som avhandlingen till allra största delen utspelar sig i och 

dessa platser utgör en röd tråd i materialet. Forskningen om populärmusik och lokal 

identitet kan sägas vara en egen falang inom populärmusikforskningen (se t ex Cohen 

1991, Mitchell 1996, Stokes 1994, Swiss, Sloop & Herman 1998, Whiteley, Bennett & 

Hawkins 2004). Det är dock inte mitt syfte att genomgående fokusera på 

konstruktionen av plats.  

Jag har valt att använda mig av identitetsbegreppet med utgångspunkt i 

informanternas berättelser där deras engagemang i feministiska musikföreningar präglar 

materialet. Jag är medveten om den kritik som riktas mot identitetsbaserad forskning. 

Inom den feministiska forskningstraditionen diskuteras ofta identitetsbegreppets 

nackdelar och det framväxande intersektionalitetsbegreppet kan ses som ett sätt att 

bearbeta problemet (se t ex Hammarén & Johansson 2009, Gemzöe 2002). 

Intersektionalitet som begrepp syftar till att förstå hur olika delar i en människas 

identitet, till exempel genus och klass, samverkar och interagerar. Diskussionen kring 

ämnet visar på hur svårt det är att i praktiken beskriva människans identitet på ett 

rättvisande sätt och åsikterna går isär angående begreppet och dess användbarhet (se t 

ex Butler 2007, Carbin & Tornhill 2004, Davis 2008, de los Reyes, Hammarén & 

Johansson 2009, Molina & Mulinari 2005, Lykke 2005, Spivak 1997). Mina informanter 

har genom sin aktiva roll i föreningarna själva valt att kategorisera sig efter kön, och i 

viss mån även ålder, och jag studerar deras organisering som ett uttryck för en 

(kollektiv) identitet och som en del av en social rörelse.  

Det förekommer ingen fördjupad analys av dem enbart utifrån kategorin ungdomar, 

vilket till stor del är avhängigt ämnets osynlighet i materialet. De talar mycket sällan om 

sig själva som tillhörande gruppen ”unga människor”, även om det många gånger är 

underförstått att de ser sig som unga kvinnor. Könstillhörigheten är det som gång på 

gång accentueras och som ses som något överordnat i förhållande till ålder. Även om 

ett par av dem fortfarande är tonåringar är den äldsta informanten 26 år, vilket också 

bidrar till att ett applicerande av ett sådant perspektiv blir mindre intressant. 

Ungdomskulturforskningen är en etablerad och stor forskningsarena. Valet att inte 

analysera dem utifrån kategorin ungdomar utgör också en form av (teoretisk) 

avgränsning.  
Kvinnornas levnadsberättelser visar på olika aspekter av deras identitet. Många 

gånger talar de utifrån sin könstillhörighet och sin erfarenhet som kvinnliga 

rockmusiker, men denna tillhörighet sätts ibland i relation till andra aspekter. De sätter 

in sig själva i ett socialt sammanhang och hänvisar till en lokalt förankrad ”alternativ” 

musikkultur och ”bandgemenskap”. I vissa fall aktualiserar berättelserna ålder, 
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generation och den allmänna tidsandan som rådde under deras tidiga ungdomstid. 

Fältarbetets samtidskaraktär är också närvarande på grund av att informanterna 

framställer olika tidsbundna diskurser och kulturella föreställningar som viktiga.  

Urvalet av informanter utgår från deras engagemang i två feministiska 

rockföreningar. Det ingår dock inte i mitt syfte att göra en detaljerad och genomgående 

beskrivning av föreningarna och deras verksamhet, eller att utföra någon jämförelse 

mellan dem båda utan jag använder mig till största delen av intervjuerna som 

källmaterial och analyserar på vilka sätt som engagemanget i föreningarna upplevs vara 

meningsskapande för informanterna.1  

Jag fokuserar på deras roll som musiker men analyserar även skapandet som process. 

Den slutgiltiga produkten, låtarna, undersöks dock i stort sett inte alls, vilket framförallt 

beror på att behovet att anonymisera informanterna omöjliggör ett offentliggörande. 

Däremot har jag lagt in två sångtexter i avhandlingen för att exemplifiera.  

Även om de människor som jag skriver om inte är professionella i egentlig mening 

har jag valt i att första hand kalla dem för ”musiker”. Anledningen är dels av praktisk 

natur, eftersom alternativet ”amatörmusiker” är långt och omständligt. Vidare uppfattar 

jag det ordets konnotationer som missvisande och tenderande att leda in läsaren på 

villospår, bland annat med tanke på informanternas kunskapsnivå, men även på grund 

av omfattningen av deras ambitioner. Mina intervjupersoner är överlag erfarna och 

vissa har hunnit utveckla en stor kompetens inom sitt område. Att benämna dem som 

”amatörer” kan upplevas som fel och det är inte heller något ord som de själva 

använder. Informanterna benämner sig själva framförallt utifrån den roll som de har i 

bandet eller som soloartist; till exempel ”trummis” eller ”trubadur”. Musikforskaren 

Ruth Finnegan påpekar i sin studie om musiklivet i engelska Milton Keynes att det kan 

vara svårt att särskilja amatörer från professionella (Finnegan 1989: 13). Vissa av mina 

informanter närmar sig ett slags semiprofessionalitet. De har många framträdanden och 

för ett mycket aktivt liv som musiker. Vidare drömmer en del av dem om att kunna leva 

på sitt stora intresse och de lägger ned mycket jobb på att etablera sig. Allmänt sett är 

det dock mycket svårt för musiker att enbart kunna leva på sin musik och det är en 

orsak till att distinktionen mellan amatör och professionell känns mindre relevant (jfr 

Lilliestam 2009: 80-85). Av praktiska orsaker är dock benämningen ”amatör” inte helt 

och hållet möjlig för mig att undgå eftersom det inte finns något passande, likvärdigt 

ord för att särskilja informanterna från dem vars yrkeskarriär är musiken.2  

                                                             
1 Se även Nordström 2004a 

2 ”Garageband” är ett alternativ, men det passar inte riktigt in i detta sammanhang. En orsak är att många av 
informanterna även är musikaliskt aktiva utanför bandet. (Ett annat problem kan vara att ordet numera lätt 
förknippas med en framgångsrik mjukvara till datorer.)   Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Garageband. 
  

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Garageband
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DISPOSITION  

Detta första kapitel består av en presentation av mina vetenskapliga utgångspunkter och 

tillvägagångssätt samt en översikt av forskningsfältet. Här är frågor om rock, genus och 

identitet centrala teman. I kapitel 2 bildar informanternas levnadsberättelser ramen för 

en beskrivning av bakgrunden till deras nuvarande liv som rockmusiker. Kapitlet visar 

hur familj, vänner och skola men även ett politiskt och feministiskt intresse förs fram 

som viktiga komponenter i deras presentation av vägarna till musiken. Kapitel 3 handlar 

om föreningarna She‟s Got the Beat och Rockrebeller och fokus ligger framförallt på 

hur de beskrivs av informanterna. Frågorna berör verksamheten och informanternas 

erfarenheter och känslor kring ämnet; till exempel varför engagemanget upplevs som 

meningsfullt och vilka problem samt möjligheter som finns. Kapitlet kompletteras med 

några deltagande observationer från SGTB:s verksamhet. Kapitel 4 handlar om att bli 

musiker och hur den egna musikeridentiteten framställs, bland annat vilka värden den 

tillskrivs. Ett sådant tema är upplevelsen av att stå på scenen och vara “rockstjärna”. 

Andra frågor som behandlas är det egna skapandet och övandets centrala roll. Kapitel 5 

belyser bandet och hur det skildras i intervjuerna. Hur arbetar medlemmarna i bandet 

för att skapa musik tillsammans? Det musikaliska skapandet som hantverk ligger i 

centrum för analysen där jag ger en bild av skapandeprocesserna och den kulturella och 

sociala ram som omger dem. Vilka viktiga normer och värderingar blir synliga i dessa 

berättelser om rocken, skapandet och om musikaliska samarbeten? Individen i 

förhållande till kollektivet är ett centralt tema. Det inbegriper allt från gruppdynamiken 

till relationers betydelse i bandkonstellationerna. I kapitel 6 lyfter jag fram 

informanternas roll som offentliga personer och musiker; vad det innebär att vara 

offentlig och bli bedömd. Det handlar bland annat om hur det upplevs att stå på scenen 

och erfarenheter av medierna. Berättelserna om offentligheten präglas till stor del av 

frågor som rör genus och feminism. Kapitel 7 avrundar avhandlingen och innehåller en 

sammanfattande diskussion där jag summerar de slutsatser som jag har kommit fram till 

och presenterar idéer som materialet och avhandlingsarbetet väckt hos mig. 

 

EN KORT PRESENTATION AV FÖRENINGARNA OCH INFORMANTERNA  

Rockrebeller var från början ett projekt som startade 2002 och som efter drygt två år 

övergick till att bli en förening. Syftet var att underlätta för unga kvinnor som ville spela 

rock, inte minst genom att fungera som en samlingspunkt där man kunde träffa andra 

med samma intresse. För enkelhets skull benämner jag Rockrebeller som en förening 

även om det formellt sett var ett projekt under en del av fältarbetstiden.3  

She‟s Got the Beat är en förening som bildades 1999 för att på olika sätt göra det 

enklare för tjejer som vill bli aktiva rockmusiker. På Facebook beskriver föreningen sig 

på följande vis: ”She's got the beat är en ideell musikförening som bildades i Umeå 

1999. Föreningens syfte är att förbättra villkoren för tjejers musikutövande och att 

                                                             
3 För mer information se: Nordström 2004a samt www.rebell.nu 
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skapa en scen för kvinnliga musiker. She's got the beat är öppen för både tjejer och 

killar, för alla musikstilar, för nya såväl som mer etablerade band och artister. Enda 

kravet är att banden främst består av tjejer.”4 

Informanterna är tio unga kvinnor mellan 19-26 år gamla, varav fem bor i Umeå 

och fem i Uppsala. Cirka hälften av dem är inflyttade från andra orter eller städer. De 

finns flera gemensamma nämnare hos gruppen. Några få går fortfarande på gymnasiet 

på musikinriktade utbildningar när jag intervjuar dem. De övriga läser eller har läst på 

universitets- eller högskolenivå, varav vissa har långa studier bakom sig. Flera är eller 

studerar till att bli journalister.  

 

MATERIAL OCH METOD  

 

Materialet som denna avhandling bygger på består till största delen av tio intervjuer 

med kvinnliga rockmusiker, men även ett antal deltagande observationer. Forsknings-

projektet började med att jag var intresserad av genus och populärmusik och ville 

fokusera musikers situation. Vid ungefär samma tidpunkt blev jag tipsad om She‟s Got 

the Beats verksamhet i Umeå och att det fanns liknande projekt i andra delar av Sverige. 

Vetskapen om detta blev avgörande för inriktningen på min avhandling. Jag begav mig 

till ett av She‟s Got the Beats föreningsmöten och frågade de närvarande om de kunde 

tänka sig att ställa upp på intervju. Jag skickade runt en lista och hittade fem av mina 

blivande informanter på detta sätt. I detta initiala skede fick jag höra talas om 

Rockrebeller i Uppsala och tog kontakt med dem via deras hemsida. Jag visste att det 

fanns andra feministiska musiksatsningar som hade startat till exempel på Gotland, men 

på grund av vissa praktiska omständigheter föll lotten på Uppsala. Genom min kontakt 

hos Rockrebeller fick jag tips på namn och på detta vis fick jag fem informanter som 

hade anknytning till Rockrebeller och Uppsala. Möten med dessa tio informanter 

resulterade i tio intervjuer av varierande längd. Den kortaste intervjun är cirka en timme 

lång och den längsta är över tre timmar. (Den genomsnittliga längden per intervju är 

närmare två timmar.)  Jag valde på ett tidigt stadium att göra längre djupintervjuer med 

ett mindre antal informanter.  Intervjuerna ägde rum mellan februari 2002 till februari 

2004 och det är också från den tidsperioden som merparten av mina nedskrivna 

fältdagböcker härrör sig. 

När jag väl hade fått kontakt med mina blivande informanter gjorde jag en lista 

utifrån mina förkunskaper, men var noga med att undvika att väva in förväntade svar i 

frågorna. Jag ville försöka belysa deras liv som musiker så förutsättningslöst som 

möjligt; vad de gjorde, vad de tyckte om och inte tyckte om etc. Jag använde mig därför 

till stor del av öppna frågeställningar av typen: ”Vilken betydelse har musiken i ditt liv?” 

Sådana frågor lade grunden för livsberättelsen som tema, där informanterna talade om 

sitt förflutna ur ett mer eller mindre reflexivt perspektiv och tittade tillbaka på sina liv 

som musiker. Jag försökte vara lyhörd och fånga upp de ämnen som jag uppfattade att 

                                                             
4 Källa: http://www.facebook.com/group.php?gid=97058060536.  
För mer information se även Nordström 2004a. 

http://www.facebook.com/group.php?gid=97058060536
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informanten lade fokus på, med inspiration hämtad från den metodologiska idén om 

”det rörliga sökarljuset”, vanlig inom den etnologiska forskningstraditionen (se t ex 

Daun 2003).  

I samtalet finns en möjlighet till mer ingående och personliga svar och till en större 

eftertänksamhet (se t ex Burgess 1984, Ehn & Klein 1994, Mishler 1986). På ett relativt 

tidigt stadium utkristalliserade det sig teman som också lade grund för mitt fortsatta 

fältarbete. Temana kunde spåras inom områden som jag upplevde som viktiga för 

informanterna. En urvalsfaktor är om mycket tid ägnades åt temat, men även 

användningen av olika icke-verbala uttryckssätt såsom kroppsspråk och emfas har 

influerat till fördjupning. Jag har lagt stor vikt vid dessa icke-verbala uttryckssätt och har 

strävat efter att göra dem synliga i den färdiga texten. Både genom att anteckna under 

intervjutillfället men inte minst genom noggranna transkriptioner, har jag velat fånga 

mimik, tonfall och olika känsloyttringar för att de på så sätt ska kunna bli en del av 

analysen (jfr Klein 1990). 

 Vissa informanter har pratat mycket medan andra har varit mer återhållsamma. Det 

finns en varierande grad av integritet som blir synlig i den slutgiltiga texten. En 

konsekvens av detta är att en del tar större plats, vilket delvis beror på att de har haft 

tankar och åsikter i många olika ämnen. Det betyder även att min roll i dessa intervjuer 

har fått olika utformning. Ibland har jag mest varit lyssnare och vid andra tillfällen har 

jag haft en mer aktiv roll som intervjuare och regelbundet ställt nya frågor.  

Intervjuerna spelades in på kassettband för att därefter transkriberas. 

Analysmetoden kan liknas vid den som Steinar Kvale beskriver i Den kvalitativa 

forskningsintervjun (1997). Kvale talar om ”meningskoncentrering”, vilket har varit en 

viktig del av min arbetsmetod (Kvale 1997: 175). I genomläsningar har jag markerat 

viktiga teman i texten som jag har nedtecknat i marginalen. I jämförelser mellan 

intervjuerna i förhållande till övrigt material har mönster växt fram och då har jag 

noterat likheter och skillnader. Det har oftast handlat om tendenser som jag lagt märke 

till tidigt i fältarbetet men som blivit konkretiserade i genomläsningarna av 

informanternas egna ord. Kvale använder sig av begreppet ”meningskategorisering” för 

att förklara vad som kommer efter denna ”meningskoncentrering”, där analysarbetet 

innebär att kategorier och underkategorier skapas (Kvale 1997: 178ff). I denna process 

har jag arbetat utifrån en avhandlingsdisposition för att strukturera och kategorisera 

teman och områden. Dispositionen har kontinuerligt förändrats i takt med att 

avhandlingen har växt och jag blivit alltmer insatt i materialet. Till exempel har rubriker 

lagts till eller förändrats. Under denna process har jag influerats av etnologisk 

kulturanalys och dess metodik (se t ex Ehn & Löfgren 2001). Avhandlingens struktur 

och tematisering är inspirerad av kulturanalysens tankar kring hur symboler, 

värderingar, makt och individen i förhållande till kollektivet, avspeglar sig i människans 

föreställningsvärld. 

Jag använder mig av många intervjucitat i den löpande texten för att exemplifiera 

och levandegöra materialet. Intervjucitaten kan också ses som ett sätt att bryta upp 

forskarens auktoritära röst, genom att låta informanternas egna ord bli synliggjorda. 

Intervjucitaten har redigerats för att öka läsbarheten. Barbro Kleins (1990) idéer om 

transkribering som en analytisk akt har motiverat mig att välja en transkriptionsteknik 



22 
 

som är anpassad till avhandlingens syfte och frågeställningar. Klein förespråkar en ökad 

medvetenhet kring valet av transkriptionsteknik. Jag har varit tydlig med att markera 

icke-verbala uttryckssätt såsom kroppsspråk och känslouttryck, men ser ingen mening 

med att bibehålla citatens ursprungliga talspråk. Det är innehållet i citatet som är det 

väsentliga i detta sammanhang eftersom fokus ligger på informanternas uppfattningar 

om musik, identitet och genus. Det innebär att jag redigerar talspråket för att öka 

läsbarheten. Jag har på olika sätt försöka göra intervjucitaten mer tillgängliga för läsaren, 

bland annat genom att ta bort upprepningar. Användning av versaler signalerar att 

informanten talar högt och kursiverad text betyder att orden betonas på något sätt. 

Användandet av ”[…]” innebär att citatet är hämtat från en längre sammanhållande 

utläggning eller att information saknas (till exempel på grund av att det inte har gått att 

uppfatta vad informanten säger på kassettbandet).   

 Från allra första början gjorde jag det klart för mina informanter att de skulle bli 

anonymiserade. Jag reflekterade aldrig över något annat alternativ, bland annat eftersom 

vissa av ämnena var känsliga och kunde uppfattas som politiskt laddade. När jag sedan 

började etablera kontakt, visade det sig att några uttryckte en tydlig rädsla för att bli 

igenkända. Ibland när någon informant tyckt sig säga något pinsamt eller 

komprometterande har hon tillagt något i stil med: ”vilken tur att vi blir 

anonymiserade”. Även om uttalandet ofta har efterföljts av ett avväpnande skratt säger 

det något om en rädsla att bli igenkänd. I den slutliga texten innebär detta att de 

intervjuades roller i bandet, till exempel vilket eller vilka instrument de spelar, ibland 

anonymiseras. I intervjucitaten fingeras vidare alla nämnda personer. Vissa gånger har 

jag dubbelanonymiserat genom att inte använda deras fingerade namn, då jag av någon 

anledning anser att det föreligger risk för igenkänning. En del har ingått i samma band 

eller konstellation när jag träffade dem och anonymiseringen betyder även att jag inte 

offentliggör vilka informanter som spelar tillsammans, eftersom det kan leda till en 

ökad risk för identifiering. Detta är även orsaken till varför jag inte betonar vilka 

funktioner eller roller som informanterna har i de två föreningarna, utan beskriver deras 

engagemang i mer allmänna ordalag. 

Narrativitetsforskningen är ett stort och diversifierat fält (se t ex Johansson 2005) 

och jag har försökt integrera vissa perspektiv på berättandets form och funktion i den 

slutliga texten. Vissa typer av erfarenheter förefaller ha satt djupa spår och en del bildar 

stommen till bra historier. Några episoder har jag hört flera gånger i olika sammanhang. 

De kan liknas vid prejudicerande exempel. Det finns olika slags ”typberättelser” som 

begripliggör och rättfärdigar informanternas roll och arbete som feminister. 

Återberättandet av det förflutna går sådana gånger att liknas vid en performance där det 

blir tämligen uppenbart att det som sägs har sagts förut, kanske många gånger (se t ex 

Arvidsson 1998, Goffman 1974, Mishler 2004). Ibland blir det tydligt hur det finns ett 

outtalat syfte bakom historier att synliggöra strukturella över- och underordnings-

processer som kopplas till kön (jfr Patterson 2002, Shuman 2005). Föreningarna är på 

sätt och vis med i skapandet av dessa berättelser. Informanterna befinner sig i 

gemenskaper där sådana minnen och erfarenheter ses som viktiga. Även händelser i 

deras förflutna förefaller ibland omtolkas med nya, mer politiskt/feministiskt medvetna, 

ögon.  
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 Jag utförde även en rad deltagande observationer i samband med fältarbetet, varav 

vissa (cirka tio stycken) är noggrant nedtecknade i fältdagböcker och ingår som del av 

källmaterialet. Det rör sig om tidsperioden mellan februari 2002 och till och med april 

2004. Merparten av dessa ägde rum i samband med arrangemang som SGTB 

anordnade, till exempel festivaler, seminarier och ljudteknikkurser. Ett fåtal skedde i 

andra sammanhang, bland annat vid ett par paneldebatter som handlade om genus och 

musik. Några redigerade utdrag ur dessa fältdagböcker finns presenterade i den slutliga 

texten. På grund av att dessa deltagande observationer utspelar sig i Umeå intar SGTB 

en särställning i källmaterialet. Detta har inte har varit någon medveten strategi utan är 

snarare ett resultat av diverse praktiska omständigheter, till exempel att SGTB har en 

årlig festival vilket Rockrebeller inte hade under min undersökningsperiod. Syftet är, i 

likhet med valet att synliggöra många intervjucitat, att komplettera min röst som 

forskare med iakttagelser av fältet, för att skapa en mer komplex och heterogen bild av 

informanternas värld (jfr t ex Clifford 1988: 49-51, Liliequist 1996, McGrath 2005). De 

deltagande observationerna har gett mig många kunskaper och erfarenheter av området 

som har haft betydelse för min tolkning av intervjumaterialet.  

 

Metodproblem och reflexivitetsdiskussion 

 

Från det att jag började mitt fältarbete har jag försökt att arbeta utifrån det för 

etnologer vanliga reflexiva synsättet på forskaren som medskapare till det fält som 

studeras (se t ex Klein 1990, Ehn & Klein 1994). Jag har haft möjlighet till många 

omläsningar av materialet och med tiden har det växt fram en ökad analytisk distans till 

materialet och även en större medvetenhet om min egen roll i forskningsprocessen. Jag 

har reflekterat över svårigheten med att hitta en balans mellan mitt privata jag och mitt 

forskarjag. Dessa två utgör roller som inte alltid har gått att hålla isär, bland annat på 

grund av mitt eget engagemang.  

En aspekt som är värd att beaktas i samspelet och relationen mellan forskaren och 

informanterna är informanternas syn på mig, men även min inställning till dem. Många 

gånger, framförallt under det tidiga fältarbetet, har jag nästan känt mig som en av dem, 

vilket kanske berodde på en vilja från min sida – att jag har ibland faktiskt önskat att jag 

var en av dem. På flera sätt kan jag känna igen mig själv i dem, inte minst utifrån rollen 

som ung, musikintresserad kvinna med ett intresse för feminism och samhällsfrågor. Jag 

har jämfört mig med dem och hur jag själv var i deras ålder. Ibland har fältarbetet varit 

närmast smärtsamt, eftersom det har pekat på möjligheter som jag själv önskat att jag 

en gång hade fått ta del av. Jag har känt sorg, ilska och avundsjuka, men allra mest har 

fältarbetet och mötena med informanterna gett mig glädje och styrka. Jag har lärt mig 

mycket av deras inställning till livet, hur de hanterar svårigheter och motgångar samt 

hur de försöker förändra saker som de tycker är fel och orättvisa. Det är svårt att 

spekulera om hur och på vilka sätt detta har påverkat avhandlingen. En viktig aspekt är 

att min välvilja sannolikt blivit synlig på olika sätt. Mitt eget engagemang i ämnet har 

inte bara resulterat i att det har varit lätt att hitta informanter och att de uttryckligen 

talat om för mig att de tycker om det jag gör, utan det har också präglat materialets 
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omfång och inriktning. Ibland har jag förnummit en innerlighet eller förtrolighet under 

intervjuerna, vilket kan ses i ljuset av min egen entusiasm för ämnet. 

Deras förförståelse inför syftet med min avhandling har på olika sätt påverkat den 

slutliga texten. Mitt ämne och min forskning har, framförallt under de första åren, 

kantats av ett visst intresse, bland annat från medialt håll. Min medverkan i offentliga 

sammanhang har påverkat avhandlingen inte minst genom att framförallt vissa 

informanter kunnat forma sig en tydlig bild av mig redan innan intervjun.  

Flera sammanhang som jag har deltagit i konstruerades utifrån utgångspunkten att 

kvinnliga musiker är förfördelade. Det har rört sig om seminarier och konferenser där 

unga kvinnliga musikers situation har debatterats utifrån ett tydligt kritiskt granskande 

perspektiv. Vid ett antal tillfällen har jag inbjudits till olika slags sammankomster för att 

presentera mina forskningsrön. Det är naturligtvis en omöjlighet att verka neutral inför 

frågeställningar vid sådana tillfällen när poängen är att visa på svårigheter och orättvisor 

och där själva titeln på seminariet avslöjar dess andemening. Frågeställningarna har 

kretsat kring praktiska lösningar på problem som tolkas som ideologiskt grundade: Hur 

ska vi förbättra situationen för unga tjejer som vill spela rock-/popmusik? Det kan med 

andra ord ses som att jag tagit ställning för ett uttalat feministiskt synsätt på musik i 

olika offentliga sammanhang. Innebär detta att jag själv är en del av det jag studerar? Jag 

är ingen musiker och befinner mig inte i deras bekantskapskrets, även om jag blivit vän 

med några av mina informanter.  

Under en av intervjuerna skämtade jag och min informant om hur passande det är 

för mitt val av forskningsämne att dessa föreningar finns. ”En ren guldgruva” säger 

informanten och vi skrattar i samförstånd och det känns som om att vi båda tycker att 

vi befinner oss i en situation som gagnar alla. Jag har vid ett flertal tillfällen upplevt mig 

vara ett språkrör, vilket har väckt ambivalenta känslor hos mig eftersom jag då intuitivt 

tyckt mig stå alltför nära mitt ämne. Jag har fungerat som en förespråkare för kvinnors 

jämställdhet inom musikbranschen, för något som kan ses som en del av en social 

rörelse. Jag kan relatera till det som Martyn Hammersley och Paul Atkinson (2007) 

skriver angående forskarpositionens olika roller och svårigheterna med att bolla mellan 

dessa. ”Marginality is not an easy position to maintain, however, because it engenders a 

continual sense of insecurity. It involves living simultaneously in two worlds, that of 

participation and that of research (Hammersley & Atkinson 2007: 89).” Känslomässigt 

men även forskningsmässigt var det vissa gånger en utmaning att vilja tillhöra den värld 

som jag studerade.  

 

TEORETISKA INFALLSVINKLAR  

Musiketnologiska perspektiv 
  

Denna studie tangerar olika discipliner som musiketnologi, musikvetenskap, sociologi 

och musiksociologi, för att nämna de viktigaste. En viktig utgångspunkt är en allmän 

musiketnologisk förståelse för hur musik är något som produceras av människor för 

människor i olika sociala och kulturella situationer (jfr Blacking 1995, Herndon & 
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McLeod 1981, Merriam 1964, Nettl 1983). Vidare kan musik ses som en kulturell 

process i flera led, där lärande, skapande och framförande är viktiga komponenter 

(Bayton 1998 och Wenzer 2007 har en sådan struktur). Jag ser på musik som diskursiva 

processer: Det finns igen essentiell musik i sig utan den uppstår och formas inom 

ramen av olika diskurser, både om hur musik bör vara och vilka egenskaper och värden 

den förväntas förmedla och förkroppsliga, och även mer generella diskurser kring 

betydelser och identiteter. 

I materialet går det att se hur vissa teman kan tolkas som representativa för 

specifika samhälleliga fenomen. Ett tydligt exempel är musikens beköning, vilket 

innebär att det finns olika uppfattningar och förväntningar om mäns och kvinnors 

förhållande till musik. Det här är ett fenomen som manifesterar sig i allt från 

musiksmak, musikinstrument och genrer till olika slags musikrelaterade situationer (som 

spelningar eller framträdanden). Även mer generella maktprinciper om kvinnors 

underordning går att se inom musikens område. Den asymmetriska maktbalansen 

mellan könen och att det som associeras till manlighet tenderar att värderas högre än 

det som ses som typiskt kvinnligt, är en teoretisk utgångspunkt i sammanhanget. Det 

finns dock många slags underordningsprocesser inom musikens värld och långtifrån alla 

handlar om kön (se t ex Mahon 2004, Taylor 1997). Ett exempel i sammanhanget är hur 

livet som (rock)musiker många gånger karaktäriseras som osäkert och slitsamt, inte 

minst för amatörmusiker med vad det innebär av till exempel brist på spelningstillfällen 

och resurser (jfr t ex Berger 1999, Cohen 1991: 4, Finnegan 1989: 280, Lilliestam 2009: 

80-85, Shuker 2008: 48f).  

En viktig teoretisk utgångspunkt är att musik används av människor på många olika 

sätt för de betydelser som den får i deras liv. Tia DeNora (2000), sociolog som är 

verksam vid universitetet i Exeter, England, har gjort studier i miljöer där musik 

fungerar som en viktig komponent. Hennes forskning ger insikt i vad musik gör med 

människor, hur den färgar deras liv i allt från shoppingmönster till musikterapi-

sessioner. Hon utgår ifrån sina etnografiska fältarbeten och intresserar sig för hur 

musiken påverkar och organiserar mänskligt liv och inte minst hur människan själv 

applicerar och anpassar musiken efter sina olika behov (jfr Lilliestam 2009, Ruud 1997). 

Reflexiviteten är ett viktigt tema i dessa framställningar och den avspeglar diskursiva 

idéer om vad musik är och betyder.  

I min studie undersöker jag informanternas musikeridentitet. Musiksociologer och 

andra musikforskare inom området för Cultural Studies har fått kritik för att alltför 

ensidigt fokusera på musikens kulturella och sociala kontexter och att man inte alls i 

samma utsträckning belyst skapandet och musiken i sig och markerat dess egenvärde 

(se t ex Hennion 1997, Lilliestam 1995). Här har jag försökt att närma mig skapandet 

via informanternas berättelser. Ett viktigt perspektiv i min avhandling är deras 

amatörstatus, vilket anknyter till forskning som skildrar en värld utanför de 

kommersiella, stora skivbolagen (se t ex Bayton 1998, Cohen 1991, Finnegan 1989). 

Musicerandet som livsstil eller som ett uttryck för en kulturell tillhörighet är 

infallsvinklar som lyfts fram inom detta område. Det handlar ytterst sällan om 

musicerande som levebröd utan det tillskrivs andra värden.  
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Identitet  
  

Min teoretiska utgångspunkt i synen på identitet är hämtad ur den social-

konstruktivistiska idétraditionen där den ses som något som kontinuerligt omskapas 

och omförhandlas och inte som något fixerat och stadigvarande (se t ex Beronius 1991, 

Burr 1995, Hall & du Gay 1996, jfr Petersson 2003). Utgångspunkten är att det inte 

finns någon essentiell kärna utan att identitet iscensätts genom olika roller eller 

föreställningar – vilket dock inte betyder att det inte finns begränsningar och 

maktordningar som individen måste förhålla sig till. Vidare så uttrycks ofta i denna 

poststrukturalistiskt präglade idétradition tanken om att varje person är sammansatt av 

många olika delar – identiteter – som ibland kan verka motsägelsefulla, kanske till och 

med oförenliga. Detta fenomen har förstärkts av det senmoderna samhällets livsvillkor. 

Den brittiske sociologen och politiske teoretikern Anthony Giddens tankar om den 

senmoderna människan och hennes identitetsprojekt är intressanta, inte minst eftersom 

mina informanter ger uttryck för en tydlig reflexiv hållning i förhållande till sig själva 

och sin omvärld. Reflexivitet sägs ofta vara ett utmärkande särdrag för vår senmoderna 

tid (se t ex Giddens 1999). Informanterna analyserar sig själva och sin utveckling och 

ger därmed uttryck för en självmedvetenhet angående identitetsfrågor. I den 

socialkonstruktivistiska tanketraditionen ses människans egna, självupplevda ´jag´ som 

ett reflexivt projekt som formas utifrån drömmar, kunskaper och erfarenheter. Ett 

viktigt budskap i denna tankefigur är att vårt senmoderna tidevarv lämnar mycket öppet 

och att det till stor del är upp till individen själv att forma den hon är och vill vara 

(Ziehe 1989, Giddens 1999). Men vad betyder det i verkligheten för dem som jag har 

intervjuat? Informanternas politiska föreningsengagemang bygger på en kärlek till 

musiken och en vilja till förändring; att stärka unga kvinnors musikaliska själv-

förtroende och på så vis även förändra samhället. Hur gestaltar sig deras kamp mot sega 

samhällsstrukturer och vad händer när skarven mellan teori och praktik blir kännbar för 

den egna individen?  

 Den feministiska rörelsen kan delas upp i två falanger som representerar olika 

synsätt på kön: essentialism och konstruktionism. Frågan väcker starka känslor och ses 

många gånger som avgörande för valet av feministisk inriktning. Synen på identitet 

utgör på många sätt en vattendelare. Inom den feministiska rörelsen har det höjts en hel 

del kritiska röster mot poststrukturalismen; att den inte sällan rör sig på ett alltför 

akademiskt abstrakt plan – bortom materia och kropp – och har en relativiserande syn 

på makt som riskerar att avpolitisera den feministiska politiska kampen (se t ex Gemzöe 

2002: 133-136, Hammarén & Johansson 2009). Dessa tankegångar utgör en del av de 

feministiska diskurser som mina informanter influeras av och som de måste förhålla sig 

till på olika sätt – inte minst utifrån deras föreningsengagemang. Skilda synsätt på kön, 

identitet och makt aktualiseras i diskussioner kring genusnormer, separatism, kvotering 

och kvinnosolidaritet och sätter identitetspolitik och den egna könsidentiteten i fokus. 

 Genus är ett centralt tema i informanternas berättelser och bildar en tolkningsram 

som informanterna använder sig av när de talar om sina erfarenheter. Det finns ett 

övergripande intresse för frågor med en politisk prägel, varav feminismen är den mest 

uttalande ideologiska hållningen och motståndsstrategin. Den ses ofta som självklar och 
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utgör på så vis en norm i sammanhanget. En vanlig utgångspunkt är ett ifrågasättande 

av traditionellt kvinnliga och manliga egenskaper, något som kan ses som något 

tidstypiskt och kopplas till de starka feministiska strömningar som ifrågasätter idén om 

könens essentiella natur (jfr Hagström 2000). Den genusteoretiska ramen i 

avhandlingen syftar bland annat till att lyfta fram svårigheterna med att navigera utifrån 

en underordnad position. Materialet struktureras framförallt av genus, men även av 

ålder och informanternas roll som amatörmusiker – tre parametrar som kan sägas vara 

utgångspunkt för en form av intersektionell analys (jfr t ex Krekula, Närvänen & 

Näsman 2005).   

 

Betydelsen av gränsdragningar – om musik, identitet, subkulturer och scener 

 

”Si meg hvilken musikk du liker, og jeg skal si deg hvem du er” (Ruud 1997: 9). 

Musikforskaren Even Ruud beskriver med denna rubrik en vanlig föreställning om att 

det finns en mer eller mindre direkt korrelation mellan smak och identitet. Ruud menar 

att denna bild är förenklad, även om människans syn på vem hon är och vill vara i viss 

mån avspeglar sig i vad hon lyssnar på. I någon mån går musik att liknas vid ett slags 

metafor till identitetsbegreppet, men Ruud påpekar att i dagens samhälle tenderar 

människors lyssnarvanor att vara komplexa (Ruud 1997). Eftersom jag har intervjuat 

verkliga musikälskare känns detta synsätt inte långsökt och jag håller med Ruud om att 

det ligger en fara i att försöka se mönster i förhållandet mellan smak och identitet, 

eftersom enkla tolkningar inte kan göra rättvisa åt människans komplexa 

identitetsformation.  

Musikforskaren Simon Frith (1998) ifrågasätter den i hans ögon reduktionistiska 

idén att viss musik måste ses som något som representerar en specifik grupp av 

människor. Även om det går att se vissa generella mönster i användningar av musik och 

musiksmak, går det ej att uppvisa vattentäta skott mellan musik och exempelvis 

(social)grupp. Friths poststrukturalistiska infallsvinkel på musik och identitet är 

användbar i denna studie.  

 Musikforskaren Sarah Thornton (1995) förändrade subkulturbegreppet i och med 

sin studie av klubbkulturer i det sena 1980-talet och -90-talets England. Hon bedrev 

fältarbete bland musikklubbar i England och har bidragit till ett reviderat synsätt på 

subkulturbegreppet. Hon framställer inte subkulturer som klart definierade och 

begränsade eller som ett tydligt uttryck för motstånd mot ett majoritetssamhälle. 

Thornton använder sig av Pierre Bourdieus idéer om kulturellt kapital och myntade 

begreppet subkulturellt kapital som hon menar är ett sätt för deltagarna att särskilja sig 

från vad de själva betraktar som mainstreamkultur och för att framstå som hippa och 

coola (Bourdieu & Passeron 1977, Thornton 1995). Från att tidigare framförallt handlat 

om ett klassrelaterat motstånd, uppmärksammade Thornton hur medlemmar inom 

subkulturer använde sig av ”subkulturellt kapital” för att skapa mening. Vidare lyfter 

hon fram en relativt kvinnligt bekönad subkultur där merparten av deltagarna var unga 

kvinnor och en arena som utifrån ofta betraktas som kommersialiserad och apolitisk. 

Thornton satte fokus på genus roll i sammanhanget och pekade på hur unga kvinnor 
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ofta innehade mindre subkulturellt kapital än männen – de var inte lika ”hippa” 

(Thornton 1995: 104f, 119).  

 Begreppen synliggör distinktionens betydelse och hur subkultur kan ses som ett 

uttryck för en kollektiv identitet. Det vissa kallar subkulturer kallar andra för 

musikscener (music scenes). Sociologerna Richard A. Peterson och Andy Bennett 

(2004: 3) hänvisar till Ken Gelder och Sarah Thornton (1997) när de kritiserar 

subkulturbegreppet för att det bygger på idén om att det finns en gemensam, 

övergripande (homogen) kultur att avvika ifrån. Bennett & Peterson förespråkar 

musikscen-begreppet där musikkulturer kan vara både lokala och translokala men även 

virtuella.  De utgår dels från Bourdieus fältbegrepp (1984) och Howard Beckers (1982) 

teorier om olika ”konstvärldar” – artworlds – i sin syn på vad (lokala) musikscener 

betyder (Peterson & Bennett 2004: 3). Ett av de utmärkande dragen är användandet av 

en DIY-industri5; att lokala musikscener ofta står relativt fristående från stora skivbolag 

och att produktions- och att distributionsapparaten är småskalig (Peterson & Bennett 

2004: 4-6). Detta gräsrotsperspektiv gör begreppet användbart i min forskning, även 

om jag kan instämma i den kritik som finns. Musikforskaren Sara Cohen (1994) ser i sin 

studie av rockmusiker i Liverpool hur vissa värjer sig mot idéerna om en ”music scene” 

och om ett ”Liverpool sound”. De kan inte relatera till idén, bland annat eftersom 

banden representerar olika musikstilar. Det ses i viss mån som ett medialt skapat 

fenomen. Cohen hänvisar till Barry Shanks studie om rockscenen i Austin, Texas (1994) 

som i likhet med Cohen betonar skörheten och det instabila. Scener uppkommer och 

försvinner. Vidare framhåller Cohen ”scenen” i Liverpool som bekönad och att den 

domineras av män. Genom att använda sig av Judith Butlers teorier (2007) kan scenen 

ses som ett uppförande av genus, av olika iscensättningar av maskuliniteter (Cohen 

1991, Cohen 1997: 32-34). Musikforskaren Tony Kirschner (1998) framhåller hur 

Shank och andra etnografiskt präglade studier av musikscener ”music scenes”, riskerar 

att ”[…] reducing complex flows of popular culture to a sort of local determinism” 

(Kirschner 1998: 258). 

 Vad betyder det att tillhöra en specifik ”music scene”? En viktig del av 

informanternas identitet består av att de är amatörer och många gånger ser de sig som 

alternativa. Därför ger denna forskning en viktig bakgrundsförståelse (se t ex Bennett & 

Peterson 2004, Kruse 2003, Shank 1994, Wenzer 2007). Holly Kruse (1993) är en 

kommunikationsvetare som tolkar den amerikanska alternativa rockmusikscenen utifrån 

ett identitetsperspektiv där smaken tydligt används som ett subkulturellt uttrycksmedel 

för att förklara vem man är och var man hör hemma. Kruse citerar diskursteoretikerna 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe som skriver: ”All values are values of opposition 

and are defined only by their difference (Laclau & Mouffe 1985: 106 citerad i Kruse 

1993: 34).” Förståelse för hur kollektiv identitet bildas är viktig i denna undersökning 

där banden och föreningarna utgör viktiga gemenskaper. ”Defining yourself in 

opposition to mainstream music merely means that Warner can sell you the Throwing 

Muses instead of Madonna” skriver Kruse för att exemplifiera betydelsen av kulturell 

(kollektiv) tillhörighet (Kruse 1993: 34). Att motsätta sig den kommersialiserade 

                                                             
5 DIY = Do It Yourself. 
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mainstreammusiken är ett tydligt tema i mitt material och som för mina informanter 

representerar ett politiskt ställningstagande. Musikbranschen tillskrivs vidare ofta en 

stor makt som tar sig uttryck i att det är en ytterst liten majoritet musiker som slår 

igenom och som kan leva av sin musik (se t ex Lilliestam 2009: 80-85, Shuker 2008: 48-

49).    

 Att konstruera sig och den egna gruppen som stående lite vid sidan om det 

dominerande samhällets normer går att ses som en symbol för det alternativa och 

denna process kan utläsas som en definition av subkultur (jfr bl a Davies 2001: 306, 

Kruse 2003). En benämning som ”alternativ” bör problematiseras. Kruse påtalar att 

den härstammar från musikindustrin och dess kommersiella logiker, men menar 

samtidigt att musiker finner den användbar, inte minst för att framställa sig själva eller 

deras publik som unika. Kruse har i sin forskning inom den amerikanska indiescenen 

uppmärksammat att distinktionen mellan rock och pop är viktig för musiker inom 

denna scen, vilket avspeglar diskursiva förändringar inom detta fält och att idéerna om 

rock och pop är tids- och platsbundna (Kruse 1993: 35f).  

Synen på det egna skapandet kan sättas i samband med konsumtionen av musik där 

förebilder är viktiga. Förebilder påverkar på flera olika nivåer, dels genom att inspirera 

till att börja spela och dels genom att fungera som musikaliskt hjälpmedel vid 

inlärningen (se t ex Green 2002: 60-71, 119). Musikforskaren Jason Toynbee menar att 

kreativitetens ursprung är ett forskningsområde inom populärmusiken där det finns 

tydliga luckor och att det beror på att skapande och kreativitet ofta sätts i samband med 

finkultur och att de begreppen därmed inte anses vara helt användbara eller legitima 

inom fältet för Cultural Studies (Toynbee 2003). Det musikaliska skapandet är ett 

viktigt tema i intervjuerna och jag har därför valt att förmedla detta till läsaren. För att 

kontextualisera deras berättelser har jag använt mig av forskning som, ur olika 

infallsvinklar, bearbetar lärande- och skapandeprocesser (t ex Bayton 1998, Cohen 

1991, Green 1997; 2002; 2008, Lilliestam 1995). 

 

Musik, makt, politik 
 

Jag vill förmedla tolkningsramar som har betydelse för informanternas sätt att se på 

musik. En utgångspunkt är att det som omgärdar musik i hög grad är normaliserat i vårt 

samhälle och jag önskar problematisera det till synes normala och vardagliga. 

Makthierarkier tar sig uttryck inom musikens sfär och kan fungera som instrument för 

att försöka bibehålla, ifrågasätta eller förändra positioner. Musik är ofta en viktig del av 

politiska och sociala rörelser, där inte minst texterna blir budbärare för ideologiska 

budskap (se t ex Arvidsson 2008, Campbell, Buck & Cuthbert 1991, Eyerman & 

Jamison 1998, Randall 2005).  

Genom att applicera maktperspektiv på musik kan över- och underordnings-

processer synliggöras, utifrån till exempel etnicitet, genus och klass (se t ex Trondman 

1994, Taylor 1997). Populärmusiken synliggör inte sällan maktrelaterade 

samhällsproblem men visar även på hur de underordnade använder sig av strategier för 

att förbättra sin situation. Andy Bennett (2000: 133-165) är en engelsk musikforskare 
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som diskuterar hur utsatta ungdomar använder hiphopgenren för att berätta sina egna 

historier och omskapar den efter behov. Ofta sägs den gemensamma nämnaren hos 

lokala hiphopkulturer vara en form av identifikation med de minst privilegierade i 

samhället.  

Jag har inspirerats av filosofen och idéhistorikern Michel Foucaults idéer om makt 

(se t ex Foucault 1980). Foucault kan ses som en representant för ett 

poststrukturalistiskt förhållningssätt där subjektet och fasta identitetskategorier 

ifrågasätts.6 Foucault har inspirerat genom ifrågasättandet av det till synes normala; att 

uppmärksamma normerna som strukturerar informanternas berättelser. Deras försök 

att anpassa sig efter olika förväntningar och outtalade krav kan ses i ljuset av Foucaults 

idéer om disciplinering, makt och kunskap. Makt är enligt Foucault något som utövas 

av alla och olika motståndsstrategier används för att förbättra den egna situationen. 

Makt är aldrig fullkomlig åt ena eller andra hållet, utan ständigt satt under 

omförhandling mellan olika parter (se t ex Börjesson & Rehn 2009).  

Makt är också ett relevant begrepp i fråga om smak och musikens intima koppling 

till identitet aktualiserar en sådan diskussion. Genom att konsumera och spela musik 

visar individen vem den är och vem den inte vill vara (Bourdieu 1984, jfr t ex Bjurström 

2005, Ruud 1997). Värdeomdömen om till exempel rock och pop kan även ses som 

uttryck för människo- och samhällssyn och diskussioner kring musik och smak som 

maktkamper. Mats Trondman (1994) demaskerar exempelvis kritiken mot 

dansbandskulturen som en klassmässig maktstrategi och relaterar det till hur delar av 

samhällets övre skikt deklarerar sin smak som norm – som den rätta och goda smaken. 

Genom att sitta på olika maktpositioner, till exempel som journalist eller forskare, finns 

möjlighet att agera som smakdomare och plädera för sin smaks giltighet och därmed 

påverka den allmänna opinionen och i förlängningen bidra till reproduktionen av den 

befintliga klasshierarkin (Trondman 1994). 

Den politiska aspekten på musik är ett huvudtema och den kan tolkas ur flera 

teoretiska infallsvinklar, antingen explicit eller implicit. Materialet synliggör hur 

normativa föreställningar som finns om rock och rockmusiker präglar mina informanter 

och som till viss del sammanfaller med informanternas egna politiska 

ställningstaganden. Diskurser kring rocken och dess ideologiska kontext och historia 

blir ett viktigt referensmaterial, inte minst när det gäller rocken som symbol för 

utsatthet och maktlöshet (se t ex Frith 1978; 1998, Frith & Horne 1987, Lilliestam 2009: 

227-234).  

För många informanter finns det en mer eller mindre tydlig politisk ram kopplad till 

deras musicerande. Statsvetaren John Street (2006) beskriver fenomenet när 

popmusiker intar en politikerliknande roll. En artist kan ha en tydlig politisk profil som 

uttrycks i låttexter, men behöver för den skull inte uppfattas som en politisk artist i 

omvärldens ögon. Vad en artist representerar kan härledas till personliga ställnings-

taganden och aktiva handlingar som inte tar sig någon konkret form i det egna 

skapandet. Street tolkar frågan utifrån en betydelseskillnad mellan begreppen intention 

                                                             
6 Detta förhållningssätt är en viktig grund för en feministiskt grundad kritik (se t ex Benhabib 1984, Gemzöe 
2002: 132-137). 
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och interpretation. Vissa artister har ett mer eller mindre uttalat syfte i sin framställning 

av sig själva som politiska, medan andra konstrueras och tolkas som politiska av publik 

och lyssnare. De betydelser som en särskild musik eller en specifik artist får hos 

användarna och de egenskaper som tillskrivs den, kan utläsas som motståndsstrategier 

(Street 2006). Street citerar musikskribenten Dave Laing som talar om begreppen 

”protest music” och ”music of resistance”, där det första representerar en mer explicit 

form av politiska uttryck, medan det andra kännetecknas av att vara av en mer kodad 

och dold karaktär.7 Det politiska i förhållande till musik kan ses som en komplex väv av 

tolkningar och konstruktioner. Även om denna analys utgår från lyssnarens perspektiv 

och användning ser jag det som användbart även för att analysera musikernas egna 

syften och känslor. Jag använder Laings begrepp ”music of resistance” som en teoretisk 

utgångspunkt då jag i mitt material ser olika slags uttryck för motstånd och en vilja till 

(politisk) förändring, som inte minst blir tydlig i musikskapandets kulturella kontext 

(Laing 2003: 345-46 I: Street 2006: 50).  

  Det finns en tydlig förbindelse mellan musikgenre och politisk ideologi. Rockens 

framväxt som ett slags revolt mot förstelnade livsstilsmönster hos inte minst 1950-talets 

föräldrageneration, har bidragit till rockens rebelliska symbolvärde. I dess historia finns 

många referenser till arbetarklassen och socialistiska värderingar. Det handlar ofta om 

ett ”underdog”-perspektiv (se t ex Lilliestam 2009: 230-234, jfr Scheid 2009: 149). 

Genrens historia är full av exempel på artister som på olika sätt utåt försöker visa att de 

vill solidarisera sig med de mindre privilegierade. Rocken som samlingsbeteckning 

innehåller en myriad av politiska uttryck, även om den politiska trovärdigheten tenderar 

att ifrågasättas hos dem som med tiden blir mer etablerade. Rockens politiska 

dimensioner är ett väldokumenterat fenomen och innefattar många olika dimensioner, 

allt från musiker som har haft ett uttryckligt politiskt syfte med sin verksamhet till olika 

tolkningar av hur musiken kan ses som kodad med politiska budskap (se t ex Arvidsson 

2008, Bayton 1998, Berggren, Greiff & Horgby 2009, Cushman 1995, Eyerman & 

Jamison 1998, Horgby 2007, Mitchell 1996, Randall 2005).  Singer-songwriters som 

Bob Dylan hyllas ofta för sina protestsånger, men ger som medieforskaren Hillevi 

Ganetz påpekar samtidigt uttryck för något djupt individuellt. Världen tolkas genom 

deras ögon och därigenom kan deras musik kodas med olika politiska budskap (Ganetz 

1997: 101). Denna tendens är tydlig även i mitt material där vissa av de informanter 

som benämner sig själva som antingen singer-songwriters eller trubadurer har mer eller 

mindre uttalade politiska ambitioner med sina sånger. Vidare går den politiska 

dimensionen att avläsas på olika sätt. Kevin Dunn skriver om punkmusiken och hur 

den tar sig politiska former och att det inte alltid tydligt avspeglar sig i låtarna. 

Punkartister kan i länder där de blir utsatta för olika slags förtryck ses som politiska 

genom sin själva existens (Dunn 2008).  

                                                             
7 Ett exempel är gruppen T. Rex som för ryska ungdomar fick symbolisera ett missnöje mot det etablerade 
samhället och som sågs som ett motkulturellt uttryck, vilket skiljer sig från den dominerande synen i väst där 
T. Rex först och främst har betraktats som glamrockare utan någon större politisk signifikans (Cushman 1995 
I: Street 2006: 50f). 
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En viktig aspekt i denna undersökning är informanternas kopplingar till punken, 

och då inte minst den feministiska punkrörelse som utgjordes av Riot Grrrls Movement 

(som jag presenterar mer ingående i kapitel 2). Punken, men även populärmusik på 

gräsrotsnivå, kopplas ofta samman med en ”Do-It-Yourself”-ideologi i högre grad än 

annan musik. I realiteten är dock dataframställd musik ungefär lika enkel att göra som 

punkmusik – och kanske även lika billig (jfr t ex Bennett 2000: 46-51).8 En vanlig 

föreställning är att DIY-attityden ursprungligen härstammar från punken som tog sin 

början i 1970-talets musikscen i New York. Aktiva inom denna kultur ville i ett slags 

protest mot den kommersialiserade musikindustrin visa på att det med enkla medel går 

göra populärmusik själv. Många ungdomar bildade band som en följd av detta (se t ex 

Laing 1985). Medievetaren Mary Celeste Kearney påpekar dock att DIY-ideologin har 

funnits långt innan 1970-talets punk. Hon hänvisar hon till Greil Marcus (1989) som 

menar att rötterna till detta antikommersiella, motkulturella förhållningssätt går att hitta 

hos franska vänsterintellektuella under 1950- och 1960-talen (Kearney 1997: 214-215, 

227, Marcus 1989). Vidare finns överlag tydliga kopplingar mellan punkrörelsen och 

hippierörelsens motståndstänkande och avståndstagande till kommersialism och 

konformism (Laing 1985). Vikten av att uttrycka sig själv kan också ses som en mer 

generell trend hos ungdomskulturen. Simon Frith, musikskribent och sociolog, påpekar 

att under det sena 1960-talet blev rockmusikernas kreativitet och frihet inkorporerat i 

ungdomskulturen där det sågs som något eftersträvansvärt (Frith 1978: 168).    

 

TIDIGARE FORSKNING 

Forskning om populärmusik har i högre grad behandlat den färdiga musiken medan 

betydligt mindre finns skrivet om musiker och hur skapandet går till (se t ex Bayton 

1993: 178, Lilliestam 1995). Den vanligaste infallsvinkeln inom området är att tolka 

musiken utifrån en social kontext, som ett samhällsfenomen, och använda sig av olika 

kulturteorier för att analysera dess betydelser. I Sverige har forskningen om rock ofta 

haft en inriktning mot ungdomskulturforskning med en sociologisk präglad ansats (se t 

ex Fornäs, Lindberg & Sernhede 1988). Frågor som rör identitet och senmodernitet har 

varit vanliga ingångar till ämnet. Frågeställningarna kan handla om att försöka förstå 

vad populärmusiken säger om dagens samhälle, om vilka lyssnarna är och vill vara, vad 

som utmärker olika genrer och vad de betyder och representerar.  

Under de senaste femtio åren har musik blivit ett nästan ständigt närvarande inslag i 

vardagen i samhället och ett självklart medel för att bygga och uttrycka identiteter 

(DeNora 2000; Lundberg, Malm & Ronström 2000). Som en följd har studier av musik 

blivit allt vanligare inom den svenska etnologin (Arvidsson 2002, Bohman 2003, 

Garberding 2007, Hyltén-Cavallius 2005, Kaijser 2007, Nordström 2002, Wenzer 2007). 

Inom det musikpedagogiska fältet finns forskning som ur olika aspekter berör lärande 

och musicerande (se t ex Bergman 2009, Scheid 2009, Strandberg 2007, Söderman 

                                                             
8 Ett exempel på punkens kommersialisering är att världens kanske mest kända punkband Sex Pistols var en 
skivbolagsprodukt ihopsatt av managern Malcolm McLaren. Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Sex_Pistols 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sex_Pistols
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2007). Även studier med annat uttalat fokus uppmärksammar musik som en faktor för 

förståelse (t ex Lindqvist 2003, Johansson 2010). Jakob Wenzers (2007) avhandling i 

etnologi om independent-scenen i Göteborg, Resonanser. En neomaterialistisk analys av 

independentscenen i Göteborg, behandlar ungefär samma tidpunkt som denna avhandling. 

Etnologen Lars Kaijsers studie av musikarrangörer och konsten att arrangera ett 

”musikaliskt ögonblick” är också empiriskt relevant, särskilt beskrivningen av en 

ungdomsverksamhet i Hudiksvall där genomförandet av konsertarrangemang var en 

socialpedagogisk idé – här finns en parallell till hur föreningarna SGTB och 

Rockrebeller har kunskapsförmedling och lärande som emancipatorisk strategi (Kaijser 

2007). 

 Inom den svenska musikforskningen fokuseras genus alltmer från 1980-talet och 

framåt (se t ex Brette Kromsten 1986; 1991, Öhrström 1987). Hillevi Ganetz har i 

boken Hennes röster. Rocktexter av Turid Lundqvist, Eva Dahlgren och Kajsa Grytt (1997) 

skrivit om rock och genus utifrån tre svenska kvinnliga rockmusiker, där låttexterna 

analyseras med olika perspektiv hämtade från kulturforskningsarenan Cultural Studies. 

Ganetz problematiserar genus diskursivt utifrån olika kulturteoretiska tolkningar av 

artisterna och deras låttexter. Vad rollen som kvinnlig rockmusiker innebär synliggörs 

indirekt i Ganetz material men även mer allmänna tendenser hos vår samtid som kan 

läsas utifrån Ganetz texttolkningar (Ganetz 1997). Ann Werners avhandling Smittsamt 

(2009) handlar om kvinnliga musikkonsumenter och är ett bidrag till den svenska 

forskningen om genus och populärmusik som även belyser etnicitet.  

I Sverige finns få studier av rockmusiker som bygger på fältarbete, men även 

internationellt sett finns det förhållandevis lite forskning inom ämnet. En av de mest 

omfattande studierna står H. Stith Bennett (1980) för. Hans bok baseras på närmare tio 

års fältarbete i 1970-talets USA. Bennetts studie handlar om manliga rockmusiker och 

kompletteras av Mavis Baytons sociologiska studie om kvinnliga rockmusiker som 

utspelar sig i England från slutet av 1970-talet till mitten av 1990-talet (Bayton 1998). 

Den lyfte fram kvinnors undanskymda roll inom (amatör)rockmusiken och den utgör 

en viktig del av mitt referensmaterial.   

 Sociologen och musikforskaren Ruth Finnegan (1989) skriver om samhället Milton 

Keynes i en omfattande skildring av det lokala musiklivet. Musikforskaren Sara Cohen 

undersöker musiker och musikers villkor i Liverpool, men det handlar närmast 

uteslutande om manliga musiker, samtidigt som den tydligt visar på de 

uteslutningsmekanismer som försvårar för kvinnor att etablera sig på arenan (Cohen 

1991; 1997). I Sverige finns det även flera kandidat- och magisteruppsatser om 

rockmusiker som ger värdefull kunskap (se t ex Dankic 2008). Alltfler uppsatser 

fokuserar ett genusperspektiv som framförallt ur olika aspekter belyser kvinnliga 

musiker (se t ex Andersson 2009, Hultman 2007, Jansson 2005). 

 

Genusperspektiv på musik 
 

Genus och musik är ett framväxande forskningsfält som genererar kunskaper om hur 

samhällets genusnormer avspeglar sig och reproduceras inom musikens värld (se t ex 
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Cook & Tsou 1994, Citron 1993, Clément 1997, Herndon & Ziegler 1990, Koskoff 

1987, Öhrström 1989). Under de sista tjugo åren har det kommit en bred ström av 

böcker som haft ett mer eller mindre uttalat feministiskt genusperspektiv på musik, med 

musikvetaren Susan McClarys Feminine Endings (1991) som pionjärarbete. Hon tolkar 

opera, klassisk musik och populärmusik utifrån genus och feminism. Ett vanligt tema 

inom denna forskningsarena är att försöka komplettera och förklara den kanon som 

formerats kring populärmusikhistorien och där menar många att män länge var norm 

och kvinnors roll har osynliggjorts (se t ex Arvidsson 1997). Detta har resulterat i ett 

stort antal böcker och artiklar där kvinnliga artister, bortglömda eller inte, presenteras 

och där genrer och musikkulturer där kvinnor varit vanligt förekommande analyseras. 

Vissa utgår ifrån att kvinnor inom rockens värld har ignorerats inom den gängse 

populärmusikhistorieskrivningen och man vill därför komplettera den. En vanlig variant 

är att skriva historiska exposéer 970över tidigare eller fortfarande aktiva artister i syfte 

att återupprätta och synliggöra kvinnliga musiker eller att analysera artister och/eller 

dess musik ur ett musikteoretiskt och/eller kulturanalytiskt perspektiv. Forskning som 

betonar frågor rörande musik, genus och feminism går att hitta i flera discipliner som 

inom Cultural Studies, sociologi och musiketnologi (se t ex Burns & Lafrance 2002, 

LeBlanc 1999, Leonard 2007, Carson, Lewis, & Shaw 2004, Whiteley 2000).  

Merparten av den forskning som specifikt tolkar och analyserar genus och musik 

handlar om kvinnor, men ibland döljer det skenbart könsneutrala en manlig norm, 

vilket brukar ses som ett allmänt fenomen inom akademin (se t ex Gemzöe 2002: 119f). 

Inom den gängse forskningen om populärmusik hamnar könsidentiteten ofta i 

bakgrunden. Ibland tydliggörs inte vilket kön som åsyftas i texten, även om det inte är 

svårt att se att det framförallt handlar om män. Kvinnan i texten markeras språkligt som 

”den Andra” och denna marginalisering går att ses som en pendang till rockens värld 

där begreppet ”tjejband” är ett påfallande tydligt exempel (se t ex Gaar 2002, jfr Barthes 

2007). Jason Toynbee (2000: 63), medievetare, presenterar det romantiska skapar-idealet 

och den stora beundran inför den manliga kompositören eller musikern, för att ge insikt 

i genikulten och dess logiker. Den bygger på föreställningar om hur musiker kan vara i 

det närmaste gudomligt inspirerade och hur de kan känna och uppleva saker som 

publiken inte kan, men som de har möjlighet att förmedla vidare till dem. Charles 

Mingus och John Lennon är två kända exempel från 1900-talet som Toynbee nämner. 

Detta ideal har ett manligt kön, vilket tyvärr inte problematiseras i någon större 

utsträckning i Toynbees beskrivning. Andra forskare pekar på genus avgörande 

betydelse i detta sammanhang och använder sig inte sällan av en feministisk 

tolkningsram för att analysera genikultens kulturella betydelse (se t ex Battersby 1989, 

Citron 1993, DeNora 1995).  

Det finns vidare mer journalistiskt präglad litteratur som belyser ett amatör- eller 

independentperspektiv. Journalister och skribenter har ofta lyft fram mer framgångsrika 

kvinnliga musiker som är verksamma inom fältet populärmusik samt deras musik, 

många gånger utifrån en mer eller mindre uttalad feministisk tolkningsram. Syftet har 

bland annat varit att lyfta fram och komplettera rockens och popens kanon med 

kvinnliga artister och synliggöra deras erfarenheter genom att sätta in musikernas och 

deras låtar i en kulturell kontext (se t ex Evans 1994, Greig 1989, Gaar 2002, Raha 
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2005, Marcic 2002, O´Brien 2002, O´Dair 1997, Post 1997, Raphael 1996, Steward & 

Garratt 1984).  

 

Rock, identitet och genus  

Jag använder mig av ordet ”rock” när jag försöker beskriva och kategorisera vilken slags 

musik mina informanter spelar och utgångspunkten är inte minst deras egna 

beskrivningar. Denna språkliga benämning har jag även valt av anonymitetsskäl. 

Eftersom informanterna är anonymiserade gör jag inte någon närmare analys av 

produkten av deras skapande – låtarna. Jag tillämpar Fornäs (1995: 112) strategi att se 

rocken som ett slags paraplygenre som innehåller en rad subgenrer.  

Informanternas verksamhet kan vidare förstås och kategoriseras efter en tillhörighet 

i alternativa musikkretsar (underground-, indie- och punkmusik). Dessa benämningar 

eller genrer används ofta för att karaktärisera musiker som inte är kopplade till de stora 

skivbolagen, utan som antingen är ”signade” av ett mindre som är fristående från de 

storas påverkan, eller så står de i skrivande stund helt utan skivbolag. Inom 

populärmusikens värld ses detta ofta som något som har en avgörande betydelse. Valet 

av små skivbolag kommunicerar en viktig kulturell tillhörighet (se t ex Bayton 1998, 

Shuker 2008). Kruse (1993) diskuterar betydelsen av ”indie pop” och hänvisar till 

musikkritikern Simon Reynolds (1989) och menar att den: ”[…] signify opposition to 

mainstream practices.” […] (Kruse 1993: 36 som refererar till Reynolds 1989) I detta 

sammanhang är det viktigt att påpeka att en indie-tillhörighet kan appliceras på artister 

ur många olika (sub)genrer, till exempel punkband som Bikini Kill (Leonard 2007: 46f). 

Trots att indiemusiken utåt sett proklamerar alternativa förhållningssätt tillskrivs den 

ibland elitistiska och exkluderande egenskaper. Den bygger ofta på ett noggrant urval av 

alternativ musik och ses ibland som ”finkultur” inom populärkulturfältet (se t ex 

Leonard 2007: 46, Bennett 2001). Vidare pekar vissa på att den exkluderar kvinnor 

(Cohen 1991: 208-211, Davies 2001). Tony Grajeda, forskare inom Cultural Studies, 

visar på en mer komplex uppvisning av genus i sammanhanget och hur en mer lågmäld 

variant av den amerikanska indiescenen betraktas som feminin, även om den 

övergripande rockdiskursen är utpräglat maskulin (Grajeda 2002). Informanternas 

amatörstatus i kombination med den lokala förankringen bidrar till att deras identitet 

som musiker kan tolkas utifrån ett lokalt, småskaligt och alternativt förhållningssätt till 

populärmusik (jfr Azerrad 2001, Bennet & Peterson 2004, Cohen 1991, Kruse 1993; 

2003, Shank 1994, Shuker 2008). 

Informanternas berättelser om att utöva rock innefattar framförallt att vara medlem 

i ett band samt att vara verksam som till exempel singer-songwriter eller trubadur.  

Utifrån Fornäs definition kan dessa genrer tolkas som olika former av rock. Singer-

songwriters kan ses som en del av rockkulturen inte minst genom att den präglas av 

sina rötter som går att finna i folkmusiken och i countryns självutlämnande texter. 

Genren har en tydlig politisk förankring och ligger nära begreppet ”protestsångare” 

(Ganetz 1997: 100, se även Whiteley 2000: 72- 83).  
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Charlotte Greig skriver om en radikalisering som skedde inom 1960-talets 

folkmusikrörelse och som fick stor betydelse för kvinnliga singer-songwriters, vilka ofta 

ventilerade sina erfarenheter som kvinnor på ett sätt som upplevdes som frigörande 

(Greig 1997). Det går att dra en parallell här till mina informanter vars politiska intresse 

tar sig många olika slags uttryck, inte minst genom de roller som rockbandet och 

soloartistrollen erbjuder. Rollen som singer-songwriter brukar ofta förknippas med 

kvinnor (se t ex Bayton 1993: 185-6, Frith & McRobbie 1990: 377, Shuker 2008: 53). 

En förklaring är att det har funnits förhållandevis många kvinnor inom denna 

(sub)genre. Under 1960- och 70-talen var det relativt ett stort antal som slog igenom 

som singer-songwriters, varav Joni Mitchell och Joan Baez är två kända exempel 

(Ganetz 1997: 99f).  

Dessa tankar kan ses som bakgrund till rockens egen kanon, dess mytologi och 

höga status. I detta sammanhang utgår man ofta från en snävare och mer värdeladdad 

genrekategorisering, där rocken ofta framställs som mer autentisk än popen och där 

elgitarren har en framträdande roll, medan popen å sin sida skildras som mer 

kommersialiserad och har en ljudbild som bland annat utmärks av att rösten står i fokus 

(se t ex Frith 1998, Fornäs 1995). Detta synsätt har påverkat musiker och deras 

strategier.  

Den populära dikotomin mellan rock och pop ifrågasätts av vissa forskare som 

menar att det är en chimär att rocken är mer autentisk på grund av att den till exempel 

mindre ofta än popmusik involverar synthesizer (se t ex Fornäs 1995: 114, jfr även 

Moore 2002). Det synliggörs ideologiskt laddade föreställningar när olika genrer och 

förhållningssätt till musik diskuteras. Å ena sidan används denna typ av uppdelning för 

att karaktärisera i vilken mån musiken skapas av musikerna själva. Att låtarna skrivs av 

någon annan än musikerna eller bandmedlemmarna själva brukar ofta ses som ett 

signum för att musiken är kommersialiserad och ”mindre äkta”. ”Riktiga artister gör sin 

egen musik” står det på en banner på Internet som visar sig vara reklam för en 

musiktävling, vilket visar lite på den värderingsgrund som ligger bakom detta 

resonemang.9 Rockkritikern och musikforskaren Deena Weinstein (2004) pekar på att 

synen på rockbandet som skapare av sin egen musik är viktig i förståelsen av rockens 

kulturella innebörd. Denna idé härrör sig från 1960-talet när den politiska protesten tog 

sig en tydlig musikalisk form. Här ser Weinstein en grund till det manliga, romantiska 

skaparideal som ofta kan sägas känneteckna rocken (Weinstein 2004: 190-198). Vissa 

påtalar hur autenticiteten är bekönad och präglad av en manlig norm och att 

diskussionen utgår från manliga musiker (Ganetz 2009: 77-79). 

Många forskare framhåller hur dessa två sfärer har blivit mer eller mindre tydligt 

bekönade, där popen är mer associerad till det kvinnliga och rocken till det manliga. 

Detta hänger samman med att kvinnors konsumtion i högre grad än mäns förknippas 

med mainstream (se t ex Bjurström 1997: 466-473, Thornton 1995: 100-102). 

Fenomenet tolkas relativt ofta som ett uttryck för kvinnors underordning eftersom 

                                                             
9 “Riktiga artister gör sin egen musik. Metro on stage – tävlingen för dig som gör din egen musik och spelar 
själv.” På denna internetsida kan artister och band lägga ut låtar och som kan recenseras av lyssnarna. Källa: 
http://www.metroonstage.com/ 
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rocken generellt sett tillskrivs en högre status än popen (se t ex Coates 1997: 52, Frith & 

McRobbie 1990, Ganetz 1997).  

Rockens koppling till den feministiska rörelsen är värd att uppmärksamma. Under 

1970-talet skedde en radikalisering inom den feministiska rörelsen som tog sig uttryck i 

förespråkandet av separatism. I denna veva var det somliga som ansåg att rocken med 

dess högljudda, elektrifierade tongångar var en så pass manligt definierad genre att 

kvinnor måste undvika den för inte reproducera den manliga normen. Essentialistiska 

förhållningssätt odlades där det fanns tankar om vad som var typiskt ”manlig” och 

”kvinnlig” musik (Bayton 1993: 184f, jfr Petersen 1987).10 Detta synsätt innebar att 

vissa genrer föll bort på grund av att de sågs som ”manliga”. Ett undantag var de tydligt 

folkmusikpräglade genrerna som hade en akustisk prägel, till exempel rollen som singer-

songwriter. Mavis Bayton kommenterar: ”Paradoxically, then, the feminist challenge 

looked likely to result in retreat from rock and amplified music altogether (Bayton 1993: 

185).” Denna essentialistiska idé har i allmänhet försvagats under årtiondena i takt med 

att feminismen har förändrats och breddats. Föreställningar om vad som är manligt och 

kvinnligt finns representerat hos musiker vilket bland annat tar sig uttryck i att den 

manliga rockrebellen kan bli något eftersträvansvärt även för kvinnor. 

 Rockens höga status och dess maskulinisering är två specifika särdrag som innebär 

att analysen måste nyanseras och diversifieras. Det går inte att bortse från det faktum 

att kvinnor ofta får minoritetsstatus inom detta fält. Rockens kanon är central i detta 

sammanhang och dess tydligt manliga beköning ses som ett stort problem av många 

forskare och skribenter och i sökandet efter förklaringar används ofta feministiska 

tolkningsramar (jfr Citron 1993, Leonard 2007: 43-45, Shuker 2008: 132-133). 

Marginaliseringen av kvinnliga artister får en mängd betydelser för musiklivet i stort, 

men inte minst för de kvinnor som vill etablera sig inom fältet (se t ex O‟Brien 2002, 

Leonard 2007, Whiteley 2000). Forskningen inom området rock, genus och 

maskulinitet är ett framväxande fält representerat i flera antologier (Whiteley 1997, 

Jarman-Ivens 2007). White Boys, White Noise: Masculinities and 1980s Indie Guitar Rock av 

Matthew Bannister (2006) analyserar en manligt dominerad musikkultur utifrån genus 

men ser den även med hänsyn till en etniskt homogen grupp: vita män.   

En viktig utgångspunkt när det gäller rockmusik är att kvinnor, och då främst i 

rollen som instrumentalmusiker, är en klar minoritet. Orsakerna som presenteras inom 

forskningen är flera men fokus ligger på genusnormerna. En klassisk förklaringsmodell 

är att det finns få kvinnliga musikaliska förebilder för blivande kvinnliga rockmusiker 

att identifiera sig med (Bayton 1997; 1998). Långt fler kvinnor har funnit sin väg in på 

populärmusikarenan inom till exempel folk-, punk- och new wave-musiken. Ett annat 

problem är att den tekniska kunskapen om rock är svårtillgänglig för kvinnor (se t ex 

Bayton 1998, Ganetz 1997). Cohen (1997: 22) är en av de forskare som betonar att 

kvinnliga populärmusiker i och med sitt kön ofta står utanför de informella nätverk 

som finns bland manliga populärmusiker och att det därför blir svårt att ta del av 

kunskapsspridningen.  

                                                             
10 ”The consequent attempts positively to define a „female‟ music proved to be impossible. It was far easier 
to specify what „women´s music‟ was not: loud, noisy, driving „cock rock‟. Thus, so-called female music had 
to be lighter and softer. But, beyond that, there was little agreement” (Bayton 1993: 185). 
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 Kvinnors osynliggörande och marginalisering inom populärmusiken är en komplex 

process som även inkluderar det som skrivs – och inte skrivs – i ämnet. Dessa diskurser 

genomsyrar materialet och är något som har format informanternas ställningstaganden 

och praktiker. Rockjournalistiken är ett ämne som numera ofta studeras utifrån genus- 

och feministiska perspektiv (se t ex Cohen 1997: 29f, Davies 2001, Frith & McRobbie 

1978/1990, Johnson-Grau 2002, Kruse 2002, Lilliestam 2003).   

Helen Reddington (2005) skriver om den tidiga punkens historia i England och hur 

kvinnliga instrumentalister negligerades av medierna och att vissa kvinnliga artister inte 

är med i den kanon som formar bilden av vad punken är och en gång var. Kvinnor blir 

i högre grad än manliga punkmusiker utskrivna ur historien och här ställer hon delar av 

journalist- och vetenskapssamhället till svars (jfr Arvidsson 1997, Shuker 2008: 249). 

Reddington menar att det finns en tydlig underordning av kvinnorna även i denna värld 

och tar ett exempel ur den ofta citerade boken The Sex Revolts av Simon Reynolds och 

Joy Press från 1995. Reddingtons kritik av boken är stark och hon anser att 

upphöjandet av rock och nedvärderandet av pop är en fråga om makt som manifesterar 

sig i konstruerandet av det typiskt kvinnliga som mindre värt än det manliga, vilket i 

populärmusikens värld läses som att pop har lägre status än rock (Reddington 2005, se 

även t ex Ganetz 1997). 

 

Their disgust at some women´s attempts to rework pop (as opposed to rock) in 

order to empower themselves within what is assumed to be the more feminine 

commercial music form is palpable. For Reynolds and Press (whose book 

underscores the rock ethos even in its aggressive style of writing), there is a “no win 

situation” for women (Reddington 2005: 151).  

 

Reddington målar upp en bild av en värld som starkt präglas av en maktassymetri och 

en sexism som har påverkat kvinnliga punkmusikers liv och bidragit till att många sökt 

sig därifrån (Reddington 2005).  

Ofta påtalas hur rock- och popscenen från dess tillkomst till idag i nästan alla led 

domineras av män. Yrkesgrupper såsom managers, musiktekniker och instrumental-

musiker har alla en klar manlig dominans. Det är överhuvudtaget få musiker som når 

stor framgång och när det gäller kvinnliga instrumentalister är den kvinnliga minoriteten 

påfallande liten (Bayton 1997). Av hävd förutsätter rockbandsformationen till sin form 

minst en elgitarrist – ett instrument som ofta förknippas med män och maskulinitet, 

vilket kan innebära att kvinnor som väljer instrumentet bryter mot den förväntade 

genusordningen (se t ex Bayton 1997, Jansson 2005: 33). Elgitarren är omgärdad av en 

stark symbolik och många ser den som påtagligt maskuliniserad, vilket Bayton påtalar 

som ett stort problem för aspirerande kvinnliga rockmusiker (Bayton 1997, se även 

Clawson 1999a, Jansson 2005, Leonard 2007, Nilsson 2005). Mavis Bayton använder sig 

uteslutande av sociala orsaksförklaringar till varför få kvinnor spelar elgitarr. Det 

handlar om sedimenterade genusnormer och att vissa musikinstrument ses som mer 

feminina, till exempel flöjt och piano. Bayton citerar genusteoretikern Judith Butler 

(2007) om hur genus reproduceras genom handlingar och att spela gitarr kan vara något 

utmanande och kontroversiellt eftersom det bryter mot genusnormerna och därmed 
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utmanar tanken om det (essentiellt) feminina (Bayton 1997: 40). Musikskribenten Amy 

Raphael (1996: xxx-xxxv) och Mavis Bayton (1993) menar att kvinnliga populärmusiker 

oavsett genre delar många erfarenheter, känslor och värderingar inför sitt val av 

hobby/yrke i och med att de oavsett genre konstituerar en minoritet.  

 Den utomsvenska västerländska (populär)musikforskningen hävdar ofta att de 

kvinnliga musikerna inom pop- och rockvärlden möter svårigheter på vägen till att bli 

aktiva i den populärmusikaliska världen. Det handlar om varierande problem, från den 

praktiska sidan av att lära sig teknik, till den skepsis som de möts av från det etablerade 

musikersamhället och från olika delar av skivindustrin, inklusive massmedia (se t ex 

Steward & Garratt 1985; Bayton 1988/1990; 1998). Baytons studie (1998) indikerar 

tydligt att kvinnliga musiker ofta delar vissa könsrelaterade problem. Problem som 

handlar om allt från brist på pengar och tid till hur man ska bemöta sexism. Den bild 

som förmedlas genom Baytons sociologiska forskning är den kvinnliga underordningen 

inom populärmusikvärlden och hur sexism i olika former försvårar för kvinnorna att ta 

sig fram och stanna kvar inom denna bransch. Det är en värld där inte minst 

massmedierna är med och påverkar och bidrar till situationen genom att trivialisera eller 

ignorera och därmed osynliggöra kvinnliga artister (se t.ex. Coates 1997, Bayton 1998). 

Den kvinnliga kommersialiserade artisten framställs ofta som ett sexuellt objekt och 

denna sexualisering kan fungera som ett hinder för blivande, potentiella kvinnliga 

artister och musiker (McClary 1991, Bayton 1998, Ganetz 1997: 83-85). Det finns ett 

stort antal exempel på detta, varav ett är när sångerskan Deborah Harry som var 

frontperson i den framgångsrika popgruppen Blondie, upplevde hur hennes skivbolag 

som ett led i marknadsföringen benämnde henne i klart sexistiska ordalag (Raphael 

1996).11  

 Ytterligare ett vanligt problem som förs fram i denna diskussion är den brist på 

självförtroende som finns hos kvinnliga musiker. Detta manifesteras i en motvilja att 

rubricera sig själva som ”musiker”. Denna underkastelse inför begreppet ”musiker” är 

enligt Bayton kopplad till den dyrkan och upphöjande av manliga musiker och 

kompositörer som förekommit under lång tid (Bayton 1998). Här går det att dra en 

tydlig parallell till historieskrivningen inom den klassiska musiken (se t ex Citron 1993, 

DeNora 1995). Samtidigt visar samma studie att musicerandet i sig ofta är oerhört 

frigörande och stärkande för kvinnor. Bayton skriver om hur det för många 

amatörmusiker upplevs som om de blir del av ett kvinnokollektiv där den sociala 

kontakten ibland är lika viktig som musiken (Bayton 1998). 

 

 

 

                                                             
11 ”The promotional poster for her début single, „Rip Her to Shreds?‟, featured the provocative line: 
„Wouldn‟t You Like to Rip Her To Shreds?‟ „I was furious when I saw that fuckin´ ad! I told them not to 
fuckin´ put it out anymore – and they didn‟t,‟ she told Tony Parsons in a New Musical Express interview in 
the summer of 1978” (Raphael 1996: xx). 
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VÄGARNA TILL MUSIKEN 
 

I det här kapitlet vill jag lyfta fram den resa informanterna gjort som lett fram till vilka 

de är idag – göra en tidsmässig tillbakablick på deras liv som baseras på deras egna 

berättelser. Varför har de sökt sig till rocken? Vilka med- och motgångar har kantat 

deras väg? Vad för de själva fram som viktigt i samtalet kring bakgrunden till att de 

valde att bli musiker? Vilka faktorer har inspirerat dem till att göra feministiska 

ställningstaganden? När de talar om sitt förflutna har samtalet ofta glidit in på och 

tangerat frågeställningar om varför de gjorde som de gjorde. I deras tankar om sina liv 

utövar de en tydlig reflexivitet i tolkandet av sitt forna jag, som för att försöka förstå 

varför livet har format sig som det har. Vilken betydelse har familjen och förebilder? 

Hur ser erfarenheterna av skolan ut? Vilken inverkan har de sociala relationerna haft? 

Detta är några av de frågor som behandlas i detta kapitel.  

 

FAMILJENS BETYDELSE 

I fjärde klass gjorde Eva och hennes bästis egna låtar som de spelade in på band. De 

satt vid den lilla kassettbandspelaren och låtsades vara stjärnor. Hon kallar det för en 

lek. De hade inga direkta drömmar eller planer med det hela, utan det var ett roligt 

tidsfördriv som förvandlade studier av de vuxnas liv till lek.  Det betydelsefulla var att 

det stärkte och bekräftade deras gemenskap som bästa vänner. De hittade på och skrev 

ner sånger som de spelade in och det blev till något som bara var för dem. Eva ser 

upprymd ut när hon kommer på att hon tror att kassetterna finns kvar någonstans i 

gömmorna.  

 De flesta som jag har intervjuat skildrar barndomen som en tid fylld av toner och 

att det tidigt fanns en syn på musik som något glädjefullt. För några formades det redan 

under barndomstiden en bild av dem själva som musikaliska. Föreställningar och 

diskurser kring musikalitet kan kopplas till musikhistorien där det finns många exempel 

på hur musikeryrket, likt andra typer av hantverk, går i arv. Kända musikersläkter finns 

representerade i den kanon som har etablerats under århundraden (se t ex Öhrström 

1987). Lena är en av dem som trycker på att hon redan som mycket ung fick känslan av 

att hon hade en talang att ta tillvara på. I likhet med flera andra var hennes föräldrar 

tydligt engagerade och uppmuntrande vilket bidrog till att musicerandet blev till något 

roligt. Petra har ett distinkt minne från sin tidiga barndom, kanske eftersom det är en 

historia som har återberättats för henne med jämna mellanrum.   
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Petra: […] Nu när jag pratar med min pappa som får jag jämt höra så här ”och när 

du var liten brukade jag och mamma dansa och så hade vi dej på höften!” Och så 

sen hela tiden så kommer det här som har följt mej hela tiden: ”Och sen när du 

börja sjunga, när du var en tre, fyra och börja sjunga så insåg vi hur otroligt fantastisk 

röst du hade. Och jag minns en gång, när du bara var sex år, när morfar fyllde år 

och du fick stå på bordet och sjunga och du sjöng med klar och ren stämma.” […] 

Alltså jag tror så här att det handlar så himla mycket om… Alltså det man fortsätter 

göra det handlar om vad man får bekräftelse för liksom. Tror man på sej själv eller 

tror andra på en, så låter man uppmuntras till det. Och sen så var det ju liksom 

tydligt redan tidigt, jag tyckte det var skitkul att sjunga! Det var verkligen bara ”ÅH 

MICKEY MICKEY HEY!” med hopprepet liksom. ”MICKEY DU ÄR HELT 

OKEY!” Alltså du vet hela tiden. 

I de flesta informanters berättelser träder det fram en bild av familjen som central för 

den väg som de har tagit i livet och viktigast verkar papporna vara. Även hos de som 

inte upplevde att familjen var särskilt intresserad eller musikalisk används inte sällan 

föräldrarna som en fond utifrån vilken informanterna tolkar sig själva och sin historia. 

Kristin minns då hon under högstadiet började drömma om att äga en elgitarr, medan 

hennes föräldrar till en början var skeptiska. Kristin tror inte att de förstod djupet av 

hennes känslor – de såg det som en typisk tonårsfas. Men efter det initiala motståndet 

gav de med sig och Kristin verkar läsa in en symbolisk innebörd i detta, som om hon 

ser det som en form av bekräftelse eller erkännande.  

 

Kristin: Men jag tror att dom fattade inte min gitarrpassion! Det var lite sent för att 

jag, jag hade ju suttit och tänkt på det här och ville ha en gitarr och allting men 

kanske inte visat det så mycket och så sen sa jag det bara: ”Åh jag vill ha en 

elgitarr!”. Men då tyckte dom väl bara att det var bara en liten grej så det fick jag 

inte. Men så då jag hade suttit hemma och spelat på den akustiska, då fick jag en av 

pappa till slut! En elgitarr. 

 

Familjens betydelse i sammanhanget styrks även av Baytons sociologiska undersökning. 

Bayton trycker på betydelsen av att komma från familjer där musiken på olika sätt står i 

centrum (Bayton 1998: 48ff). Relativt många av mina intervjupersoner kommer från 

hem där föräldrarna är eller har varit aktiva musiker, antingen som hobbyverksamhet 

och/eller i offentliga sammanhang. Cecilia, vars pappa är musiker och spelar gitarr, är 

ett exempel. Även hennes mamma spelar men bara i hemmet. När Maria och jag pratar 

om förebilder undrar jag om det finns någon specifik person som betytt extra mycket 

för att hon tog steget till att bli musiker. ”Nu säger jag nånting töntigt: PAPPA!” Hon 

skrattar men blir snabbt allvarlig. När Maria tänker tillbaka på när hon var liten och gick 

på mellanstadiet så minns hon det som att låtar plötsligt började poppa upp i hennes 

huvud. När det hände sprang hon till sin pappa: ”Alltså då jag har sjungit för han. ‟Jag 

jag har gjort en låt pappa och den går så här.‟ Och så har jag gjort en låt som jag har 

sjungit för han och så spelade han tonerna till på synthen och så...”  
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Familjens påverkan tar sig många direkta och indirekta uttryck. Ett exempel är de 

informanter som har ett förflutit inom körens värld. Detta framställs som en viktig del 

av deras barndom och något som har präglat dem på flera sätt, bland annat genom att 

ge dem kunskaper som varit viktiga för dem som människor och som blivande 

rockmusiker. Åsa sjöng i den lokala kyrkokören och trycker på vad det innebar för 

henne att få bekräftelse på scenen.  

 

Åsa: Jag började ju sjunga solo när jag var 13-14 och den publiken var en väldigt 

tacksam publik för det var ju oftast… Det var ju i kyrkosammanhang mycket äldre 

människor som tyckte att man var helt underbar bara för att man stod där och 

öppnade munnen, och då blev jag ju väldigt… Då lärde jag mig ju att stå på scen där 

och att ta folk och sen så blev det också så att i skolan att jag började bli mer ta för 

mej. I nian tror jag det var då det blev det nån stor grej när alla mina kompisar eller 

nåt sånt där och då så jag ”nä, nu ska jag inte umgås med dom, nu ska jag satsa på 

skolan och så skiter jag i vad dom tycker.” Då började jag ta mer plats […].  

 

FEMINISM OCH POLITIK SOM GRUNDSTOMMAR 

Feminismen har varit en starkt bidragande faktor till att mina informanter började spela 

rock, även om kopplingen mellan eget musicerande och feminism varierar i utseende 

och intensitet. Rockrebeller och SGTB avspeglar ideologier och visioner som finns 

representerade hos mina informanter.  

Marika: Vilken roll har feminismen i ditt liv? 
Informant: Jättestor roll. Alltså det är ju hela mitt jobb, hela mitt privatliv hela allt 

 liksom. Hela mitt sätt att se på mej själv. Jag har ju… Alltså det började med att 

 jag vaknade upp i något slags feministisk medvetenhet när jag var 18-19 så då 

 var det jätteviktigt att ha… Nä men var det ju en helt annan grej att springa 

 runt med palestinasjalar och nyvunna flickvänner och hela den grejen (skrattar) 

 och så lever jag inte nu liksom. Jag bodde i kvinnokollektivet och det var 

 jätteviktigt att hela tiden leva min politik.  

 

Några skildrar ett tydligt feministiskt uppvaknande medan det för andra har varit en 

mer långdragen eller komplicerad process. För merparten äger detta rum under tonåren 

och framförallt gymnasieåren framställs som en avgörande tid. I berättelserna beskrivs 

ofta denna process som ett relativt snabbt ”uppvaknande” då de kom till insikt hur 

kvinnor generellt sett är underordnade män. Gymnasieskolans läroplan med dess 

fokusering på jämställdhetsfrågor och nya vänner är två faktorer som ofta nämns i 

sammanhanget. Detta tar sig bland annat uttryck i valet av förebilder där många börjar 

aktivt söka sig till kvinnliga förebilder. Den feministiska punkinspirerade rörelsen Riot 

Grrrls Movement har i hög grad influerat flera informanter. Vissa har kombinerat sin 

feministiska övertygelse med en identifikation med manliga rockmusiker.  
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 Det politiska intresset är överlag stort. Så gott som alla är i någon utsträckning 

politiskt vänsterorienterade. Feminism och ett vänsterengagemang är två viktiga frågor 

som kan ses som en del av en livsstil med viss lokal förankring bland andra unga. Det är 

inte någon specifik musikgenre som förenar men däremot i rollen som 

amatörrockmusiker med ett politiskt engagemang kan de ses som en kulturell 

gruppering på det lokala planet (jfr t ex Cohen 1994, Sandgren 2000). När informanter 

talar om vänner och bekanta framstår ett intresse för politik och kreativitet som två 

viktiga ledstjärnor hos den lokala (sub)kulturen. Några informanter är engagerade i 

andra typer av politiska gemenskaper, som partipolitiskt och feministiskt grundade 

sammanslutningar. Veganrörelsen i Umeå är relevant i detta sammanhang (se t ex 

Abnersson 2004, Liliequist 2001). Eva var engagerad i den ett tag och även andra 

informanter är eller har varit intresserade av djurrättsfrågor. Det sociala kontaktnätet 

musiker emellan är också en viktig faktor som ökar förståelsen kring det feministiska 

engagemanget. Både Uppsala och Umeå beskrivs som platser där det finns goda 

möjligheter till att träffa gelikar och just känslan av att möjligheten finns att lära känna 

människor som delar de ideologiska grundvalarna och som kan bli blivande 

bandkompisar, ses i mångt och mycket som avgörande. Att kunna utvecklas som 

feminist eller kvinnlig rockmusiker handlar även om att befinna sig på rätt plats. Några 

har flyttat för att kunna gå vidare med sin hobby eller med sin hjärtefråga, vilken också 

kan ses i ljuset av att dessa två föreningar inom vissa kretsar har blivit relativt kända på 

kort tid. När Anneli började sitt nya liv i Uppsala ansträngde hon sig medvetet för att 

försöka hitta likasinnade vilket bland annat skedde genom Rockrebeller. När hon hade 

gjort det kunde hon börja praktisera sina två stora passioner i livet: musiken och 

politiken. 

 

Anneli: […] Och då öppnades det liksom en dörr till att lära känna massa andra 

musiker liksom, och då, jag kände liksom hela tiden plus att jag har mått dåligt men 

har i varje fall ”stop agonize, organize!”. Klaga inte över situationen. […] Vad i 

helvete! Varför är det så få tjejer som spelar musik? Och då känner man, om jag tar 

ett steg i rätt riktning och sen peppa tjejer, för jag höll ju föredrag för att peppa 

tjejer och gå i rätt riktning, då kan ju fler också göra det och jag kände liksom, jag 

vill också! 

 

När hon kom till Uppsala var hon sexton år och ett år senare spelade hon i sitt första 

band. Hon formulerar det som ett feministiskt ställningstagande – en vilja att fungera 

som ett prejudicerande exempel för andra unga kvinnor. Anneli vill förändra världen. 

Hon beskriver sig själv som radikal och under vår intervju kan jag inte undgå att bli 

imponerad av djupet och vidden av hennes kunskaper om feminism och politik. Anneli 

är nitton år gammal men verkar vara äldre. Hon har en akademisk bakgrund och har 

studerat genusvetenskap på högskolenivå. Anneli säger att hon alltid har varit feminist 

och först vet jag inte vad jag ska tro men sedan förklarar hon hur hon tidigt fick tillgång 

till den tanketraditionen. ”[…] Alltid när jag var liten så skrek jag ‟mansgris!‟ åt pojkarna i 

min klass, och jag fatta inte var det var liksom. ‟MANSGRIS!‟ För jag hade hört det så 

mycket liksom. Och då börja dom kalla mig kvinnogris (vi skrattar).” Anneli har växt 
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upp i en miljö där kvinnors situation har diskuterats och ifrågasatts och därför blev inte 

steget långt för henne att själv bli aktiv inom fältet.  

 I likhet med merparten är det många bäckar små som bidragit till att hon är den hon 

är idag. Eftersom hon tidigt intresserade sig för dessa frågeställningar har hon även 

samlat på sig erfarenheter av hur det kan vara att vara den som sticker ut näsan och 

upplevelsen av att feminister uppfattas som provokativa har i sig varit en viktig 

drivkraft. ”Jag tycker också att det är så självklart att jag som feminist inte behöver 

försvara mina åsikter. Att folk är så där… […] Man blir utpekad som knäpp för att man 

är feminist. […] Kvinnor är inte jämställda. Så det måste vi fortsätta kämpa för.” Hon 

har stött på en del tråkigheter i olika politiska sammanhang vilket ytterligare har styrkt 

hennes tes om kvinnors underordning. Anneli var engagerad i ett parti på vänsterkanten 

och de erfarenheterna har präglat henne. ”I X-partiet12, men det var det vidrigaste! För 

det var också då jag insåg vad i helvete! I mötesrummet var det 15-20 personer och det är 

två män som sitter och diskuterar. Det är två män som sitter och bollar fram och 

tillbaka idéer. […]”. Hon kritiserade dem men ingen lyssnade. 

 Diskurser kring feminism och populärmusik är något som de flesta informanter 

relaterar till. Texter är med och formar åsikter och läggar grunden för kunskaper som 

formar ideologiska ställningstaganden. Låttexter, böcker, tidningar och Internet irriterar, 

motiverar och inspirerar. Det kan vara allt från att ta spjärn mot något som provocerar 

till att ge sig hän i något som ger en känsla av gemenskap. Anneli är mycket intresserad 

av musikjournalistik. Under vår intervju springer hon iväg och hämtar musiktidningar. 

Mojo, Uncut och Rock Your World är några av dem som vi sitter och bläddrar i 

tillsammans vid hennes köksbord. Hon läser mycket och har fått en klar bild av kvinnan 

framställs i recensioner och andra texter. Anneli har inte mycket till övers för 

musikjournalistiken. ”Dom pratar om alla tjejband som har lyckats! Dom buntar ihop!” 

Musiktidskrifterna är trots sina uppenbara brister en källa till glädje för Anneli och 

hennes ilska över hur kvinnor framställs eller osynliggörs kanaliserar hon i ett slags 

form av konstruktiv ilska.  

 Vägarna till formandet av en ideologisk grundsyn ser olika ut och för vissa har 

vägen varit snirklig. Eva fick upp ögonen för feminismen under gymnasietiden, vilken 

gör henne representativ för gruppen i sin helhet.  

Eva: Alltså det var under gymnasiet man upptäckte att det fanns orättvisor mellan 

könen. Alltså att ens, ja man hade väl aldrig tänkt på det på det sättet förut. Alltså, 

jag läste nån bok om kvinnomisshandel i nian då vi skulle skriva nåt arbete och ja, 

det var så fruktansvärt, och då blev det som på gymnasiet då blev man ju 

uppmuntrad att tänka lite mer kritiskt och så... Så att det var som då... Och så läste 

jag om det här med utseende och, ja alltså jag hade nåt tag alldeles i början i 

gymnasiet när jag fick för mej som eller som också i nian, jag hade mina kompisar 

då var så här jättemissnöjda med sig själva. 

 

                                                             
12 Jag har anonymiserat vilket parti som det handlade om för att förhindra eventuell igenkänning. 
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Citatet ovan är typiskt. Flertalet skildrar ett slags uppvaknande som ägde rum just under 

gymnasietiden. Genom att läsa om kvinnors situation började Eva ifrågasätta och 

analysera kompisars dåliga självkänsla och det väcktes en ilska och en ny slags 

medvetenhet hos henne. Att gamla erfarenheter tolkas i ett nytt ljus blir märkbart i Evas 

berättelse. Idag tycker hon sig se en intressant och tydlig koppling mellan feminism och 

bildandet av det första egna rockbandet men som Eva minns det såg hon inte det som 

ett feministiskt projekt vid tillfället. Bandmedlemmarna drevs av ett slags rättvisepatos, 

även om syftet inte direkt var uttalat. ”Det var väl mest att ja, vi starta ju bandet. Som, 

vi ska också ha ett... Vi ska också spela musik som fritidsintresse. Det är jättekul, alla 

killar håller på, varför ska inte vi också?” Intresset för rättvisefrågor fanns tidigt hos 

många av informanterna. Vidare pratar flera om en övertygelse om hur kul och 

utvecklande det verkade vara att spela rock. Den bärande tanken kan sammanfattas 

med orden: om killar har möjlighet att spela musik borde vi också kunna göra det. 

 För Lenas band var det annorlunda. Från allra första början stod det klart att deras 

existens var frukten av feministisk ideologi. ”Du vet bandet va, det startades i ett ärligt 

idealistiskt, feministiskt syfte.” I början använde de sig av ett manifest och även om 

Lena inte längre kommer ihåg alla detaljer minns hon ett uttalande som hon gjorde och 

som fungerade som ett slags grundstomme för vad de tyckte var viktigt. 

Lena: […] Bara en sak som jag sa en gång på en spelning som fanns med i det där 

var liksom att vi är inte ett tjejband utan vi är helt enkelt ett jävligt bra band! Alltså en 

sån kort grej, liksom en slogan på nåt sätt liksom för att se oss som ett band inte 

som ett tjejband och att liksom vi har lika stor rätt att finnas och samma lika rätt 

eller lika grunder och förutsättningar som killar! 

 

Den drivande motorn i Lenas band var en tjej som älskade rock och som var oerhört 

motiverad att arbeta med frågeställningar som rörde feminism och musik. ”Kvinnor 

och musik! Det är det liksom, det är hennes… Hennes stora grej.” Bandet var Lenas 

första riktiga och var aktivt under en tid då Lenas intresse för jämställdhetsfrågor 

accentuerades. Lena är en av de informanter som värjer sig mot att bli inordnad under 

någon specifik gren inom feminismen. Flera ger uttryck för en tydlig motvilja till att bli 

stämplade och de vill helst inte benämna sig själva i enlighet med den gängse 

feministiska terminologin. I Lenas fall grundar sig hennes resonemang delvis på en 

kritik av feminismen som rörelse och på rädslan för segregation. Feminister ska sträva 

efter att inkludera männen, vilket är en viktig utgångspunkt för Lena både som 

rockmusiker och som engagerad i föreningen. ”Jag tror ändå på att killar är… Kan 

bidra lika mycket till feminismen, att vi liksom måste hjälpas åt med det.” Några få 

definierar sig själva som radikalfeminister men de utgör en minoritet av informanterna. 

Kristin tillhör majoriteten på så vis att hon benämner sig själv rätt och slätt som 

feminist. Kristin har vaga minnen av hur hon fick upp ögonen för feminismen, men 

tycker sig minnas att det var efter gymnasiet som det skedde på riktigt och att det 

hängde samman med hennes tidiga universitetsstudier som hade ett uttalat fokus på 

genusfrågor. Själv tror hon att grunden lades redan från barnsben och att hennes 

mamma var en viktig inspiratör genom att föra vidare sina värderingar till sin dotter.  
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Kristin: Jag tror att det kanske ha funnits liksom hela tiden i min uppväxt och

 allting, men det tog tid innan jag kanske sa själv att ”jag är feminist!”. Så där.  

Marika: Men du sa det här med din uppväxt, att det följt med, hur menar du då? 

Kristin: Mmm. Jag menar att min mamma kanske lärt mej värderingar […]. Sånt där

 som jag inte fått veta förrän jag vart arton, men att man fått med sej värderingar

 ändå.  

 

Kristins uppfattning om att idéernas ursprung går att hitta långt tillbaka i tiden är 

intressant ur ett berättandeperspektiv och är något som även måhända synliggör min 

roll som intervjuare. Kanske min fråga i citatet ovan uppfattades av Kristin som en 

förväntan från min sida på ett feministiskt ”korrekt” svar?  Eller är det så att hennes 

intresse för dessa frågor som vuxen bidragit till att hon ser sina tidigare erfarenheter i 

ett nytt ljus?  

 Kollektivet och vänskapens betydelse för utvecklandet av en feministisk identitet är 

viktiga i detta sammanhang där den formella organiseringen kompletteras av olika slags 

informella vänskapsband och grupperingar. För Åsa sammanföll introduktionen till en 

feministisk vänskapskrets med hennes debut som soloartist. Åsa appellerades inte av 

den bild av feminismen som förmedlades via skolan under tonåren. ”Alltså dom 

pratade om att kvinnan alltid framstår som den passiva. […]” Åsas initiala skepsis är vid 

det här laget långt borta och nu är feminismen en central del av hennes liv och livsstil 

och hon utmålar den som högst delaktig i hennes resa från tonårstidens osäkerhet till 

att bli en person med bättre självbild och djupare vänskapsförhållanden. I rollen som 

musiker lärde hon känna nya människor och hon beskriver det som att en ny värld 

öppnades upp för henne.  

Åsa: Och att jag sen började hamna i feministiska sammanhang och börja känna att 

nu äntligen har jag träffat människor som har substans, som på nåt sätt… Ja men som 

jag känner mig... Att jag tycker om mej själv att vara med alltså… Jag börja tycka om 

mej själv mer när jag umgås med människor som… […] Som känner att jag har mer 

värde och betydelse. […] Jag kunde även vara i sociala sammanhang utan att kräva 

bekräftelse, om du förstår vad jag menar, att ja, att jag behövde inte bekräftelse på 

samma sätt som jag trodde att jag behövde förut när jag umgicks med dom som jag 

egentligen inte passade ihop med, för då var det ju så att jag kände mej halvt udda 

och så där och då var det jätteviktigt att dom kanske bekräfta mej och det var ju 

jättejobbigt och då ville jag inte helst va med nån överhuvudtaget. 

 

Att lära känna andra feminister skildrar Åsa som en vattendelare i sitt liv, inte minst 

eftersom det gav henne tillgång till en ny gemenskap där hon mådde bra och kände sig 

bekräftad. Åsa fattade starkt tycke för dessa människor som bar på erfarenheter som 

påminde om hennes egna. Åsas erfarenheter delas av många och en tydlig parallell kan 

göras till Baytons sociologiska forskning om kvinnliga rockmusiker i England. Bayton 

menar att det finns ett tydligt samband mellan feministisk medvetenhet och eget 

rockmusikskapande. Feminism verkar i sig fungera som ett tydligt incitament till att 
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börja spela rock. En tydlig parallell mellan våra undersökningar är feminismens 

skiftande funktion. För en del är det en tydlig politisk handling att bilda ett band och att 

det sker med uteslutande kvinnor betyder något i sig, medan för andra har feminismen 

mer fungerat som en bakomliggande drivkraft som har fått dem att våga ta steget 

(Bayton 1993; 1998).  

 

DE SOCIALA RELATIONERNAS BETYDELSE 

 

Att inspireras och bli uppmuntrad av vänner framställs som något centralt i 

informanternas levnadsberättelser. Den sociala omvärld som de omger sig med 

innefattar allt från föräldrar, klasskompisar till pojk- och flickvänner. Den inspiration 

och kunskap som dessa möten bidragit med, fungerar som ett slags historisk exposé 

över deras liv som unga vuxna rockmusiker. Skildringarna av Uppsala och Umeå visar 

på platsens betydelse för skapande av musikeridentiteter (jfr t ex Becker 2004, Cohen 

1997, Wenzer 2007: 59-70). 

Annelis nya tillvaro i Uppsala innebar att hon började må betydligt bättre och i 

mångt och mycket handlar det om mötena med likasinnade. Allt började med att hon 

lärde känna en kompis och genom honom fick hon tillgång till en ny krets av 

människor. Vid den tiden i hennes liv befann hon sig ofta på kaféet Genomfarten, som 

är en viktig mötesplats för ungdomar och som lockar till sig musiker och andra kreativa 

personer i Uppsala. Kaféer har enligt informanters utsagor en viktig roll för oetablerade 

artister i Uppsala och på Genomfarten brukar ofta nya och okända liveband framträda. 

Specifika träffpunkter kan initiera nya kontakter och merparten av informanterna 

återkommer till vissa geografiska platser. Jag undrar vad Anneli tror skulle ha hänt om 

hon inte hade börjat jobba på Genomfarten. ”Då hade jag nog inte börjat spela” svarar 

hon utan tvekan. Kanske är min fråga alltför direkt men bilden som jag får av Anneli är 

att flytten till Uppsala innebar ett slags dominoeffekt som fick en radikal inverkan på 

hennes liv. Anneli blir i det närmaste lyrisk när hon lägger ut texten om vad 

Genomfarten har betytt för henne och talar om stället nästan som om det vore en 

fysisk person. ”Alltså, Genomfarten har varit helt fantastiskt. Det har varit jätte... Alltså 

jag jag är skyldig jättemycket för att… Jag har lärt känna Lars där. […] Börja spela bas 

och nu… Alltså det är otroligt.  Det kaféet, man har lärt känna så jäkla många.” Det var 

på Genomfarten som hon kom i kontakt med Rockrebeller. 

Det är ofta kompisar eller personer inom bekantskapskretsen som utgör 

medlemmarna i informanternas band. De befinner sig i en sfär som erbjuder många 

möten med amatörmusiker och lokala band. Anneli tyckte att det verkade kul att spela 

bas och längtade efter att bli medlem i ett band. Annelis skildring av det första försöket 

visar på vilken betydelse nya bekantskaper har i sammanhanget – en process som var 

snabb och som byggde på lika stora delar inspiration och improvisation. 

Anneli: Så träffa jag en tjej, eller en av tjejerna som […] Och vi är jättelika typ lite till

 utseendet och vi är båda typ så där ”ihjjjj!” (Anneli gör ett i det närmaste 

 obeskrivligt ljud för att illustrera vad hon menar.) Och jag träffa en kompis 
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 Micke som… […] Och jag bara ”åh jag vill spela musik” och så där, och då var 

 han så där ”ja, här har du E-strängarna, eller... E, A, D, G” och så där. Och så 

 Maja. ”Jag vill spela musik med dej!” JAG SKA TA TRUMMOR! JAG SKA TA 

 TRUMMOR! OCH jag bara så här ”okey”. Och då vet inte jag riktigt om jag 

 skulle spela bas eller… Och det vart så himla kul! […]   

Marika: Var det så det gick till? 

Anneli:  Yes. 

Marika: Hur kändes det då att börja?  

Anneli:  Skitkul. 

Marika: Ja, på vilket sätt? 

Anneli:  Det var frigörelse! 

 

I Annelis fall förknippas ”frigörelsen” med att ingå i ett band och ta del av den 

gemenskapen. En av Annelis kompisar som hon kallar eldsjäl hjälpte till i början för att 

de skulle komma igång. De spelade covers och han visade dem grunderna. Hans insats 

är ett exempel på den typ av informellt lärande som framställs som centralt för att 

utvecklas i rollen som rockmusiker och visar på hur viktiga sociala kontakter är i 

sammanhanget (jfr t ex Bayton 1993, Green 2002: 76-84, Lilliestam 1995: 152).  

Pojkvänner nämns ofta i detta sammanhang. Relativt många talar om pojkvänner 

som tidigt var aktiva inom den lokala rockscenen. Informanternas sexuella identitet blir 

viktig att fokusera, bland annat med tanke på att berättelserna om heterosexuella 

relationer dominerar i materialet. Den sexuella identiteten tar sig olika uttryck i 

intervjuerna. Vissa berättar mycket om pojkvänner som spelar och vad det betyder för 

dem, medan andra är betydligt mer förtegna och avslöjar överhuvudtaget lite om sitt 

privatliv. Några har talat om sin homosexualitet och om hur det var att ”komma ut”, 

men överlag tar flickvänner liten plats i skildringen av deras identitet som musiker.  De 

heterosexuella informanterna diskuterar sitt kärleksliv i större utsträckning än vad de 

homosexuella gör, vilket kan tolkas på olika sätt. En förklaring är de normativa 

föreställningar som finns om mänsklig sexualitet. Heterosexualitet går att se som en 

norm i vårt samhälle och homosexualiteten hamnar många gånger i en underordnad 

position (se t ex Rosenberg 2002).  

Tankar kring jämställdhet och feminism i berättelserna manifesteras ofta genom 

reflexioner kring vad pojkar och flickor i deras närhet gör eller inte gör. Det här 

ständiga jämförandet kan ses som en feministisk praktik som kan leda till förändring. 

Vänskaps- och kärleksrelationer är ett tydligt tema i sammanhanget, men det är viktigt 

att komma ihåg att varje individ har sin egen historia som i vissa aspekter är unik. När 

Anneli och jag diskuterar detta ämne och hur det kommer sig att hon började spela 

växer det fram en historia om hämnd.  ”Och jag började att spela bas för ungefär två år 

sen… Det vart en hämnd (skrattar upphetsat) mot en av mina ex som också spelar bas 

så blir det liksom ‟fan...‟ Så är det liksom.” Jag blir först lite ställd av hennes starka 

känsloutspel. En stund senare tar jag upp tråden igen och Anneli gapskrattar länge och 

jag blir ännu mera förbryllad men samtidigt fascinerad. När hon lugnat sig och skrattet 

klingat ut börjar hon förklara lite mer ingående vad hon egentligen menar och 
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resonemanget verkar bottna i den typ av rättvisetänkande som fungerat som en 

drivkraft för merparten. 

 

Anneli: […] Som hämnd. Ja. Jag var tillsammans med en kille som spela bas. Och 

han gjorde slut och jag kände att ”fan, jag vill också spela musik!”. Det här är en kille, 

han är typ ett år yngre än mej och han har spelat i band sen han va typ tolv och det 

var så… […] Så kände jag om han kan varför kan inte jag? […] 

 

Annelis ilska kan tolkas som en form av avundsjuka på att hennes gamla pojkvän fick 

möjlighet att börja mycket tidigare än hon själv. Den här idén om att jämföra sig med 

jämnåriga män och se det hela som ett slags demokratiskt grundad utmaning är inget 

unikt för Anneli. Det är en vanlig strategi bland mina informanter och används för att 

uppbåda mod och motivation till att försöka skapa rättvisa och ifrågasätta de 

genusnormer som upplevs som begränsande. För Anneli verkar ilskan i sig ha varit en 

drivande faktor medan det för andra ofta har handlat om en mer generell frustration 

över sakernas tillstånd.  

 Män i den närmaste omgivningen har alltså spelat en viktig roll i sammanhanget. 

Förutom pojkvänner och pappor nämns ofta bröder som viktiga inspiratörer och lärare. 

Detta är ett mönster som går igenom min undersökning och som bör ses i samband 

med att fler män än kvinnor ägnar sig åt rock.13 Tillägnandet av detta hantverk sker i 

stor utsträckning via informella kontaktnät där kompisar, älskare och föräldrar är 

centrala beståndsdelar (se t ex Bennett 1980: 18, Green 2008: 5-9).  Det handlar också 

om att få kunskap och inblick i en värld som inte är öppen för vem som helst att 

beskåda och ta del av. Maria, men även Petra, Pia och Eva, tyckte att det verkade kul att 

spela i band eftersom de hade insikt i vad det innebär att göra det genom pojkvänner 

och andra i sin omgivning. För merparten speglar valet av partner ett starkt intresse 

men även ett slags subkulturell tillhörighet. Många har musicerande pojkvänner och det 

är ett mönster som etablerade sig under tonårstiden. Maria är 25 år gammal och under 

gymnasiet blev pojkvänner ett slags referensram för vad som var möjligt och görbart. 

Hon menar att hon har mycket gemensamt med sin nya kille som också är också 

musiker. ”Men anledningen till att vi kanske gillar varandra är väl till stor del musiken, 

som vi liksom har gemensamt. Eller ja, det är väl anledningen till att vi liksom började 

prata och började umgås i första början. Ja vi spelade i band, vi gillade musik. […]”  

 

OM FÖREBILDER OCH FENOMENET IDENTIFIKATION 

”Det är som att det hänger ihop allting. Sången, musiken, texten, personen. Jag tycker 

att ja, budskapet, texten, är väldigt viktig.” Kristins ord får exemplifiera vilken betydelse 

idoler och förebilder har för mina informanter. Innehållet under denna rubrik fokuserar 

                                                             
13 En talande siffra är att av de 100000 som är anslutna till studieförbundets rockbandsverksamhet i Sverige 
är 12 % kvinnor. Källa: Om rock i cirklar. En broschyr från år 2006, utgiven av Folkbildningsförbundet, 
www.studieforbunden.se. 
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hur artister och musiker på olika sätt har influerat informanterna.14 Alla informanter 

har i någon mån ägnat sig åt ett aktivt lyssnande och närapå alla har någon gång i sina 

liv varit fans15. Att vara ”fan” involverar någon form av beundran av en artist och 

innefattar därför något mer än konsumtion (jfr Fiske 1992, Hills 2002). Majoriteten 

skildrar musik som en ständig följeslagare och på så sätt går det att säga att musiken är 

med och organiserar deras liv och känslor (DeNora 2000). Många av de starkaste 

känsloupplevelserna sätts i samband med artister som de verkligen tycker om eller som 

de kan identifiera sig med. Det är dock svårt att dra en tydlig skiljelinje mellan ett mer 

allmänt lyssnande och ett idolskap och ofta verkar informanterna befinna sig på en 

glidande skala mellan dessa två positioner. 

 Vad det innebär att ha förebilder är något som många har reflekterat mycket över. 

Flera av informanterna pekar ut specifika artister som har inspirerat dem till att bli 

rockmusiker. Vidare generar deras olika identiteter som kvinna, amatörmusiker och 

feminist olika förväntningar och behov som avspeglar sig i skivkonsumtionen. Även 

om specifika idoler förekommer har merparten funnit inspiration i en uppsjö av olika 

slags inspirationskällor. Olika genrer och artister kan ha väsensskilda funktioner och 

därför är ofta deras skivsamlingar relativt diversifierade (jfr t ex Bergman 2009, DeNora 

2000). De riktigt stora idolerna tar stort utrymme och omtalas ofta med innerlighet. Det 

är dock inte alltid helt lätt att hitta den ultimata förebilden och många gånger behövs 

det ett politiskt element med i det hela - någon som berör på djupet och som utmanar 

eller till och med förändrar invanda tankesätt. Variationerna är emellertid stora och 

vissa framställer det politiska som mindre viktigt och den musikaliska skickligheten som 

avgörande.   

Valet av artister och låtar kan fungera som ett uttryck för en kollektiv identitet (se t 

ex Ruud 1997, Werner 2009). Det framgår tydligt att merparten av informanterna har 

befunnit sig i umgängeskretsar där människor delar ett intresse för musik som sträcker 

sig utöver det vanliga, vilket präglar allt från konsumtionsmönster till benägenheten att 

vilja starta band. Att dela en förkärlek för en specifik artist framställs som något 

speciellt och som något som binder samman. När Cecilia skildrar hur hon omsorgsfullt 

gör blandband16 till sina vänner blir det tydligt hur delandet av musiksmak kan 

manifestera en vänskap eller gemenskap (jfr Lilliestam 2009: 138-142, Werner 2009: 

167-227). Idoler och musik används då och då som en metafor för människans identitet 

som artikulerar vem man är men kanske framförallt vem man vill vara. Dessa val är ofta 

någon form av identitetsmarkering (se t ex Lilliestam 2009: 131, Ruud 1997: 123-128). 

Smakpreferenserna är ett centralt tema men spännvidden är stor. Medan några pratar 

om specifika människor i musikbranschen som om de vore nära vänner har andra har 

                                                             
14 Även om detta kapitel är tänkt att framförallt fungera som en tidsmässig tillbakablick, är svårt att i detta 
sammanhang dra en skarp skiljelinje mellan dåtid och nutid inte minst eftersom de artister som har gjort de 
djupaste intrycken ofta funnits med som följeslagare under en längre tid. 
15 Jag väljer begreppet ”fan” för att beskriva personer som hyser ett aktivt intresse för en eller flera specifika 
artister. Ordet är hämtat från engelskan men har blivit allt vanligare i en svensk kontext (se bl a Strage 2005 
och Lilliestam 2006).  
16 Blandband är en vanlig beteckning för kassettband som består av en blandning av musik, egenhändigt 
inspelad från radio eller skivor. Källa: se t ex http://sv.wikipedia.org/wiki/Blandband 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Blandband
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en svalare inställning till fenomenet i sin helhet. Flera nämner Holes inflytelserika skiva 

”Live Through This” och hur den har gett dem impulser och fungerat som ett 

pedagogiskt verktyg. En informant förklarar att den har influerat hennes eget sätt att 

hantera sitt instrument, vilket är ett talande exempel på vilket inflytande förebilder kan 

ha på den egna musikeridentiteten. Hole appellerade till henne med sin feministiska 

punkrock, sina explicita politiska texter och med sin kaxiga attityd. Flera pratar om 

denna skiva på liknande sätt. Det symboliska förhållande som utvecklas mellan ett fan 

och en artist kan vara starkt och kan pågå under en lång tid och så är även fallet för 

denna informant (jfr t ex Fiske 1992, Lilliestam 2009: 138-142, Strage 2005). Courtney 

Love fortsatte att vara hennes följeslagare även sedan informanten börjat etablera sig 

som musiker och hos henne fann hon feministisk inspiration till sitt arbete med att 

underlätta för unga kvinnor som vill spela rock. Under en period läste hon allt som hon 

kom över om artisten och det ökade känslan av närhet till Holes produktion. Hon 

jämförde sina egna upplevelser som feminist och som bandmedlem med Loves egna 

reflektioner i ämnet.  

 

Informant: […] Hon startade som en musikalisk förebild och ju mer jag så här 

började tycka om henne, då började man läsa om henne. Det blir ju så, då börjar 

man ju läsa om den personen. Sen så blev det att jag började identifiera mej med 

henne och i våran situation i bandet liksom. Det är ju verkligen löjligt när man 

tänker efter. Gud vad skönt att jag får vara anonym (storskrattar)! Ja, verkligen 

jättepatetiskt egentligen. […] De går ganska lite in på hennes musik och ganska 

mycket in på rebellandet. Alltså ganska mycket på varför hon började spela och 

liksom hon säger alltid i sina intervjuer att hon spelar just därför att tjejer inte gör det 

liksom! […] Och så känner jag väl också, att det var därför jag började liksom. Men 

samtidigt – det är inte så att jag har affischer av henne hemma och så där (skrattar). 

 

Citatet ovan synliggör hur starka känslor som frammanas av artister inte alltid betraktas 

som rumsrena i den offentliga diskursen. Som ung tonåring är det möjligtvis mer socialt 

accepterat att förlora sig i pop- eller rockstjärnor men att som vuxen hänge sig på detta 

sätt betraktas inte alltid med blida ögon. Den bild som förmedlas av fans är inte sällan 

negativ och nedlåtande till sin natur och det gäller inte minst kvinnliga fans (Garratt 

1984:150, Jenson 1992, jfr Strage 2005). Kultur- och medieforskaren Matt Hills pekar 

på den klyfta som finns mellan fans och den akademiska världen – de representerar två 

läger som har svårt att förstå varandra (Hills 2002: 3-8).   

Konsumtion och produktion av musik kan närmast liknas vid två sidor av samma 

mynt. Forskning kring inlärningsprocesser visar på att den egna produktionen ofta 

börjar med ett aktivt lyssnande. Många lägger ned mycket tid på att lyssna på skivor för 

att sedan försöka kopiera det de hör på det egna instrumentet (se t ex Frith 1998: 55f, 

Green 2002: 60-68, Lilliestam 1995: 55). Lusten att själv lära sig går att spåra till ett 

idogt lyssnande och beundrande och därför går efterhärmning att tolka som ett slags 

konkret uttryck av idolskap. Lucy Green pekar på detta fenomen och att framförallt 

under den första tiden kan idoliserandet och ett begynnande musicerande alternera 

(Green 2002: 119).  
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Förebild som kulturellt begrepp är väletablerat men kanske en aning urvattnat och 

belastat. Vissa kritiska röster menar att förebilder och ”hjältar” i sig representerar en 

auktoritet vilket ses som något problematiskt och att det går att ifrågasätta dess existens 

(se t ex Fisher 1988). I det offentliga samtalet finns en pågående diskussion kring 

kvinnliga förebilders för- och nackdelar. Ordet ingår i den diskurs som handlar om 

musik och identitet vilket får effekten att många uttalar sig i frågan. Hos mina 

informanter finns det i regel en stor kunskap om olika genrer och artister. Det påpekas 

ofta hur det meningsskapande i musikkonsumtionen kanaliseras i diskussioner och i 

samtal (Lilliestam 2009: 127-130, Frith 1998: 4-8). Bilden av informanterna är att de 

talar om sitt lyssnande utifrån en musikeridentitet som de utvecklat som unga vuxna 

och att den tolkningsramen i viss mån sätter agendan för vad som är intressant och 

oviktigt. Några pekar ut specifika artister som har haft en direktinverkan till var de 

befinner sig idag medan andra mer visar på hur komplex och motsägelsefull smaken 

och identifikationen kan vara.   

I jämställdhetsfrågor påtalas ofta bristen på förebilder som ett problem. Detta är i 

hög grad kännetecknande för populärmusikbranschen i allmänhet och för rocken i 

synnerhet där det ofta förs fram som en viktig förklaring till varför kvinnorna är i 

minoritet. Bristen på kvinnliga förebilder sätts ofta in i ett större, komplext resonemang 

om genus betydelse och rockens maskulinisering (se t ex Bannister 2006a, Bayton 1997: 

39, Coates 1997, Scheid 2009: 169, jfr Dibben 2002: 123-125).17 Att kvinnor är i 

minoritet inom rock- och punkvärlden är ett tema som belyses ur många synvinklar av 

mina informanter. Ämnet berör och verkar ha fungerat som ett viktigt incitament på 

flera plan. Den kvinnliga minoriteten eller osynliggörandet av kvinnor ses ur ett 

feministiskt perspektiv som bygger upp drivkraften att arbeta för en förändring. Det 

handlar dels om personliga ställningstaganden i form av val av konsumtion, men även 

lite senare i livet där den egna rollen som kvinnlig rockmusiker blir prejudicerande. 

Vikten av förebilder kan appliceras i ett större perspektiv som rör sig bortom 

konsumtionsvanor och idolskap. Vissa tittar tillbaka på sina liv och reflekterar över 

frånvaron av kvinnor i den lokala musikkulturen och det är uppenbart hur den sneda 

könsfördelningen sätter spår som inte alltid är lätta att förstå eller analysera.  

Petra framställer det som ett stort problem att det knappt fanns några praktiserande 

kvinnliga rockmusiker i hennes omgivning som hon kunde identifiera sig med som ung 

tonåring. Då kunde hon inte se sig själv som medlem i ett band och lusten fanns inte 

riktigt heller. Petra har analyserat sin egen bakgrund och ger ett intryck av att vara 

mycket reflexiv. Hon målar upp en bild av sig själv som tonåring som någon som inte 

trodde det fanns den minsta chans för henne att själv vara del i ett band, trots att hon 

redan då var en erfaren sångerska och en del av en musikergemenskap. Hennes pojkvän 

under gymnasiet var med i ett band och ibland följde hon med till replokalen och där 

lärde hon sig lite grann om ljudteknik och om de instrument som ingår i ett typiskt 

rockband. Petra umgicks med manliga musiker som hon upphöjde till skyarna och 

benämner sig själv som en ”groupie”. ”Genom att (jag) hade varit som en liten groupie 

                                                             
17 Vissa tycker dock att denna starka fokusering på genus och rockens maskulinisering som förklaringsmodell 
blir missvisande och att de praktiska, reella hindren är de påtagligt reella problemet för kvinnor som vill börja 
spela i band (se bl a Clawson 1999). 



54 
 

till den här killen som var liksom ‟the biggest in my life‟ så det blev så himla… Alltså 

det var ju – jag var ju redan inne i den där svängen liksom.” Även om Petra började bli 

en del av den lokala musikerkulturen med sin jargong och en livsstil som innehöll 

repningar, spelningar och efterfester, kunde hon inte själv se sig själv i den utövande 

positionen. Den övergripande känslan var en stor beundran. Som hon minns det idag 

fanns det inte heller någon påtaglig dröm om att själv kunna göra samma sak, kanske 

beroende av att det upplevdes som utanför ramen av det möjliga. 

Petra: Jag tänkte ju aldrig att ”åh det där skulle jag kunna göra” eller ”åh va jag vill!” 

utan det var mest så här ”gud vad han är häftig!” […] Att jag aldrig var avundsjuk på 

det, jag upplevde det bara, eller jag tänkte inte ”åh!”. Jo men kanske nån gång tänkte 

jag ”gud vad häftigt det skulle va att spela musik!”. Men det var mer att jag tyckte att 

han var häftig, alltså jag upplevde honom som en cool kille liksom och ville va med 

honom för att han var så cool liksom! Jag var ju kär i honom också men jag tyckte 

dom var coola killar. […] 

 

Den underdånighet som Petra kände gentemot de manliga musikerna har förmodligen 

bidragit till Petras starka föreningsengagemang och arbete för att få tjejer att börja spela 

rock. Ibland upplever jag att den feministiska tolkningsramen är underförstådd. Petra 

har studerat genuskunskap på högskolenivå och när hon framställer sig själv som en 

”groupie” uppfattar jag det som en markering för att synliggöra kvinnors underordning. 

Petra sätter känslorna i samband med att hon knappt kände till någon tjej i Uppsala 

som var verksam inom området. Det enda påtagliga exemplet var en kvinna som hon 

inte tyckte var duktig – Petra menar att det var pinsamt att se henne eftersom hon inte 

kunde eller ville identifiera sig med henne. 

 Frånvaron av kvinnliga förebilder är ett vanligt tema som tar sig lite olika uttryck. 

Petra är en av dem som talar om detta som ett stort problem. Benägenheten eller 

behovet av att identifiera sig med kvinnliga musiker är en grundtanke som återkommer 

hos flera och kan tolkas som ett utslag av könssocialisationens mekanismer (jfr t ex 

Bayton 1997: 39f, Werner 2009: 183-196). Vissa skildrar dock inte könet som något 

begränsande eller avgörande, till exempel Lena som identifierade sig starkt med bandet 

Kent och fantiserade om att det var hon och inte de som stod där uppe på scenen.  

När Petra sjöng på skolavslutningarna ackompanjerades hon alltid av manliga 

instrumentalister och hon använder det som en förklaringsmodell till varför hon inte 

kunde se sig själv i den positionen. Det här är en av de gånger då könsidentifikationens 

betydelse blir synliggjord. Petra tittade på manliga instrumentalister och kunde länge 

överhuvudtaget inte tänka sig möjligheten att själv inneha den rollen. Hon framställer 

det som något som verkade vara helt och hållet ouppnåbart (jfr Bayton 1988/1990: 

253f). 

 

Petra: […] Det blir som så här ”no access” liksom, det var som bara skiten som 

tömdes så här ”woooooo” (härmar maskin) blinkande och så var det bara så här att 

hjärnan stängdes av! Alltså förstår du? Det var inte ens… Jag tänkte inte, jag 
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reflekterade inte över det. Ingenting! Jag bara ”så är det!”. Jag förstår inte, jag kan inte. 

Jag kan ingenting av det här.  

 

När Pia resonerar om vilka artister som hon gillar och varför, är en tendens att de 

kvinnliga artisterna som hon nämner har en mer utpräglad politisk agenda än de 

manliga. Detta fenomen är ett genomgående tema i mitt material där de kvinnliga 

förebildernas framtoning kan läsas som en viktig politisk strategi och inspiration. Pia 

nämner tre exempel som går att koppla till Riot Grrrls-rörelsen. ”Men det är alltid kul 

när det är nån tuff tjej som sjunger” menar Pia och hänvisar till olika genrer och artister 

som Hole, L7 och Le Tigre. Samtidigt nämner hon flera band som domineras av män 

som viktiga förebilder, till exempel Cure, The Hellacopters, och The Hives. ”The Hives 

tycker jag är hur bra som helst nu. […] Hives är väl en av dom nya favoriterna plus Le 

Tigre som jag lyssnar på nu.” 

 

Idolerna – förälskelse och drömmar 

”Min största idol var Bryan Adams som jag hade alla skivor av och det var han som 

inspirerade mej att började spela elgitarr. Det är ju positivt men idag kanske jag skäms lite 

över det.” Kristin skrattar lite lätt nervöst och vi konstaterar båda två att artisten inte 

direkt går att se som politiskt korrekt i den typ av kretsar som hon rör sig i idag, som 

ofta sätter kravet på autenticitet högt upp på agendan. Bryan Adams var den artist som 

hon lyssnade på mest under sin högstadietid och hon var dessutom attraherad av 

honom. Den här typen av idolkärlek är inte alltid helt rumsren att prata om och 

tenderar att förlöjligas i offentliga sammanhang (se t ex Jenson 1992). När fenomenet 

tolkas ur ett feministiskt perspektiv ses denna reaktion som ett uttryck för hur kvinnors 

erfarenheter tenderar att nedvärderas – kvinnors idolskap konstrueras som något sämre 

än mäns (Garratt 1984; 1990, McRobbie 1980/1990). Det handlade inte bara om en 

förälskelse menar Kristin, utan innefattade även det som Adams producerade. Han 

gjorde nämligen den typen av rock som hon kallar ”rak och enkel” och som hon 

fortfarande hyser en stor förkärlek till. Hans stil och teknik har haft en stor inverkan på 

hennes eget förhållningssätt till rock och gitarrspelande. Attraktionen och intresset 

grundade sig också i vad han representerade för Kristin. ”Nån slags budskap om ja… 

Han var en ganska ordentlig… Vad ska man säga… Korrekt artist som jag kanske i varje 

fall då kanske tyckte om. Jag drogs i varje fall inte till dom här hemska 

hårdrockskillarna.” Kristin uttalande både intresserar och förbryllar mig. Jag hade 

kanske förväntat mig ett annat svar eftersom jag på ett halvt undermedvetet plan 

placerat in henne i ett fack där ”ordentlig” sällan brukar presenteras som en 

eftersträvansvärd egenskap. Kanske är det mina egna fördomar som kommer på skam 

här? Min reaktion går att koppla till en livaktig klichébild som finns om rocken och 

visar på hur sådana föreställningar tenderar att reproduceras (se t ex Lilliestam 2009: 

234).  

 Flera nämner gruppen Pearl Jam som var ett av de mest omhuldade ”alternativa” 

banden under 1990-talet, vilket åskådliggör hur min avhandling går att se som ett 
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tidsdokument. För Cecilia markerar valet av artist en förändring. När Cecilia var 

tonåring upptäckte hon den alternativa rockgenren grungen18 och Nirvana. Det var då 

som Roxette förlorade sin stora betydelse för henne och det började handla mer om 

identifikation. Det finns en tydlig medvetenhet om detta hos Cecilia. Identitets-

begreppet används ofta av informanterna och det kan ses som en indikation på den 

djupgående reflexivitet som sägs vara utmärkande för det senmoderna samhället och 

som bland andra Giddens påtalar (Giddens 1999). Lyssnandet fick delvis en annan 

innebörd för Cecilia och det började handla mer om henne själv och om de egna 

känslorna. ”Men jag vet inte. Men när jag var tonåring var det så att man identifierade 

sej mer med musiken. När jag mådde dåligt ville jag spela hårdare musik, för att det 

kändes som att känslan i mig var hårdare.”  

Sofie har en liknande erfarenhet om hur smaken under tonåren började bli en 

alltmer viktig identitetsmarkör. Som ung vuxen älskar Sofie fortfarande Pearl Jam och i 

motsats till Åsa pratar hon i presens när de förs på tal. Jag undrar hur hon mår när hon 

sätter på deras skivor och hennes svar skildrar en känsla som närmast kan beskrivas 

som eufori.  

   

 Åsa: När jag lyssnar på vissa av Pearl Jams låtar så känns det som att jag bara lyfts 

 upp och bara  ”ahhh” (använder armarna för att symbolisera). Det känns i hela 

 kroppen. Det bara sprudlar! […] Åtminstone känns det så om man hör en riktigt bra 

 låt, att det bara sprudlar i hela kroppen, man vill bara liksom… Att jag bara får en 

 massa energi. Det är typ adrenalin. Det är helt underbart! 

 

Lawrence Grossberg (1992) påtalar njutningens roll som något centralt för fans. Han 

härleder den till känslan av att styra över sitt liv och att själv välja vad man lyssnar på, 

men även till möjligheten att få uppleva katharsis (Grossberg 1992). Det handlar även 

om hur musiken initierar kemiska processer i kroppen som ökar välmåendet (se t ex 

Lilliestam 2009: 130f). Hos Sofie och flera andra informanter blir det tydligt hur 

vällusten ses som meningsskapande i sig. I materialet går det att se en koppling mellan 

det välbehag som toner skänker dem och en längtan efter att själv vilja framställa ljud. 

 Kanske informanternas musikerroll som vuxit fram under årens lopp färgar 

berättelserna på ett sätt som länkar ihop det förgångna med nuet på ett logiskt vis (jfr t 

ex Arvidsson 1998, Mishler 2004)? För Sofie handlar Pearl Jam även om identifikation. 

Hon använder begreppet ”alternativ” för att beskriva sitt utanförskap under sin tidiga 

tonårsperiod då hon bodde i en by på landsbygden. 

 

Sofie: Alla killar i min klass, deras dröm var att få ha en epa, och alla tjejer i min klass 

dom ville ha pojkvänner som hade epor, och jag verkligen hatade det. Eller det var 

jag och en tjej till som tyckte om lite annan musik, var lite mer alternativa liksom. Så 

det var ganska värdelöst (skrattar). 

                                                             
18 Grungen kan beskrivas som en genre inom den alternativa rock-floran och kallas även för ”Seattle-
Soundet”. Band som Nirvana och Pearl Jam ingår i denna genre som bland annat utmärks av ganska mörka, 
mollartade tongångar och en speciell sångteknik som låter grötig eller distorterad, men även en speciell stil 
med slitna jeans och oborstad hår som några typiska attribut. Källa: www.wikipedia.se  
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Som ung tonåring älskade Sofie Pearl Jam och de symboliserade den kulturella klyfta 

som hon upplevde mellan sig själv och sina klasskompisar. Artister inom rockfloran 

representerar ofta någon form av utanförskap och denna outsiderpositionering (jfr 

Andersson 2009) sätts gärna i samband med rockens historia där till exempel 

identifikationen med arbetarklassen och dess underordning tidigt etablerades (Frith & 

Horne 1987, Lilliestam 2009: 230).  

 Ett fenomen som blir tydligt i intervjuerna är statushierarkiernas roll. Då och då 

nämns någon artist eller band med ett förläget leende på läpparna eller en urskuldande 

ironisk blinkning. Vissa är det mindre fint att tycka om. De befinner sig så att säga på 

den lägre skalan av populärmusikkulturens egen uppdelning i hög- och lågkultur där 

rocken hamnar högt upp på skalan (se t ex Frith & McRobbie 1978/1990, Frith 1998: 

21-46). Det förefaller som om en del minnen inte nämns på grund av detta och att det 

kan upplevas som stigmatiserande att erkänna att man varit förtjust i ett visst så kallat 

pojkband. Detta kan synliggöra något som vid enstaka tillfällen kan liknas vid en 

identitetskonflikt. Även om ljuden eller artisten väcker positiva känslor i sig, 

representerar den något som man inte kan försvara. Anneli och jag diskuterar hur 

hennes musiksmak färgas av den politiska övertygelsen. Att kunna presentera en 

politiskt korrekt skivsamling förefaller vara viktigt för henne och hon kommer in på det 

som Frith benämner som diskrimineringens eller åtskillnadens betydelse inom 

populärmusiken (Frith 1998: 16) när hon kallar sig själv för en ”musikfascist”. Efter 

intervjun är avslutad går vi in i hennes vardagsrum och där ligger det skivor utspridda 

över vardagsrumsgolvet. På stereon ligger den svenska gruppen The Arks CD och 

Anneli känner att hon måste försvara sitt inköp inför mig. Hon menar att hon skäms 

lite men att hon samtidigt gillar dem för deras lättsamhet. Jag tror att hennes reaktion 

beror på att gruppen ofta ses som mainstreammusik och att de anses ligga för nära den 

genomkommersialiserade musikindustrin och att det inte passar ihop med hennes 

politiskt medvetna image.  

 Skildringarna visar ofta på samlandets roll som identitetsmarkör och att idoler fyller 

olika slags funktioner samt att det inte alltid är vad artisten representerar politiskt som 

är avgörande. Hårddraget går det att se hur vissa beundras mer för de ljud som de 

åstadkommer medan andra blir omhuldade mer av politiska eller ideologiska skäl. Det 

är starka känslor inblandade och olika identiteter som aktualiseras. Filosofi- och 

musikforskaren Theodore Gracyk citerar flera stora namn inom området för 

populärmusikforskningen när han analyserar hur fans tar sig till sina idoler, på ett ibland 

kompromisslöst sätt. ”Trying to get a handle on the obvious fact that fans often 

abandon themselves to the pleasure of music whose meanings or message cannot 

account for its appeal […]” (Gracyk 2001: 231). Njutning och politik är två nyckelord 

för att förstå mina informanters starka engagemang och val av livsstil.  

Om smaken och komplexa identitetsmarkörer 

 

En av informanterna pratar med värme om Birgit Lindberg, känd jazzpianist från 

Umeå. Informanten tog pianolektioner hos henne när hon var yngre och drömmer om 
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att engagera henne i SGTB:s arbete. ”Ja, hon är ju en doldis egentligen men hon är ju 

häftig liksom! […] Hon är ju improvisatör, kan otroligt mycket.” Det finns en politisk 

ambition i informantens idé om att Lindberg ska bli en viktig förebild för andra unga, 

på liknande sätt som jazzpianisten en gång var för henne själv.  

 Går det att tolka som en politisk handling att med omsorg välja vissa ut artister som 

favoriter? Är det en del av en mer eller mindre medveten strategi? De val som ligger till 

grund för skapandet av sin musiksamling framställs ofta som en identitetsmarkör som 

kan symbolisera eller initiera en förändring. Oavsett om det handlar om Kent eller 

Bikini Kill kan de tillhandahålla alternativa sätt att vara på. De fungerar som exempel på 

att ljud samtidigt kan vara en sinnlig njutning och en del av en vald livsstil. I grunden 

ligger lyssnandet som det primära sinnet i sammanhanget, men som tillsammans med 

andra sinnesintryck bildar en komplex väv av fördjupade kunskaper och känslor. Vad 

artisten står för och hur han eller hon ser ut, är några andra ingredienser som är med i 

konstruerandet av förebilden och dess natur 

 Vad driver en person att lägga ned mycket tid, pengar och inte minst möda på att 

försöka hitta det där speciella soundet? För många av mina informanter är skapandet av 

en skivsamling en del av vardagen, även om det finns stora variationer i hur mycket tid 

och pengar som läggs ned. Maria importerar skivor från USA. Med tiden har hon lärt 

sig vilka skivbolag hon ska titta efter. Hon beskriver detta arbete nästan som om det 

vore en jakt. Maria är en av de informanter som använder ordet ”alternativ” för att 

beskriva sig själv och den grupp som hon tillhör. Begreppet kan ses utifrån 

förekomsten av så kallade alternativa eller ”independent (indie) music scenes” (se t ex 

Bennett & Peterson 2004, Davies 2001: 306, Kruse 2003: 5-28, Shank 1994). Ordet är 

talande för avhandlingen i sin helhet och för en självbild som ofta kommer till uttryck i 

materialet. Informanterna konsumerar ofta ”alternativ” kultur och söker för att hitta det 

lilla extra – det där utvalda som går att använda som en symbol för deras gemenskap, 

för en kollektiv identitet som ser sig själv som stående lite vid sidan om 

majoritetssamhället (jfr t ex Straw 1997, Trondman 1994). I grund och botten handlar 

det om mer än ljudbilder. Ideologi och musiksmak blir till en oupplöslig väv. Det är 

svårt att diskutera smak utan att bli mästrande, kanske därför att den är så pass kopplad 

till identitet och att ifrågasätta den eller analysera den kan vara känsligt. I mitt material 

framstår ofta musiksmaken som ett slags ställningstagande som informanterna är stolta 

över. Detta fenomen kan även sättas i samband med idéer om att det ligger en 

tillfredsställelse i att behärska något och i att vara kännare inom ett specifikt område. 

Det gör att samlandet ses som något meningsskapande hos fans och skivsamlare (se t 

ex Lilliestam 2009: 124, Straw 1997).  

Smakpreferenserna återspeglar på olika sätt den egna könstillhörigheten och den 

feministiska identiteten. Vissa tydliggör hur kön aktivt påverkar deras val av artister 

medan andra inte framställer det som något centralt. Maria koncentrerar sig på 

kvinnorna när hon bygger upp sin skivsamling. ”Och så sen så har jag ju… En liten sån 

här förkärlek till när det är, när det är kvinnor som spelar […].” Maria jämför sin 

skivkollektion med andras och tror att i hennes är drygt 70 % av artisterna kvinnliga 

medan det för en genomsnittsperson brukar ligga mer runt cirka 30 %. Jag vet att 

frågan om jämställdhet ligger henne varmt om hjärtat och att den för henne ses som 
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självklar. Det här är något som blir märkbart tidigt i vår intervju när jag frågar om hon 

kallar sig själv för feminist. Maria låter närmast irriterad och hon svarar en smula 

beskäftigt: “Ja, det är väl klart. Det ska väl varje kvinna göra.” Detta sätter sin prägel på 

vilka skivor hon väljer att köpa hem och denna förkärlek för musiker som tillhör det 

egna könet delar hon med flera andra (jfr t ex Dibben 2002: 123-125, Werner 2009: 

183-196).  

Flera ger uttryck för en stark längtan efter det fullkomliga. Drömmen om att hitta 

den här personen eller gruppen som kan erbjuda en möjlighet till ett slags total 

identifikation. Fenomenet kan analyseras i termer av intimitet och närhet men kan även 

ses som ett uttryck för en ideologisk hållning och strävan. Detta kan yttra sig i starka 

känslor av besvikelse när någon artist ”sålt sig” eller på något annat sätt förlorat sin 

trovärdighet. Anneli pratar om Courtney Love som om hon nästan vore en vän som 

förolämpat henne. ”Jag vet inte, jag tycker hon har fallit bort så mycket när hon 

opererar sej och när hon fixar silikonbröst. Det känns som om hon försvinner liksom.” 

Känslorna är dock motsägelsefulla. ”Men Courtney Love, alltså hon… Jag jag tyckte 

hon var så himla härlig.  Hon tog för sej, hon tar för sej fortfarande och hon tar liksom 

inte skit överhuvudtaget.” Annelis kluvenhet sätter fingret på hur komplex en relation 

mellan en artist och ett fan kan vara och synliggör på samma gång hur svårt det kan 

vara att bibehålla en trovärdighet som kommersiellt framgångsrik feministisk ikon (jfr t 

ex Lilliestam 2009: 242). Courtneys attityd och tuffa förhållningssätt har fungerat som 

en stor inspirationskälla för flera och i berättelserna framställs hon som en viktig 

feministisk ikon.  

Tidens gång sätter sin prägel på materialet. Kristins fascination för Bryan Adams 

påverkade hur hennes liv utvecklade sig och att hon började spela gitarr. Nu har åren 

gått och Kristin har blivit en van gitarrist tillika engagerad i samhällsfrågor och det 

avspeglar sig i skivsamlingen. Ani Di Franco är en karismatisk artist som Kristin 

respekterar och ser upp till. Hon har startat ett eget skivbolag och därmed visat att hon 

går sin egen väg och inte saknar mod. Kristin gillar henne även för det sätt som hon 

trakterar sin gitarr och för vad hon säger i sina sånger – de erfarenheter och åsikter som 

hon förmedlar vidare till fansen.   

Kristin: […] Det här att hon spelar hon spelar musik, ja hon spelar gitarr på ett

 väldigt… Ja, hon spelar lite som hon vill, hon använder det som 

 rytminstrument, som ett uttrycksmedel mer än som att ”ja nu ska jag spela lite 

 fina ackord”.  
Marika: Hon bryter lite mot reglerna kan man säga? 

Kristin: Ja precis. 

Marika: Men du sa också texterna, vad kan texterna handla om då? 

Kristin: Det handlar också mycket om relationer. Om könsroller. Ja, om samhället

 tror jag, i Amerika. 

 

Kristins upplevelse skiljer sig från Cecilia som försökte tycka om Ani Di Francos 

produktion utan att lyckas. Flera nämner henne som en feministisk förebild och jag 

anar att hon utgör ett slags norm i en feministisk kollektiv tillhörighet (jfr Baumgardner 
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& Richards 2000: 276). Cecilias idoga ansträngningar visar på vikten av att tillägna sig 

de för fältet rätta smakpreferenserna. I informanternas berättelser framkommer det att 

det finns det en grupp av feministiska artister inom populärmusiken som har hög status 

inom deras fält och som därigenom kan sägas ge sina brukare ett visst symboliskt 

socialt kapital (jfr Bjurström 2005: 171-191, Trondman 1990/2004). Det här fenomenet 

synliggörs uttryckligen i den diskrepans mellan politik och musik som ibland uppstår. 

Den kan visa sig som en ambivalens hos informanterna som för tankarna till en 

identitetskonflikt. Cecilia beundrar Ani di Franco för vad hon åstadkommer i rollen 

som politiskt aktiv feminist och vill därför gärna tycka om hennes alster. Cecilia 

kommer med ett halvt urskuldande skratt när hon konstaterar att det hittills inte har 

gått så bra. ”Nä men det är som bra värderingar, Ani di Franco, det är en väldigt bra 

person, men jag är personligen inte så imponerad över hennes musik, eller jag vill 

väldigt gärna tycka om den men jag fastnar inte så mycket för den.” Cecilia anstränger 

sig dock fortfarande för att försöka tycka om musiken. ”Men jag håller på lära mej” 

säger Cecilia och vi skrattar båda åt detta för det låter onekligen roligt. Flera gånger 

under fältarbetet stöter jag på liknande situationer. Det som händer går att liknas vid en 

självdisciplinering, en anpassning till normativa föreställningar (se t ex Börjesson & 

Rehn 2009).  

Det är på sätt och vis omöjligt att tillfullo förstå och sätta sig in den relation som 

kan utvecklas mellan ett fan och en artist eftersom den på ett plan är en individuell och 

djupt personlig upplevelse. Forskare och andra försöker sätta fingret på den symboliska 

makt som artister har i vårt senmoderna samhälle där den mediala konsumtionen är en 

integrerad del av människor liv (se t ex Hills 2002, DeNora 2000, Sernhede 2002, Strage 

2005). Det kan sägas handla om representation, om kulturell tillhörighet och om genus 

och identitet i en rörlig senmodern tid. Även om det ibland kan vara svårt att tillfullo 

förstå det sätt som vissa tar till sig och lever sig in i artisters liv och väsen, är det en 

erfarenhet som delas av många unga människor. Skillnaden är att mina tio informanter 

gick vidare och blev musiker. Aldrig känns identitetsbegreppet mer relevant än just i 

diskussionen kring smakpreferenser och kollektiv tillhörighet. De personer som de tar 

till sina hjärtan går ibland närmast att se som en förlängning av deras egen längtan. Den 

symbolik som finns invävd i populärmusiken inspirerar till nya sätt att tänka och ger en 

glimt av alternativa, tänkbara världar (jfr Grossberg 1984). Vad till exempel Bikini Kill 

representerar för sina fans är oftast något mycket mer än en tokrolig, arg, feministisk 

punkrock. Identifikationen med artister kan vara frustrerande – ibland närmast 

smärtsam i sin intensitet, inte minst eftersom den innebär att det egna livet skärskådas 

och glappet mellan dröm och verklighet, mellan ideologi och praktik, blir mer 

uppenbart och påtagligt. Just detta ”glapp” tolkar jag som en viktig drivkraft hos mina 

informanter. 
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Riot Grrrls Movement och punken 

”ÅH!” utbrister Maria högt när Le Tigre19 börjar spelas på radion under vår intervju. Vi 

stannar upp och lyssnar båda två. Hon ler. Gruppen med dess förgrundsgestalt 

Kathleen Hanna är en av hennes favoriter och hon är mycket glad över att de ska 

komma till Umeå senare samma vår. Hon ser lycklig ut när hon försöker snappa upp de 

svaga ljuden från radion i bakgrunden. Vi sitter och lyssnar lite tillsammans innan vi 

fortsätter prata.   

 Kathleen Hanna är en stark symbol för det kulturella fenomen som brukar 

benämnas som Riot Grrrl Movement (Riot Grrrls-rörelsen). Det är namnet på en 

feministisk rörelse som hade sin storhetsperiod i västvärlden under 1990-talet, men 

namnet används ibland även för att beteckna en musikgenre (Leonard 1997). Rörelsens 

ideologiska grund har haft en tydlig påverkan på många av mina informanter och 

bidragit till att de tog steget till att bli rockmusiker, inte minst i det initiala skedet som 

ett ideologiskt incitament och för att musiken var möjlig för nybörjare att efterhärma. 

Dess genomslagskraft manifesterar sig i ett tydligt intresse hos mina informanter för 

artister som Bikini Kill och Courtney Love i Hole som båda kan knytas till rörelsen, 

även om Love senare gav uttryck för en motvilja inför denna association. Courtney 

Love framställs ofta som en av dess mest centrala ikoner (Genz & Brabon 2009: 160). 

Rörelsen använde sig av Internet och egentillverkade fanzines eller ”zines” för att 

sprida sina idéer.20  Där kritiserades den manliga homosocialitet som de tyckte var 

utmärkande för den amerikanska alternativa musikscenen (se t ex Garrison 2000, 

Reynolds & Press 1995). Fanzines hade en stor betydelse för rörelsen och dess 

spridning men även artister som de ovan nämnda bidrog till dess starka 

genomslagskraft (Leonard, 2007, Schilt 2003). Begreppet ”riot grrrl” var ämnat till att 

uppvärdera och lyfta fram specifikt kvinnliga erfarenheter. Den feministiska 

utgångspunkten inom rörelsen var utpräglat radikal till sin natur. Texterna belyste 

förtrycket av kvinnor genom att explicit berätta om kvinnors upplevelser av till exempel 

våldtäkter och ätstörningar. Ett manifest utarbetades och publicerades i olika fanzines 

(Rosenberg & Garofalo 1998: 812f, jfr Schilt 2003). Utgångspunkten var att alla var 

välkomna in i rörelsen – ”every girl is a riot girrrl” var en av de bärande idéerna som låg 

bakom (Leonard 2007: 148, se även t ex Soccio 1999). Kritiker har dock påpekat att 

verkligheten förhöll sig annorlunda och att rörelsen i praktiken dominerades av vita 

medelklasskvinnor (Leonard 2007, se även Wald 1998). Det går här att dra en intressant 

parallell till mitt material i och med att majoriteten av mina informanter också kan sägas 

tillhöra den ovan nämnda kategorin. Banden var till en början verksamma på 

gräsrotsnivå men i takt med medial uppmärksamhet blev vissa artister alltmer 

                                                             
19 Le Tigre är ett electro-post-punkband från USA som bildades 1998 med en tydlig feministiskt ideologi 
som tar sig uttryck i till exempel bandets texter. Kathleen Hanna som tidigare under 1990-talet var en 
feministisk ikon inom Riot Grrrls-rörelsen är sångerska och förgrundsfigur i detta band.  
Källa: www.wikipedia.se 
20 Fanzines är en form av egenproducerad, enklare tidskrift som skrivs av fans och vars målgrupp till stor del 
består av andra fans. Det finns många olika slags fanzines och en vanlig gemensam nämnare att det handlar 
om olika hobbies; till exempel musikfanzines eller litterära fanzines.  
Källa: se t ex http://sv.wikipedia.org/wiki/Fanzine  Jfr Gunnarsson Payne 2006. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fanzine
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kommersialiserade. Rörelsens stilmässiga idéer beslagtogs av kommersiella krafter och 

började användas på olika sätt, bland annat av mainstreamartister som Spice Girls på 

1990-talet, vilket ansågs påverka rörelsens politiska subversiva potential i negativ 

riktning (Schilt 2003).21 

Det komplexa sambandet mellan ett gryende feministiskt intresse och upptäckten av 

nya artister, går igen i flera intervjuer. Informanternas erfarenheter visar på vilken social 

kraft som kan skymtas bakom något så alldagligt som musiklyssnande och inköp av 

skivor. Under den här rubriken tangeras sociala rörelser och vilken betydelse deras 

språkrör har haft som förebilder för mina informanter och det kan ge en fördjupad bild 

av förebilden som sociopolitiskt fenomen. Val av förebild kan vara ett politiskt 

ställningstagande och inge styrka och hopp, inte minst för dem som upplever förtryck 

av olika slag. En läsning av rockens historia visar hur den ofta aktualiserat ämnen som 

rör maktens över- och underordningsprocesser där till exempel begreppet ”underdog” 

synliggör identifikationen med den utsatta människan och hennes erfarenheter (jfr t ex 

Lilliestam 2009: 230).  

När informanterna pratar om sina liv och hur det kom sig att de började spela i 

band är det vissa namn som återkommer gång på gång. Det förefaller finnas en 

feministisk karta inom populärmusiken med ett antal artister som inkorporerar någon 

slags politisk vilja i sin musikaliska skepnad. Dessa fungerar även som symboler för en 

specifik tidsperiod. För många informanter var tiden runt 1990-talets mitt en viktig tid i 

deras musikaliska och feministiska utveckling. Musicerandet och feminismen 

sammanfaller ofta i deras historieberättande och även om det inte går att reda ut vad 

som var hönan och ägget finns sambandet där och fungerar förmodligen i ett slags 

växelverkan. Under 1990-talet ägde det rum ett feministiskt uppsving som avspeglar sig 

i materialet. Denna feministiska våg som ibland brukar benämnas som ”den tredje 

vågens feminism” – third wave feminism – växte sig allt starkare under 1990-talet.22 

Denna våg brukar nämnas i samband med postfeminism och postmodernismens 

idétraditioner men åsikterna går isär inom detta ämne (se t ex Braithwaite 2002, Genz & 

Brabon 2009: 156-165, Heywood & Drake 1997: 1). Vissa forskare ser Riot Grrrls 

Movement som själva startskottet för denna tredje våg medan andra menar att Riot 

Grrrls-rörelsen mer utgör ett exempel på postfeministiska strömningar (se t ex 

Reynolds & Press 1995: 324, jfr Genz & Brabon 2009: 156-165). Även om få 

informanter tydligt definierar vilken form av feminism som mest appellerar till dem, går 

valet av förebilder också att tolka som ett ställningstagande. Riot Grrrls-rörelsen med 

dess artister nämns ofta som något typiskt för den tredje vågens feminism, vilket till 

                                                             

21 Rörelsen tog sin början 1991 genom att en grupp med kvinnor träffades och diskuterade sexismen 
inom punkrörelsen. De var inspirerade av de antirasistiska aktioner som nyligen hade ägt rum i USA och ville 
därför skapa en motsvarighet för kvinnor. Rörelsens starka koppling till den manligt dominerade punken 
ifrågasätts bland annat av Mary Celeste Kearney (1997) som menar att tidigare falanger av lesbisk feminism 
hade en stor inverkan på Riot Grrrls utveckling (jfr Halberstam 2003, Kearney 1997).   
22 Det finns farhågor om att talet om ”en tredje vågens feminism” kan ge en missvisande bild – att ordet ger 
sken av något enhetligt när ”third wave feminism” i själva verket är en komplex sammansättning av olika 
feministiska ställningstaganden och teorier (Gillis, Howie & Munford 2004: 1f). En relevant fråga är vidare 
om det överhuvudtaget går att tala om ”en tredje våg” (Spencer 2004: 11).  
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viss del går att se som en fortsättning men även reaktion på den så kallade ”andra 

vågens feminism” (se t ex Genz & Brabon 2009, Klein 1997). Den tredje vågen 

utmärker sig bland annat av ett poststrukturalistiskt förhållningssätt där subjektet står i 

fokus men också av tron på behovet av radikala politiska förändringar i samhället för 

att kunna förbättra för vissa utsatta grupper, till exempel kvinnor och homosexuella (se 

t ex Baumgardner & Richards 2000). Somliga pekar på att den kombinerar en komplex 

syn på subjektet med en tro på aktivism och således går att tolka som ett slags 

mellanting mellan andra vågens feminism och ett mer postfeministiskt förhållningssätt 

(se t ex McRobbie 2009: 159, jfr Gillis & Munford 2004: 171). Överlag verkar 

informanterna präglas av ett synsätt som hör hemma hos den tredje vågens feminism, 

utifrån att könssolidariteten för många är en viktig utgångspunkt och grundtanken att 

kvinnor som grupp ska arbeta för sin sak. Då och då påtalar forskare hur den tredje 

vågens feminism utmärks av sin position utanför akademien och sin koppling till 

populärkulturella uttrycksformer, där till exempel rockbandet får fungera som en 

symbol (se t ex McCarthy 2006: 74f, jfr Murphy 2001: 145).23 

Varför började Maria lyssna på det feministiska punkbandet Bikini Kill? Bandet kan 

inte sägas tillhör mainstream utan är mer att betrakta som ett alternativt band i en 

subkulturell kontext. Jag vill försöka få en inblick i vad som hände och frågar hur hon 

fick reda på att de fanns. Då svarar hon ”Gud!” som för att förklara hur svårt det är att 

dra sig till minnes hur det en gång gick till. Maria kommer inte riktigt ihåg men hon tror 

att det var kompisar som tipsade henne. ”Alltså såna som man träffar nånstans eller lär 

känna och så börjar dom prata ‟du borde lyssna på den här gruppen!‟ och så 

‟jamenvisst. Det ska jag göra!‟ Och så sen ‟men Gud, det här var skitbra!‟” Hon 

beskriver det hela som ett tämligen enkelt och självklart skeende, men i ett större 

perspektiv handlar det om olika omständigheter, som tid och plats. Hennes 

bekantskapskrets kände till Bikini Kill och Marias erfarenhet är ett exempel på hur 

information om ickekommersialiserade artister kan spridas snabbt i vänskapskulturer 

och fungera som ett sammanhållande kitt (jfr Ruud 1997: 116-118, Straw 1997, Werner 

2009: 203-218). Pia skildrar hur Bikini Kill uppmanade till ett nytt sätt att tänka: att det 

går att göra egen rockmusik och att det inte behöver vara så komplicerat.   

 

Pia: […] Alltså, vi lyssna väl ganska mycket på, eller dom omkring oss på, lyssna väl 

en del på det. Och så, så det är ju väldigt starkt förknippat med… Just med att börja 

spela för oss. Och just också att det var tjejer som spela och dom också var så här 

liksom, ”man ska spela själv, man ska spela själv” och så, och att man kunde lära sig 

spela. Så att dom visa ju att det var möjligt att kunna få ge ut en skiva och ändå 

spela så pass enkelt som dom gjorde då för att dom inte kunde bättre. Dom kunde 

spela ändå, så då tyckte vi ”äh, va fan, då kan vi också spela”.  

 

Pia lägger tonvikten vid deras politiska betydelse, även om det är svårt att särskilja de 

politiska och musikaliska incitamenten från varandra – de kan snarast liknas vid två 

                                                             
23 Kate McCarthy (2006) skriver följande om saken:”Today, women musicians are not only making their own 
records: they are helping to define western feminism´s third wave. Indeed, it has been said that while 1970s 
feminism was text-driven, current feminism is pop culture-driven” (McCarthy 2006: 74). 
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sidor av samma mynt. Det är framförallt sångerskan i bandet, Kathleen Hanna, som 

nämns. Hon verkar i det närmaste ha fungerat som en portalfigur för Maria, Pia och 

flera andra. Hanna har en stark symbolisk funktion inte minst genom att hon 

representerar en rörelse som förespråkade ett utövande av feminism genom att bilda 

rock- och punkband. 

Maria: Det är mest av allt hennes attityd tycker jag när man hörde på det (de) första 

gångerna. Det känns inte så vanligt med kvinnor som spelar sån där musik, sån där 

typ av punkmusik som dom gjorde i Bikini Kill. Och skrev såna starka ändå 

feministiska texter, och det.... Och det kändes som bara ”oj va hon är tuff!” 

(skrattar). Ja men det kändes verkligen så! Ja men det är klart att också jag kan spela. 

Hon var verkligen stor inspiration. Därför… Därför gillar jag henne! 

 

När Maria uttalar orden ”hennes attityd” pratar hon långsamt och extra tydligt, som för 

att ge tyngd åt det hon säger. ”Attityd” är ett måhända urvattnat ord men det finns en 

subversiv underton i dess betydelse. För kvinnliga rockmusiker kan ”attityd” i 

betydelsen att generera mod och en tro på sig själv ses en nödvändighet eftersom det 

generellt sett är svårt för kvinnor att få en position inom rockens kultur (jfr t ex Bayton 

1988/1990; 1997). Jag frågar Maria om Bikini Kills texter har varit en viktig del av 

attraktionen och om hon kan nämna någon specifik låt som etsat sig fast. Hon förklarar 

att texterna kan vara mycket explicita och att det är en del av tjusningen. 

 

Maria: Ja men det är lite allt möjligt. […] Alltså bara såna här jättegrova texter... Men 

där dom pratar om killar i texter, som alltså hur vidriga män kan va och hur dom ser 

kvinnor som sexsymboler och sånt, och så sjunger dom liksom ”ja men det är ju fel 

och du kan ju lika gärna dö!” i princip. Alltså gå så långt men det ändå bara en 

låttext. Men det tycker jag är bra.  

 

Även om hon gillar deras texter tillägger hon att hon inte skriver sådana själv. ”Ibland 

tycker jag att dom kan gå lite grann över gränsen så att det nästan blir så här pinsamt 

feministiskt, men, 'ah' det gör ingenting. Hon… Det är… Är hon! Så ska hon va!”  

 För flera informanter symboliserar och inkapslar Bikini Kill budskapet inom Riot 

Grrrls Movement. Rörelsen utgjorde inte minst för de i boende Umeå ett alternativ till 

den gängse lokala musikscenen. Den lokala kulturens inflytande synliggörs i Pias 

berättelse om hennes ungdomstid i 1990-talets Umeå då hardcorerörelsen var stark (se t 

ex Nordström 1997, Sandgren 2000). Pia menar att hon och hennes kompisar inte 

kunde identifiera sig med en musikkultur med närmast uteslutande manliga band. Bikini 

Kill blev alternativet som de kunde använda sig av. 

 

Pia: Så man kände väl aldrig att man va, alltså det var inte den här identifikationen 

som man hade med dom. Man hade aldrig det med dom banden utan det var ju 

killarna som tyckte att det var läckert, medans vi hade ju det här när det kom Bikini 

Kill och liksom det, då var ju det våran grej för att spela musik, det var liksom... Så 

man var ju... Man blir ju fortfarande inspirerad av att lyssna på även äldre skivor.  
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Jag frågar Maria om hon själv tror att det finns något samband mellan hennes 

feministiska uppvaknande och intresset för Bikini Kill, eftersom det handlar om samma 

tidsperiod och händelserna sammanfaller.   

 

Maria: Men jag kan tänka mej att dom är feminister ändå, för att, alla kvinnor som 

spelar  musik borde ju va det för då märker man hur ojämnt... Hur ojämnt det är i 

samhället. Men det är väl klart att man blivit inspirerad av... (Höjer rösten lite.) För 

att hon Kathleen Hanna lyfte ju fram problem i sina texter så att man blev 

medveten om dom. Och så träffa man andra människor som lyssna på den musiken 

och det är ju ändå ganska mycket feminister och så pratar man med varandra och så 

bildas såna här tankar. Fast självklart så är det... Så lägger jag ju liksom min... Min 

egen personliga feminism, om man säger så, till det som jag upplevde. 

 

Överlag domineras intervjuerna av ett förhållningssätt där kvinnliga erfarenheter 

uppvärderas och där det kvinnliga subjektet ses som något viktigt och centralt. Detta 

manifesterar sig i politiskt grundade val av musikaliska förebilder och denna retorik 

avspeglar sig även i livsberättelserna där det förgångna tenderar att ses i ljuset av nuet 

(jfr Arvidsson 1998: 31). Vad som egentligen hände under gymnasietiden går 

förmodligen inte att reda ut och det är kanske inte heller intressant. Maria sätter ord på 

det svåra att försöka minnas och förstå ett komplext skeende: ”Men det kan va lite 

omedvetet, eller ja, nu när jag ser tillbaka på det kan jag se att jag litegrann så. Det 

hjälpte nog till. Eller så var det att jag började få såna tankar och därför började lyssna på 

den musiken?”  

 ”Jag tycker, det blir ju såhär, man kör in sej på starka kvinnor och så ser man väl 

mest dom kvinnor man identifierar sej med.” Petra låter glad när hon konstaterar detta 

och hennes ord kan exemplifiera hur viktig symboliken bakom ljuden kan vara. Längtan 

efter att lyssna på och identifiera sig med ”starka kvinnor” delar Petra med flera andra 

(jfr Nordström 1997). Ett konkret uttryck som detta får är som i Marias fall att mer eller 

mindre medvetet söka sig till kvinnliga artister. Det går att tolka som ett slags politiskt 

ställningstagande. En informant benämner Nic Endo, medlem i det nu upplösta bandet 

Atari Teenage Riot, som en musikalisk förebild. Men en bit in i vår diskussion blir det 

märkbart att denna beundran också handlar om identifikation, inte minst i rollen som 

engagerad i frågor rörande feminism och musik. 

 

Informant: […] Jag lyssnar ganska mycket på elektronisk musik men inte så 

jättemycket på noise som dom spelar, så jag ... Nä inte musikaliskt. Mest politiskt. 

Och just också att jag tycker att jag kan identifiera mej så mycket med… […] Och 

dom är så coola tjejer också (skrattar). Men man blir verkligen så här en liten 

fjortonårig tjej när man ser dom. Dom brukar ha så här halva ansiktet målat med 

med så här japanskt eller kinesiskt tecken för motstånd, resistance som det heter på 

deras spelningar då, dom spelar mycket. Det är ju ett stort band, de åker världen 

runt och spelar. […] Så att dom jobbar ju liksom med elektronisk musik och jobbar 

för att få fler tjejer att hålla på med det. Det blir också svårigheter för att då handlar 
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det också om så här teknisk fobi, så där är det ju verkligen att gå in på djupet med 

dom (skrattar lätt) fördomar och föreställningar som finns om tjejer. 

 

Det politiska engagemanget som Nic Endo representerar ligger nära informantens eget 

arbete med unga musikintresserade kvinnor. Informanten ovan är en av dem som 

beskriver hur hon omvärderade sitt liv och sitt förflutna när hon blev feminist. Att 

jämföra sig och spegla sig mot andra sägs ibland vara ett utmärkande drag i vårt 

senmoderna samhälle och det fenomenet blir påtagligt i idolskapets ständiga kopplingar 

mellan det egna jaget och artisten (Giddens 1999, Frith 1998, Ruud 1997). Vidare är 

detaljerade kunskaper om förebilder karaktäristiskt för fans och för idolskapet som 

kulturellt fenomen och det är något som kan innebära hög status inom det egna fältet 

(se t ex Lilliestam 2009: 138, Straw 1997). 

Feministiska inspiratörer går att finna i alla genrer, men det finns vissa namn som 

återkommer gång på gång. Detta förefaller fungera som en form av viktigt symboliskt 

kapital inom det fält som de rör sig och som i så hög grad präglas av intersektioner 

mellan politik och musik. Ibland nämns en artist närmast lite pliktskyldigt vilket visar på 

behovet av att markera ett fältspecifikt, symboliskt kapital (jfr t ex Trondman 

1990/2004). Som forskare undrar jag i vilken mån som jag är med och skapar dessa 

förväntningar – är jag själv delaktig i frammanandet av referenser till Bikini Kill (jfr Ehn 

& Klein 1994)? Informanternas förkunskaper om mig och mitt ämne har påverkat 

intervjuerna, även om det inte går att säga exakt hur eller i vilken omfattning. I vissa 

situationer kan jag förnimma en viss anpassning av urvalet av exempel, som när Anneli 

sent omsider plötsligt börjar prisa Kathleen Hanna. ”Nu kom jag faktiskt på en, nu kom 

jag precis på en idol! En som är så jävla härlig. Jag förstår inte varför jag inte kom och 

tänka på det. Kathleen Hanna!” Orden är Annelis och mot slutet av vår intervju 

diskuterar vi kvinnliga musikers villkor och då kommer hon in på detta.  Tidigare under 

intervjun pratade vi om idoler men det är först nu som hon presenterar henne som en 

av sina allra största idoler. Möjligtvis tycker Anneli att artisten hör hemma i 

sammanhanget med tanke på det grundläggande temat i vår intervju, samtidigt märks 

det tydligt hur Anneli blir agiterad bara av tanken på Kathleen - händelsen kan nästan 

liknas vid ett kärt återseende. Trots dessa starka känslor äger hon inte någon av Bikini 

Kills skivor, vilket Anneli menar mest beror på att de är svåra att få tag på. Även andra 

informanter talar om feministiska artister och förebilder som de inte lyssnar aktivt på 

och presenterar dem som mycket viktiga. Också band som L7 och Bratmobile omtalas i 

detta sammanhang, men inte alls i samma utsträckning. Bikini Kill och Courtney Love 

innehar en särställning. Inga andra artister nämns av så många av informanterna – dessa 

förebilder är ett sammanhållande kitt i avhandlingen. För Anneli verkar det ideologiska 

budskapet hos Bikini Kill vara det mest väsentliga. Anneli ser själv ett tydligt samband 

mellan artister som Bikini Kill och hennes spirande intresse för feministiska 

frågeställningar.  

 

Anneli: Det var också… Jag fick ju också lite med mitt intresse för feminism […] 

 och sånt där, att det kom liksom naturligt och sånt där, att de blev en del av att 

 man… 
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Marika: Hur menar du kom…? 

Anneli:  Nä men att man fick, att jag fick tillgång sätt och vis… […] Man fick ögonen 

 öppna för det problemet som finns ute i samhället och sen så… […] Det skapar 

 ju ett intresse för att skapa vidare och sen så läste man Darling om det och så 

 där. 

 

Riot Grrrls-rörelsen kan utläsas som en form av motkulturellt fenomen. Det finns en 

samhällskritik i grunden som bidragit till att band som Bikini Kill vunnit ett starkt gehör 

hos mina informanter. De fungerar som prejudicerande exempel som visar på att det är 

möjligt att med feministiska verktyg etablera sig som kvinnlig rock- eller punkmusiker, 

utan att behöva bli underordnad eller objektifierad. Annelis upprördhet inför 

sexualiseringen av kvinnliga musiker inom populärmusikfältet kan tolkas som en form 

av kulturkritik som manifesterar sig i en radikal hållning och ett intresse för Riot Grrrls-

rörelsen.  

 

Anneli: […] En jävla träpåk i hjulet för att försöka komma fram liksom och det som 

jag tycker… Jag tror att det har mycket att göra med det att kvinnorna har blivit ett 

sexobjekt nu. Kvinnan kan inte för att det var så hemskt för… Jag tittar på MTV 

och så är det… […] Det är så hemskt. Och så har dom kjol (illustrerar en väldigt 

kort kjol med händerna) så man nästan (skrattar) ser underlivet på dom och det är 

liksom så där: ”Hepp! Ja, tack att ni drar oss tillbaka 2000 år i tiden (genom) att göra 

oss till sexobjekt” liksom. 

 

Anläggandet av ett jämställdhetsperspektiv på musikbranschen formeras på olika sätt, 

där allt från MTV till de tryckta medierna har haft ett finger med i spelet. Det är små 

skärvor av populärkulturen som för ett otränat öga mest kanske verkar vara en del av 

det mediala bruset som har varit delaktiga i formandet av mina intervjupersoners liv och 

intressesfärer.  

 Ron Eyerman och Andrew Jamison (1998: 161) skriver om musikens roll i sociala 

rörelser och åskådliggör hur artister och deras sånger kan fungera som en viktig 

kommunikationsform mellan politiska aktivister. Artister kan vara delaktiga i 

initierandet av politiska och kulturella processer och på sikt bidra till samhälls-

omvandlingar. Riot Grrrls Movement skildras ofta som en social rörelse med en radikal 

feministisk agenda och den har som sådan influerat mina informanter till att bilda band 

och föreningar. Trots att band som Bikini Kill sällan förekommer i mainstreamutbudet 

och att rörelsen hade sin största utbredning i USA, har den förändrat livet för mina 

informanter i Sverige. 

Rockbandet som kulturellt fenomen framställs sällan numera som att det har någon 

tydlig politiskt subversiv potential, men för mina kvinnliga informanter är situationen 

en annan.  Många forskare trycker på rörelsens signifikans, även om den gängse bilden i 

media ofta har varit att rörelsen inte fick någon större långsiktig effekt (Gottlieb & 

Wald 2006, Turner 2001: 47). ”Riot grrrl opened debate concering the participation of 

girls and women in creating and performing music” skriver populärmusikforskaren 

Marion Leonard (2007: 151). Leonard har intervjuat kvinnliga rockmusiker som menar 
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att de funnit tydlig inspiration inom rörelsen. Hon är en av de forskare som trycker på 

Riot Grrrl-rörelsens jagstärkande egenskaper och att den fungerade som en 

introduktion till feminismen och lyckades sprida dessa idéer genom byggandet av 

sociala nätverk (Leonard 2007: 137-162). Denna skildring överensstämmer väl med 

mina informanters upplevelser och framställningar.  

Det handlar om mer än några specifika artister utan mer om ett slags självständigt 

och feministiskt synsätt på tillvaron. Anneli nämner Patti Smith som en förebild och 

när jag frågar vad det är som hon tycker om hos henne är det Courtney Love som 

fungerar som referensram.  

Anneli:  Samma sak lite som med Courtney, hon tar inte skit liksom.  […] Plus att

 hon slog igenom i en så otroligt mansdominerad värld. Den var ju mer

 mansdominerad nu alltså då så klart än vad den är nu liksom och så där. Plus att

 hon valde sin stil. Hon har haft stil i typ 30 år nu (skrattar). Så här smal och

 stort hår (visar med kroppsspråk). 

Marika: Vad är det du gillar med det? Är det att hon...? 

Anneli:  Hon har aldrig bytt stil! Alltså för att min… Alltså min syster Elsa hon sa 

”ja men fan Courtney liksom”. Jag vet hon gjorde fettsugningar och 

silikonoperationer... Patti Smith hon finns kvar!  

  

Courtney Love kan ses som en symbol för mina informanters koppling till den tredje 

vågens feminism. Courtney porträtteras ofta som en ikon i det sammanhanget; att 

hennes framtoning inkapslar mycket av den ideologiska grund som den tredje vågen 

vilar på och som går att analyseras utifrån Butlers syn på kön.  Rebecca Munford, som 

bland annat forskar om feminism, utgår från Butler i sin analys och pekar på hur 

Courtney på sätt och vis kan sägas representera rörelsens ideologiska komplexitet samt 

att hennes ironiska lek med feminina attribut synliggör och destabiliserar dominerande 

idéer om kvinnlighet (Munford 2004: 145). 

 Även om Riot Grrrls-rörelsen kan ses som ett slags reaktion på kvinnors position 

inom punken och den alternativa amerikanska musikscenen (se t ex Leonard 1997, 

Wald 1998) har många informanter funnit tydlig inspiration inom punken. Det gäller 

inte minst dess förhållningssätt till frågor som rör makt och motstånd, kreativitet och 

eget skapande kontra konsumism. Likaså bland dem som sympatiserar med Riot Grrrls-

rörelsens ideologi finns det inte någon uttalad skepticism mot punken och dess politiska 

potential för kvinnor, vilket kan bero på att rörelsen tog sig sin början i USA och utgick 

från inhemska perspektiv (se t ex Leonard 2007: 115-136). Ett genomgående drag hos 

rörelsen var att det var en utpräglat feministisk, separatistisk satsning och intressant nog 

har den tydliga kvinnoidentifieringen även vunnit genklang hos de informanter som är 

kritiska mot separatism. Det finns inget påtagligt avståndstagande eller ifrågasättande av 

den traditionella, manligt dominerade punken hos mina informanter. Tvärtom har 

många funnit inspiration hos manliga punkartister. Punkens manliga beköning ses 

överlag inte som något problematiskt. Det verkar snarast som om punkrörelsen och 

Riot Grrrls-rörelsen ligger nära varandra i mina informanters ögon och att de 

kompletterar varandra med sina olika slags subversiva tankegångar.  
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Anneli älskar The Clash. Hon började lyssna på Ebba Grön när hon var tretton och 

att hitta till artister som Ebba Grön och Charta 77 var precis det hon behövde när hon 

kände sig udda och utanför i skolan. Anneli menar att punken har varit viktig i att 

influera henne till att själv bli musiker och förklarar det hela i termer av ”samhörighet”. 

Hon kände en närhet till artisterna och deras texter. The Clash hade en låt som heter 

”Know Your Rights” som bär på ett slags demokratiskt patos – att man som individ ska 

känna till sina rättigheter. I nästa andetag nämner Anneli Holes ”Doll Parts” som fanns 

på skivan ”Live Through This” som vann stort gehör på 1990-talet och vars texter kan 

tolkas ur ett explicit feministiskt perspektiv (se t ex Burns & Lafrance 2002: 97-131). 

“Hole har en låt som heter Doll Parts. Det är typ tre ackord. ‟I am [tytyty] dollparts 

[tytyty]. […] Att det är kvinnan är en docka. Kvinnan är hår, hon är bröst. Alltså hon är 

det hon är liksom, i dagens samhälle det är det hon är.” Det är symptomatiskt att 

Anneli nämner både The Clash och Hole för att exemplifiera en känsla som tangerar 

ilska och en vilja till uppror och revolt mot sakernas tillstånd. De två motkulturerna 

representerar för informanterna något likvärdigt och punkens idé om revolt verkar vara 

lätt att applicera i ett feministiskt syfte. I resonemang som dessa får genus nästan en 

underordnad betydelse och tanken på revolt och motstånd är det övergripande temat. 

Trots att punkscenen domineras av män menar vissa att den fick positiva konsekvenser 

för kvinnor inom populärmusiken. Musikforskaren Lucy Green nämner punkens 

ifrågasättande av könsroller samt den antiauktoritära inställningen till 1960-talets fokus 

på teknik och ekvilibristiska förmågor som två viktiga förklaringar (Green 1997: 76). 

1970-talets punkvåg i England förefaller ha inneburit en attitydförändring. Punken som 

genre underlättade för kvinnor att äntra scenen som subjekt i motsats till hur det ofta 

var tidigare; som objekt som tvingades anpassa sig efter ett system där de var 

underordnade i rollen som kvinnor. Frith skriver att: ”[…] punks opened the possibility 

that rock could be against sexism” (Frith 1981: 244). Flera betonar punkens 

ifrågasättande av genusnormer som en viktig orsak till varför den blev så pass tillgänglig 

för kvinnor (se t ex Bayton 1998: 63-68, Clawson 1999a: 195f). Kopplingen mellan 

punk och feminism fanns redan då och tog sig uttryck i allt från förhållningssätt till 

valet av texter. Under 1970- och 80-talen kom det fram många relativt framgångsrika 

kvinnliga artister inom punken, inte minst i England. Bayton påtalar vilken positiv 

inverkan detta har haft för kvinnor som vill spela populärmusik (Bayton 1998: 63). I ett 

större perspektiv är det värt att notera att det dock tämligen snabbt blev svårare för 

kvinnor att etablera sig på punkscenen och att kvinnliga punkrockare i regel inte blev 

lika framgångsrika som männen och att de dessutom ofta blev utsatta för trakasserier 

och sexism. Denna underordning och marginalisering är en del av den problematik som 

låg till grund för Riot Grrrls-rörelsen (se t ex Kearney 1997, Leblanc 1999, Leonard 

1997).  

Idolskapet fyller olika funktioner, även om orsakerna ofta flyter samman. Maria 

menar att Bikini Kill var en av dem som låg till grund för hennes lärande. Hon och 

hennes band lyssnade mycket på dem och försökte kopiera deras låtar. Det var möjligt 

för dem som nybörjare att ta sig an deras produktion. ”Och det var ju ändå bara ‟dang, 

dang‟. Dom spelade ju så där enkelt, då kan jag också göra det så blir det bra.” Det är 

lätt att lägga in en värdering i detta uttalande eftersom föreställningen finns om att det 
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enkla är mindre fint än det komplicerade och svåra. Punkens gör-det-själv-attityd går att 

se som en revolt mot detta tankesätt, där det bland annat handlade om ett slags 

demokratisering av kulturlivet. Arenabandens professionalisering och förkärlek för 

ekvilibristiska tekniker gjorde dem till en av punkens måltavlor. Punken försökte föra 

fram tanken om att alla kunde bli utövare och att man inte behövde låta sig begränsas 

till att enbart vara fan (se t ex Laing 1985: 14-21, Kearney 1997: 215-217, Murphy 

2001).  Maria förklarar att Bikini Kills låtar innehåller få ackord, ofta tre stycken, vilket 

är ett behändigt antal för nybörjare. Det var helt enkelt och roligt att spela deras alster 

eftersom det inte tog lång tid innan det lät bra. Maria fortsätter i samma andetag med 

att diskutera smakbegreppet och det märks att hon är engagerad i frågan. Hon upphöjer 

enkelheten som för att ta spjärn mot ingrodda föreställningar om musik, smak och 

status. 

 

Maria: Det, det betyder inte att det är dålig musik. Det betyder bara att det är bra 

musik tycker jag. För jag tycker ofta att det som är enkelt tilltalar ofta mer för att... 

Just därför att det är mycket lättare att lyssna på. Och så gillar jag inte såna här 

pretentiösa människor som ska skriva så komplicerade texter som dom kan och 

spela så komplicerad musik dom kan för att visa att ”så duktig är jag” utan att man 

ska göra en bra låt. 

  

Ideologi och praktik hänger samman. Maria markerar här bestämt ett ideologiskt 

ställningstagande angående musik och smak som utgör en markering i sann DIY-anda 

där det enkla ofta hyllas (se t ex Leonard 1997: 237). Det enkla kan fungera som en 

symbol för ett mer demokratiskt samhälle där kultur ska vara möjlig för alla att skapa 

och inte bara något för välkända, kommersiella artister. Det finns ett tydligt politiskt 

och samhällskritiskt stråk i detta resonemang som utmanar makten och där en parallell 

kan dras till mina informanters generella vänsterpolitiska tillhörighet. Punkens 

antiauktoritära attityd verkar vara en viktig anledning till varför den blivit gångbar för 

dem. Hyllandet av amatörismen öppnar upp för nybörjare, vilket har varit viktigt i 

dubbel bemärkelse för mina informanter som kvinnor. Mekanismerna bakom att många 

kvinnliga punkband etablerades på 1970-talet går även att spåras i mitt material. Flera 

informanter tog sina första steg som musiker med hjälp av punkmusik (jfr Gottlieb & 

Wald 2006: 356).  

 

OM ROCKEN, GENUS OCH UTANFÖRSKAPET SOM SPORRAR 

 

”Rock´s function is to confer masculinity: to enter the domain of rock is a male rite of 

passage” (Whiteley 1997a: xix). Musikforskaren Sheila Whiteleys ord får fungera som 

exempel på den vanligt förekommande föreställningen om rockens maskulinisering som 

väcker tankar om genus betydelse i sammanhanget (jfr Coates 2007, Gottlieb & Wald 

2006). Ganetz hänvisar till genusvetaren Teresa de Lauretis (1984: 144) när hon påpekar 

att det är möjligt för kvinnor att inneha olika subjektspositioner inom rockens arena 

och att kvinnor inte alltid är hänvisade till att inta objektspositioner, till exempel som de 
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mer passiva och stereotypt kvinnliga rollerna av att vara fan eller sexobjekt (Ganetz 

1997: 82). Frith och McRobbie polariserar rocken mot popen genom att använda 

könsstereotypiserande begrepp som ”cock rock” och ”teenybop” eftersom de ser 

rocken som en symbol för manlig sexualitet (Frith & McRobbie 1978/1990). Susan 

McClary (1991) betraktar rocken som ett uttryck för maskulinitet och manlig sexualitet, 

men hon utgår från rockens musikaliska uppbyggnad och talar om dess typiska baktakt 

som hon benämner som en ”phallic backbeat” (McClary 1991: 154). McClarys 

analysmetod bygger på idén att musiken i sig är genomsyrad av kulturella föreställningar 

som är utmärkande för sin tid och att musiken därigenom medverkar till ett 

reproducerande av idéer av hur till exempel män och kvinnor är och ska vara.   

Rocken med alla dess undergenrer har utövat en stark dragningskraft på mina 

informanter, även om det finns många olika förhållningssätt till rocken som sådan och 

hur de kan använda sig av den. I talet om förebilders betydelse aktualiseras genus och 

den egna genusidentiteten ofta på ett påtagligt sätt.  Genusnormer artikuleras genom 

valet av förebilder där en förkärlek till antingen kvinnliga eller manliga artister kan 

signalera en specifik feministisk eller sexuell identitet och också vara uttryck för en mer 

eller mindre uttalad politisk strategi. För mina informanter har intresset för rocken i 

regel etablerat sig under ett tidigt stadium i deras liv. Ett engagemang i frågor som rör 

genus och feminism har hos merparten etablerats under tonårstiden vilket lagt grunden 

för ett ifrågasättande eller utmanande av gängse genusnormer. Den allmänna 

grundinställningen förefaller vara idén om kön som något kulturellt konstruerat (se t ex 

Butler 2007). Det avspeglar sig i en syn på rocken som ideologiskt görbar – 

maskuliniseringen ses ofta inte som något hinder i sig, snarare tvärtom. Det är de 

praktiska förutsättningarna som måste radikalt förändras för att musikbranschen ska bli 

jämställd.  

Informanternas val av iscensättning av det egna jaget där valet av kläder, tatueringar, 

piercingar med mera, kan tolkas som en form av alternativt förhållningssätt till 

majoritetssamhällets (genus)normer och värderingar. Det går att dra en parallell till 

sociologen Samantha Hollands undersökning Alternative Femininities (2004). Holland 

visar på hur kvinnor som ser sig själva som alternativa använder yttre stilelement som 

piercingar för att markera vilka de är. Detta kan på sikt leda till en till en reviderad syn 

på femininitet och genusnormer.  

 Då och då synliggörs dolda drivkrafter bakom den starka motivationen till att 

försöka synas, höras och ta plats. Den acceptans inför rockens höga status som finns 

hos mina informanter är intressant att analysera, inte minst ur ett genusperspektiv men 

även ur en mer diskursanalytisk infallsvinkel. Rockens höga status inom populär-

kulturen tolkas ibland ur ett feministiskt perspektiv som ett uttryck för hur det manliga 

tenderar att uppvärderas och bli normgivande (se t ex Frith & McRobbie 1978/1990, 

Gerdin 1989). Fältets egen uppdelning i en hög- och lågkultur kan också ses ur ett 

genusperspektiv där genrernas inbördes statusposition kan relateras till samhällets 

könsmässiga över- och underordningsprocesser (se t ex Ganetz m fl 2009: 9-16, jfr 

Schulze & White & Brown 1993). Status och genrers olika värden manifesterar sig 

ibland i intervjumaterialet där det tydligt framkommer hur informanter påverkats av 

rådande diskurser som har väglett dem i deras väg och som obönhörligen drivit dem 
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framåt trots att vägen ofta varit kantat med diverse problem och motgångar. 

Autenticitet har en central position i talet om rockens status och att den i högre grad 

kopplas till män än kvinnor (se t ex Ganetz 1997: 87, Lilliestam 2009: 237-8). 

 I min intervju med Kristin uppstår en talande situation. Vårt möte kom till genom 

ett tips från en annan informant som hade berättat för mig att Kristin spelade i 

rockband. Men efter att vi har pratat en stund uppdagas det att det är folkmusiken som 

hon brinner för mest. ”Det är nåt slags uttryck över naturen, lite melankoliskt. Jag 

tycker att det känns väldigt… Ja som går in till hjärtat direkt så där. […] Så folkmusik är 

väl egentligen den viktigaste musiken för mej. Nu låter det lite konstigt för jag inte har 

sagt det men…” Det är nästan som om hon känner att hon måste be om ursäkt inför 

mig, vilket kanske säger något om rockmusikens höga status. Är det inte lika intressant 

att vara fascinerad av fioler och vissång? Handlar det om en syn på mig och mitt 

forskningsprojekt? Detta rör upp vissa problematiska känslor hos mig själv som 

inbegriper min egen maktposition i rollen som forskare men som även väcker frågor 

om hur materialet skall tolkas. Farhågor som dessa gör mig ibland obekväm i min 

forskarroll. Är jag själv delaktig i reproducerandet av hierarkier inom (populär)-

musikkulturen?   

Frågor som rör status och genus aktualiseras när Petra talar om hur det hos henne, i 

likhet med flera andra, tidigt fanns en längtan till något utöver rollen som vokalissa. 

Petra pratar om en önskan om att själv kunna ackompanjera sin sång som en förklaring 

till varför rösten inte räckte som uttrycksmedel.  Det finns en tendens att nedvärdera 

rollen som sångerska – en syn på sångerskerollen som central men som någon som har 

lägre status än instrumentalister. Petra sitter på erfarenheter som bidrar till att hon gör 

en tydlig statusskillnad mellan sångerskor och instrumentalister. Hon hänvisar till den 

allmänna diskursen inom fältet som tenderar att nedvärdera vokalister. Även om Petra 

är medveten om detta kan hon ändå inte förhålla sig neutral till de värderingar som 

påverkar henne. Det går att hitta stöd för Petras inställning inom forskningen där 

instrumentens särställning inom rockbandet betonas. I jämförelse med band som ligger 

närmare popen som uttrycksform där vokalisten kan ha en mer framträdande roll, har 

sången och sångerskan eller sångaren inte alltid samma status i en rockband. Den vikt 

som tillmäts rockbandet som helhet och gitarristers och trummisars betydelse, avspeglar 

sig i en statushierarki som tenderar att missgynna sångerskor (jfr Cohen 1991: 207, 

Clawson 1993).  

 Petras minnen kring detta är även ett exempel på hur tidsaspekten kan inverka på 

intervjusituationen. Jag vet hur hon ser på sin tidiga sångerskekarriär och anar att 

hennes känslor är färgade av att hon gick vidare och dessutom blev instrumentalist. Jag 

får dock ingen riktigt tydlig bild av hur hon upplevde sig själv då när hon var tonåring 

och sjöng inför publik och uppenbarligen älskade det hon gjorde. Var hon frustrerad 

redan då? Petra verkar ha omvärderat sig själv och sin historia som vuxen och hon 

berör detta i samband med att hon förklarar vad som hände när hon blev feminist och 

såg på sitt liv med helt nya ögon. 

 ”Jag vill bli som han men jag blir ändå annorlunda.” Dessa ord väljer Kristin för att 

förklara sin förkärlek till manliga rockartister. Populärmusikens könsöverskridande 

kvaliteter går att tolkas som en del av dess attraktionskraft för framförallt vissa 
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informanter (jfr t ex Auslander 2004, Geyrhalter 1996, Wise 1990). Ämnet är bitvis 

svåråtkomligt i materialet, kanske därför att det skyms bakom diskurser om musik, 

genus, feminism och identitet. Kristin talar om ”rockens energi” som ett viktigt 

incitament och hur kan detta kopplas samman med en tolkning av rocken ur ett 

genusperspektiv då den ofta framställs som en tydligt maskuliniserad musikgenre? 

Genus betydelse accentueras tydligt i diskussionerna och olika positioneringar när det 

gäller identifikation synliggörs inte minst hos dem som jämför sig med manliga 

förebilder. När Lenas förklarar varför hon inte direkt kan anamma Riot Grrrls-rörelsen 

riktas strålkastarna på genusnormer och en längtan efter större svängrum. Lena 

kritiserar Riot Grrrls-rörelsens stereotypt feminina stilattribut. När jag för frågan på tal 

säger hon först att hon tycker om Kathleen Hanna men kommer sedan direkt med en 

brasklapp som visar sig ligga närmare hennes verkliga åsikter. 

Lena: […] Samtidigt så är jag inte så mycket för det egentligen om jag ska va helt

 ärlig, alltså liksom dom är ju girlie girlie liksom, dom är ju… 

Marika: Hur menar du? 

Lena: Dom är så flickiga. Alltså dom hävdar rätten att va flickiga och samtidigt 

tuffa liksom, men… Ja det är ju jättebra också men samtidigt är det som så 

motsägelsefullt på nåt sätt. Jag tycker man är människa. Jag är mer så här att man 

inte behöver vara så himla könsbunden hela tiden. Ja jag är mer liksom – jag bara 

kör på och tänker inte så mycket på om jag är tjej eller kille alltså. 

 

”Girlie girlie” används ibland för att beskriva hur artister inom Riot Grrrls-rörelsen 

medvetet använder sig av stereotypt feminina stilmarkörer i syfte att upphöja det 

traditionellt ”flickiga” (s e t ex Turner 2001: 34, Wald 1998). Riot Grrrls-rörelsen tas 

ofta som exempel på en feminism där femininitet och styrka ses som förenliga. Många 

band gav uttryck för sin sexualitet på scenen och använde sig i hög grad av feminina 

attribut, ofta på ett uppseendeväckande eller avvikande sätt (se t ex Eileraas 1997, 

Soccio 1999). Lena vill inte lägga alltför stort fokus på sin könsidentitet. Det går att dra 

en parallell till ett av särdragen inom tredje vågens feminism: att det inte finns någon 

enhetlighet i synen på kvinnan som subjekt, snarare ses det som något fragmenterat och 

motsägelsefullt (se t ex Garrison 2000). 

 Förhållningssättet till genus och feminism skiljer sig åt mellan informanterna och 

det avspeglar sig bland annat i valet av förebilder. Lena ser sig själv som feminist men 

har inte kategoriserat sin tillhörighet närmare än så inför mig. Men med mitt 

utifrånperspektiv verkar hon ligga nära ett förhållningssätt till genus som något flytande 

och performativt (se t ex Butler 2007). Lena ställer sig klart kritisk till en uttalad 

genusdualism som hon tycker sig se hos Riot Grrrls-rörelsen. Det är en diversifierad, 

hybridartad rörelse som representerar olika slags feminismer (Leonard 2007: 115-136). 

Även om få verkar sympatisera med ett särartsfeministiskt förhållningssätt faller 

ändå ofta valet på kvinnliga artister. Det finns dock tydliga och intressanta skillnader 

informanterna emellan vilket kan indikera på att för vissa är dessa val en i någon mån 

medveten, utåtriktad, politisk handling medan det för andra inte är det i samma 

utsträckning. Maria låter stolt när hon förklarar att kvinnorna överväger i hennes 
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skivhögar men Kristin har en annan strategi. När jag gör min intervju med Kristin är 

merparten av mitt fältarbete avslutat och jag har halvt omedvetet och oreflekterat fallit 

in i ett särartstänkande, inte minst eftersom intervjuerna till stor del har varit 

strukturerade efter kön. I vår diskussion om rock blir det tydligt hur Kristin associerar 

den till män och det leder mig till att undra om hon inte har några kvinnliga favoriter på 

det området. I min fråga är jag själv med och sätter könstillhörigheten högt upp på 

agendan och även om jag efteråt kan se det som ett problem, visar hennes svar på 

genus relevans. Kristin nämner först PJ Harvey och Sahara Hotnights, men är fåordig 

och låter inte direkt begeistrad när hon talar om dem, som om hon känner att hon 

pliktskyldigast måste ta upp dem i ett sammanhang som är inramat av musik och 

feminism. Istället kommer hon direkt in på hur hon kopplar samman män med rock 

och här blir känslorna desto mer synliga. Kristin uttrycker det som att det är mindre 

smärtsamt att identifiera sig med manliga musiker eftersom upplevelsen inte blir lika 

stark då. På grund av att hon inte själv är man, kan hon distansera sig och behöver inte 

känna att hon konkurrerar på samma planhalva.  

Kristin: Alltså grejen är att det är nog mest manliga, tror jag. Jag är inte så mycket 

 för den musiken, men ändå har jag försökt. Ja jag måste ha lite skivor med 

 kvinnliga rockmusiker. Så där, för att, därför att jag, om jag tänker rockartist 

 eller artister så ser jag ju en man framför mej så där. 

Marika: Du gör det? 

Kristin: Ja. 

Marika: Vad tror du det beror på? 

Kristin: Det har väl… Man försöker ju vara eller härma dom manliga artisterna som 

man har sett liksom, det blir ju samma ja, poser och samma attityder precis som 

killarna som spelar i band. 

Marika: Varför tror du det är så? 

Kristin: För att det, det är det som liksom är rock. Det är det man har sett. […] Jag 

tänker på det där att det kan va lite dubbelt det där för att om jag ser, till exempel 

om jag ser PJ Harvey på teve nu, så ser man ja, hon är rockartist och hon är 

kvinna och hon har ett helt band bakom sej och så, så kan det bli nåt sting av 

avundsjuka eller nåt sånt där så därför är det lättare att kolla på en manlig artist, 

för då kör jag ju ändå mitt eget race. Jag vill bli som han men jag blir ändå 

annorlunda. Det är ingen konkurrens där.  

Marika: Ja. 

Kristin: Fast det är lite dumt att det är så.  

 

Kristin sticker inte under stol med sina åsikter i ett ämne som kan upplevas som 

känsligt. Hon framställer det inte som att hennes handlingar och ord är politiska 

instrument utan mer som att hon påverkas av omvärlden, även om hon inte direkt 

godtar den. Kristin ger dock uttryck för en önskan om anpassning. Kristin förklarar hur 

hon ”måste ha lite skivor med kvinnliga rockartister” och jag tolkar det utifrån den 

position som hon befinner sig i och en medvetenhet om att genus är en central 

frågeställning i hennes umgängeskrets. Ur ett bourdieuskt perspektiv kan en sådan 
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skivsamling tolkas som kulturellt kapital som premieras inom det specifika fältet (se t ex 

Bjurström 2005: 178-191).  

 Kristin blir påtagligt uppspelt när hon förklarar att hon tror att hon tenderar att bli 

mer avundsjuk på kvinnliga rockartister än på manliga. Först undrar jag om hon 

möjligtvis skäms för sina känslor men det verkar mer handla om ett slags 

medvetandegörande som äger rum under intervjun. Kristin låter glad och exalterad, 

som om hon har kommit på något viktigt om sig själv. Jag drar en parallell till 

narrativitetsforskning som visar på hur berättandet kan ha terapeutiska kvaliteter (se t 

ex Norrby 1998: 275ff, Nylund Skog 2002: 152f).  

 Rocken brukar ofta omnämnas som en kulturell arena där genusnormer synliggörs, 

ifrågasätts och där gränser medvetet tangeras (se t ex Whiteley 1997). Inom 

queerfeminismen betonas den performativa aspekten i konstruerandet av vad som 

benämns som manlighet respektive kvinnlighet (se t ex Butler 2007). Kristin verkar 

trivas med att identifiera sig med manliga musiker och ser inget problem i det och detta 

kan även sägas om Lena som beundrar Kent samtidigt som hon är avundsjuk på dem. 

Kristin ser de typiska maneren inom rocken som något som är maskulint kodat men 

som ändå är tillgängligt för henne och möjligt att använda sig av. Överlag verkar rocken 

vara lockande med sin problematisering av genus och sitt ifrågasättande av rådande 

genusnormer. Oavsett om det handlar om Riot Grrrls, punken eller mer traditionell 

rockmusik, tillhandahåller de alla olika alternativa synsätt inom ämnet.  

Initialt har det dock för många varit svårt eller omöjligt att på ett enkelt sätt ta plats 

på denna arena. Skildringarna av rocken som en manligt dominerad sfär tar sig även 

uttryck i talet om ett utanförskap. Känslan av att som riktigt ung stå utanför är ett 

tillstånd som flera av informanterna uttalar som ett slags drivkraft – något som har 

format dem och deras feministiska medvetenhet. Sociala relationer och nätverk är 

viktiga ingredienser i skapandet av rockband och forskare påtalar att det är ett 

huvudproblem att kvinnor ofta befinner sig utanför dessa grupperingar som mestadels 

består av män (se även t ex Bayton 2006, Cohen 1997: 22).  

I minnena av det förflutna träder det fram en bild av det sociala kontaktnätets stora 

betydelse och hur det kan vara en akilleshäl. Ibland har informanternas begynnande 

dröm om att få börja spela rock fallit på att de inte har blivit accepterade i en 

gemenskap. Att befinna sig utanför en kompiskrets och inte bli inbjuden in i ett 

musikprojekt kan vara frustrerande och i värsta fall nedbrytande eftersom en längtan 

efter gemenskap och spelglädje byts ut mot avslag. För mina informanter fanns ofta en 

stark vilja innan de hade någon reell möjlighet att påbörja sin bana till att bli 

rockmusiker. Att studera och öva i sin ensamhet är på sätt och vis lättare eftersom det 

inte kräver social interaktion på samma sätt som att spela i en ensemble. Bandet med 

sin formmässiga uppbyggnad innebär ett beroende av andra människor.  

Petra hade varit en del av en körgemenskap som barn. Som tonåring blev hon 

alltmer intresserad av rockens uttrycksformer och ville försöka kombinera det med sin 

erfarenhet som sångerska, men det visade sig inte vara lika lätt att bli accepterad i den 

typen av gemenskap. Det började med att det var två kompisar som ville samma sak. 

Petra träffade sin kompis Elsa i högstadiet och när hon pratar om henne och vad som 

hände efteråt framstår deras vänskap som något omvälvande. Deras drivkrafter och 
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ambitioner förde dem samman. Båda älskade att sjunga men ville samtidigt något mera. 

De började tidigt prata om att bilda ett band men även om viljan fanns där skulle det 

dröja ett tag innan det gick att genomföra. Petra: ”De var mycket snack och lite hockey 

om man säger så liksom.” Högstadietiden innefattade delvis ett utanförskap och en 

självbild som inte riktigt gav utrymme för storslagna musikerdrömmar. Petra uttrycker 

en tydlig medvetenhet om hur hennes historia har format henne. Under högstadietiden 

brukade Petra och hennes kompis träffa sina klasskompisar på skolgården. Med tiden 

utvecklades det hela till en tradition där de satt och sjöng tillsammans samtidigt som 

någon ackompanjerade på gitarren. Hon framställer dem som ”outsiders” med 

palestinasjalar som en talande symbol för en kulturell tillhörighet. Några av killarna 

bestämde sig för att bilda ett band och Petra och hennes kompis frågade om de fick 

vara med, men det fick de inte, trots att de redan då var relativt erfarna sångerskor. 

Petra låter förvånad när hon förklarar att hon än idag inte kan förstå varför de inte fick 

vara med.  

Petra: Vi frågade faktiskt. Det var det som var så himla löjligt. Vi frågade och då sa 

dom ”nä, nä vi vill inte ha…”. Ja men ena killen sa så här provokativt: ”Nä vi vill 

inte ha några tjejer i vårat band” liksom, men det var mer på skämt liksom. Men 

man vet ju aldrig. Men jag vet faktiskt inte varför vi inte fick va med. Dom tyckte 

väl inte att vi var nå duktiga liksom. Vi var väl duktiga sångerskor men dom ville väl 

ha… Dom ville väl ha coola killar […]. 

 

Petra lägger ut texten om hur oerhört duktiga de killarna var redan då och att vissa av 

dem numera har framgångsrika karriärer som rockmusiker. Petra blev varken arg eller 

bitter av händelsen utan drog slutsatsen att de helt enkelt inte var tillräckligt bra och att 

det var orsaken till varför de inte fick vara med. Händelsen utspelade sig innan hon blev 

feminist och nu i efterhand har Petra reflekterat över ett alternativt scenario: att deras 

frustration kunde ha resulterat i att de hade startat upp sitt eget band som ett slags 

motreaktion, men den möjligheten fanns aldrig på tapeten. Nu efteråt konstaterar Petra 

att det berodde på att de inte hade tillgång till vare sig utrustning eller kunskap. Hon 

låter säker på sin sak att det var så det förhöll sig. ”För vi kunde ju inte starta nåt band. 

Vi kunde ju inte spela nåt, vi hade väl inte tillgång till nå instrument, vi hade ingenting.” 

Idag är Petra engagerad i Rockrebeller och drivs av tanken på att unga tjejer ska få de 

möjligheter som de inte hade.  

 

DEN PEDAGOGISKA TANKEN 

”Man blir inte van att vara med i massa band, det blir man inte.” Kristins ord är krassa 

och hon låter cynisk när hon konstaterar detta och denna negativa klang inringar många 

av de känslor som frammanas när informanterna tänker tillbaka på skolans musikunder-

visning. Hennes musiklärare på gymnasiet får skarp kritik eftersom Kristin tycker att 

han var orättvis. Hon blev särbehandlad på grund av att hon var tjej. I sin yrkesroll 
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underlättade han för de pojkar som ville spela rock, medan Kristin blev exkluderad från 

hans hjälpverksamhet.  

 

Kristin: […] Det känner jag också att jag blir lite kritisk till dom lärare som vi hade 

att dom inte… (Paus.) Tog tag i det och liksom… Som min gitarrlärare på 

gymnasiet, om han visste nåt band nånstans, om det här med gitarrist, då frågade 

han, då frågade han liksom killarna i första hand. Men mej rekommenderade han att 

”ja, du kanske skulle läsa musikvetenskap!”. (Kristin skrattar lätt.) Så där liksom. 

Försökte inte få in mej i band så länge eller vad man ska säga.   

 

På frågan om hur det kändes svarar Kristin: ”Ja, jag tror det var lite fegt från hans sida.” 

Under högstadiet hade Kristin en uppmuntrande lärare som lärde henne hantverket, 

men läraren på gymnasiet verkar däremot enbart ha lämnat dåliga minnen hos henne.  

Starka minnen av skolans musikundervisning är ett fenomen som Kristin delar med 

många andra.  

På vilka sätt lyfts skolan och annan musikpedagogisk verksamhet fram i 

intervjuerna? Under den här rubriken fokuseras deras egna erfarenheter av området och 

hur de kan relateras till informanternas nuvarande roll som rockmusiker. De mest 

intensiva känslorna väcks när de pratar om dålig och orättvis musikundervisning och 

denna starka reaktion kan förstås utifrån en syn på kunskap som direkt sammanlänkad 

med makt.24 Foucaults tankar om statsapparatens maktutövning går att applicera på 

materialet. Foucaults begrepp ”maktens mikrofysik” kan användas för att förklara hur 

skolväsendet reproducerar samhällets normer, vilket i det här fallet innebär synen på 

och användandet av musik (jfr Hermann 2004: 89-93, Strandberg 2007). Kunskapens 

tillgänglighet framställs som något centralt när informanterna talar om hur de har känt 

sig förfördelade på grund av sin könstillhörighet. En viktig bakgrundsförståelse är hur 

kvinnors underordning inom rockens arena sätts i relation till hur svårtillgänglig denna 

typ av lärdom upplevs vara för dem, vilket är en tes som stöds inom forskningen på 

området (se t ex Bayton 1988/1990, Clawson 1999, Cohen 1997: 22).  

Den ofta negativa syn som finns på grundskolan och även i viss mån på gymnasiet, 

kan kontrasteras mot positiva minnesbilder av den kommunala musikskolan och andra 

typer av pedagogiska insatser som ligger utanför skolan. Spännvidden i upplevelserna är 

med andra ord stor och samma informant kan ha väsensskilda erfarenheter. Minnena av 

musikpedagogiken under barn- och ungdomsåren väcker känslor av sorg och glädje, 

bitterhet och tacksamhet. Merparten har vid något tillfälle i sina liv gått i den 

kommunala musikskolan eller tagit privata lektioner av något slag. Det har varit en del 

av barndomen där föräldrarna har haft en viktig roll i sammanhanget. Föräldrarnas 

engagemang och drivkraft – viljan att barnen ska lära sig att musicera – går att ses som 

ett uttryck för en klasstillhörighet. Bilden som ges av mina informanter är att 

majoriteten av dem har någon form av medelklassbakgrund. Denna koppling mellan 

musikalisk skolning och medelklass går att spåra långt tillbaka i tiden och tendensen går 

                                                             
24 Merparten av informanterna har läst eller läser humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen på 
högskolenivå och därmed går det att anta att Foucaults tankar om makt och kunskap i viss mån är 
internaliserade hos vissa av dem och att det kan prägla deras syn på skolan som en maktfaktor.   
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att även finna i dagens svenska samhälle (jfr t ex Lilliestam 2009: 174-178, Trondman 

1994, Öhrström 1989a: 22-28). Lena framställer det som något fullständigt naturligt att 

hon gick och tog pianolektioner. Hennes syster gick hos samma pianolärarinna och 

Lena minns det som att det var hennes mamma som initierade det hela. Lena tyckte 

pianospelandet var tråkigt men med tiden har hon börjat se det som en stor tillgång 

som bidrog till att hon lärde sig och så småningom även började skapa själv. 

 En mycket stark kritik riktas mot hur genusnormerna tar sig uttryck i musiksalarna. 

Pojkar uppmuntrades till att spela trummor och gitarr och flickor fick sjunga eller spela 

keyboard. Detta leder till en könsbaserad musikalisk segregering som kan ses utifrån 

genusvetaren Yvonne Hirdmans välkända teori om isärhållandets logik, en förklarings-

modell till kvinnors underordning (Hirdman 1988).25 Pia är en av dem som såg en 

könssegregation i musikundervisningen och kopplar detta till varför det finns få 

kvinnliga rockmusiker. Pia låter lätt indignerad när hon talar om sina erfarenheter inom 

ämnet och hennes upplevelser är representativa för flera andra. 

Pia: Jag tycker när man går i skolan, i grundskolan, då ska läraren se till så att alla får 

prova på. Då kanske dom väcker nåt intresse hos nån, för jag blev ju intresserad. 

Sen nu tycker jag det är jättekul att liksom spela instrument. […] Jag tror att det är 

en stor orsak till att det är många tjejer som aldrig börjar. Alltså just det här att spela i 

band. Alltså det är ju inget fel att spela klassiskt piano eller vara jätteintresserad av 

det. Och det tror jag säkert att musikskolan uppmuntrar och liksom att alla kan söka 

in, men just alltså det här traditionella – i rockband där spelar inte tjejer. Och det är 

ju därför att dom inte blir uppmuntrade att lära sig spela såna instrument av 

musiklärare. Jag är helt övertygad. […] 

 

Forskning visar på hur musikinstrument ofta är tydligt könskodade och det är ett 

fenomen som sträcker sig långt utanför populärmusikens ramar (se t ex Dibben 2002: 

122f, Green 1997: 193-229). Ett uppmärksammat exempel är pianots koppling till 

kvinnan inom den västerländska kulturen – ett fenomen som blev märkbart inom 1800-

talets borgerliga kretsar (Öhrström 1989a: 48-52). Lucy Green, engelsk forskare i 

musikpedagogik, ser skolornas musiksalar som en arena där genus förhandlas och där 

föreställningar om maskulinitet och femininitet reproduceras. Hon utgår i sin analys 

från att det finns en patriarkal samhällssyn som tar sig olika uttryck i skolans 

musikundervisning, bland annat i flickornas dåliga självkänsla (Green 1997: 193-229). 

Inom forskningen påpekas det hur könssocialisationens mekanismer bidrar till att unga 

flickor och pojkar väljer instrument som ses som feminina respektive maskulina (se t ex 

Bayton 1997). Mina informanter framställer det dock som att det inte fanns någon 

större valmöjlighet att tala om, vilket avspeglar deras medvetenhet om frågor som rör 

genus och feminism.  

                                                             
25 Här känns det viktigt att tillägga att Hirdmans genussystem har fått en del kritik, inte minst från 
poststrukturalistiskt håll. Den går bland annat ut på att Hirdman konstruerar genussystemet efter idén om en 
assymetrisk makthierarki mellan könen och lämnar lite öppet för olika slags variationer i under- och 
överordningsprocesserna. ”Begreppet beskriver genusordningen som entydig och statisk” (Gemzöe 2002: 94). 
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Sångens koppling till det kvinnliga reproduceras om och om igen i materialet men är 

något som tolkas på vitt skilda sätt. Medan några skildrar det som att de blev hänvisade 

till sången – att den påtvingades dem – blev den för andra en källa till glädje och 

självkänsla. Petra beskriver det som om hon närmast tvingades in i en obekväm roll och 

att hon gjorde det lite motvilligt trots att hon var duktig. Även Eva tycker att det här 

med sången blev ett problem för henne i skolan. Den bild Eva har idag av högstadiets 

insatser är överlag mörk och i likhet med majoriteten av informanterna är det läraren 

som ställs till svars. Läraren särbehandlade flickorna på ett negativt sätt. Pojkarna ”tog 

för sig” och det beteendet blev på sätt och vis normerande – det verkar ha skett med 

musiklärarens goda vilja. Flera använder denna förklaringsmodell om hur pojkarnas 

snabba och högljudda beslutsamhet i musiksalen blev normen. Den valfrihet som de 

tillskriver pojkarna i klassrummet gällde inte på samma sätt för flickorna. Eva 

förväntades sjunga fast hon inte tyckte att hon kunde. 

Eva: […] I den klassen vi var då var det i varje fall så att killarna skrek högst. Då fick

 dom spela dom instrument som dom ville. Och då blev det så att jag spelade...

 Kunde väl ibland spela synth, för jag kunde ju ackorden. 

Marika: Gillade du det?  

Eva: Nä. Jag vet inte, näe, jag gilla väl inte det. 

Marika: Varför då? 

Eva: Jag vet inte eller JO! Det var väl bättre än… För att om jag inte hade tur att få

 synthen, då fick man antingen sitta med akustisk gitarr och jag tycker det är

 jättesvårt och jag kunde inte det speciellt bra och det tog så långt tid att byta så

 man var alltid sen och så sen dessutom så var man kanske fyra stycken som

 spelade samtidigt. Och det tyckte jag väl inte var så kul. Eller så fick man sjunga

 och eftersom att jag inte kunde sjunga så vågade jag knappt sjunga så då blev det

 mer att… Alltså det var ju flera som fick sjunga också, så då kunde man som 

 bara viska (viskar med rösten) litegrann svagt så där lite grann så man inte 

 hördes och så då var det väl i och för sej synthen bäst då. Tror jag.  

Marika: Men alltså när du säger att läraren inte var bra, kan du förklara det? 

Eva: Ja men så här i efterhand när man har läst lite pedagogik och tänkt igenom lite,

 då tycker jag att lärarna måste ta initiativet till att andra elever än dom mest

 högljudda får prova att spela. [...] 

 

Jag får känslan av att Eva känner sig orättvist behandlad men att hon inte riktigt tillåter 

sig att vara arg. Kanske hon anklagar sig själv för att vara blyg? Hon nämner sin blyghet 

vid ett flertal gånger för att förklara sina egna handlingar men också som jag upplever 

det; som ett slags avvärjande försvar för hennes tillkortakommanden. ”Men jag vågade 

inte därför då var det ju alltid nån kille som skulle bli sur på en för att han hellre ville 

spela eller att... Jag skulle vara så dålig så att då skulle dom ‟ja men varför ska du spela, 

du är ju så dålig?‟. Innan man då kanske hunnit lära sej [spela] rent.”  

 När det gäller Maria däremot är hennes tidiga minnen av grundskolans 

musikpedagogik övervägande positiva och det hänger samman med hennes sång. Hon 

sjöng mycket och fick höra av lärarna att hon var duktig. Intressant nog har hon tydliga 
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minnesbilder just från musikundervisningen – hon kommer ihåg lektioner som sträcker 

sig ända tillbaka till lågstadietiden. Maria verkar inte direkt se detta som något 

problematiskt, som om hon påtvingades en musikeridentitet som kan ses som bekönad. 

Men det blir ett annat ljud i källan när vi pratar om högstadiets schemalagda 

musikundervisning.  

Maria: Och så sen i högstadiet skulle man börja spela låtar och så där. Och det var 

det den grejen att det var killarna som fick spela trummor och bas och sånt och jag 

kom inte ihåg att jag en gång tog... Ja nån gång fick man väl spela nån gitarr när alla 

skulle lära sej nåt ackord. Men det var inte ofta, utan man fick spela synth och 

sjunga. Det fick jag göra. 

  
Många trycker på att den väsensskilda syn på tjejer och killar som genomsyrade 

undervisningen innebar att killarna uppmuntrades till att vara aktiva och framåt medan 

tjejerna ofta fick ta de musikinstrument som blev över. Synen på musiklärarna och 

deras personliga ansvar i reproducerandet av stereotypa och segregerande genusnormer 

kan ses som en viktig anledning till varför vissa fortfarande hyser agg efter många år. 

Pia kände det som om hon blev hänvisad till synthen – hon fick sitta och ta sina ackord 

och bli uttråkad. ”Ja men okey, du Pia kan väl ta synthen då!” Pia kommer ihåg det som 

att hon redan på högstadiet tyckte att detta var fel och orättvist.  

 

Pia: Det var som att en tjej som är duktig på musik hon kan sjunga! Hon kan sjunga 

och kanske spela lite synth, medan en kille… Killarna var så där att (de) liksom 

kunde… Kunde massa olika instrument och var såna här gitarrfantaster och då fick 

dom fritt utrymme att hålla på med det och det är säkert jättekul för dom, men jag 

tycker inte det hör hemma på skolan. Jag tycker när man går i skolan, i grundskolan, 

då ska läraren se till så att alla får prova på. Då kanske dom väcker nåt intresse hos 

nån, för jag blev ju intresserad. Sen nu tycker jag det är jättekul att liksom spela 

instrument. 

 

En förklaring till varför framförallt grundskolans pedagogik framställs i så negativa 

ordalag är vikten av tid. Det finns en tydligt utformad idé hos mina informanter om att 

möjligheterna på fältet förbättras avsevärt ju yngre man är när man börjar. Därför ses 

barndoms- och den tidiga ungdomstiden som viktiga att ta tillvara på. En informant 

lägger stort ansvar på skolan för att den har försvårat för henne som trummis, 

framförallt genom att hon inte fick möjlighet att upptäcka instrumentet när hon var 

riktigt ung. Informant: ”[…] Eftersom om jag, nu ska jag inte låta så bitter, men om jag 

hade fått prova att spela trummor redan i högstadiet, kanske jag hade insett att det var 

min grej och då hade det varit mycket bättre idag. […]” Föreställningen om tidens 

betydelse verkar vara i det närmaste orubblig hos merparten. Detta åskådliggörs i 

återkommande resonemang om vikten av att ha tiden på sin sida eller upplevelsen av att 

hela tiden vara på efterkälken. Tidsaspekten är en fundamental drivkraft i 

föreningsarbetet. Detta motsäger på sätt och vis det klichéartade uttalandet som hävdar 
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att det aldrig är för sent att lära sig ett musikinstrument. Majoriteten förefaller vara 

övertygande om att det blir betydligt roligare om man lär sig i en tidig ålder och att det 

då också finns en betydligt större chans till fortsättning. Om det går alltför tungt är det 

lätt att ge upp, vilket kan kopplas till en känsla av underlägsenhet gentemot dem som 

hållit på längre. Flera jämför sig med den unge manlige musikern som lärde sig spela i 

unga år. Han blir på sätt och vis normgivande. Även forskare använder tidsaspekten 

som en förklaring till kvinnors underordnade position inom rockkulturen (se t ex 

Bayton 1997, Clawson 1999, Lilliestam 2009: 170).  

Berättelsernas intensitet kan ses i ljuset av att erfarenheterna inte sällan tangerar vid 

mörka känslor av att bli kränkt. Fenomenet tolkas utifrån genus – att informanterna 

kände sig förnedrade och underordnande i rollen som tjejer. Klassrummet som en form 

av en inte självvald offentlighet har förmodligen bidragit till denna förbittring. I 

intervjuerna träder det fram en bild av skolan där musikundervisningen saknar ett 

genusperspektiv och att detta i kombination med musicerandets offentliga karaktär har 

skapat starkt negativa känslor. En parallell kan dras till ångestframkallande scenskräck 

(jfr Wills & Cooper 1988). Informanternas upplevelser går att koppla till forskning som 

pekar på hur skolan lider brist på jämställdhet och att flickor tenderar att bli 

osynliggjorda i klassrummet (jfr t ex Steenberg 1997: 50-53). Det kan tolkas som en 

form av inskolning i underordning (Liliequist 1993). Detta är något som väcker 

informanternas vrede och motstånd men det verkar vara en reaktion som har förstärkts 

med tiden.  

 Dilemmat som beskrivs är följande: Hur ska man kunna bli duktig på ett instrument 

om man inte får tillfälle att upptäcka det? Hur ska man våga ta för sig om man befinner 

sig i en miljö där man känner sig underordnad? Eva är en av de informanter som 

upplevde grundskolan som en tid då fick pojkarna blev säkrare och duktigare medan 

tjejerna inte alls blev stärkta. Det är framförallt efter att hon har studerat pedagogik som 

hon styrkts i sin slutsats att pedagogernas tillvägagångssätt var dåligt, framförallt ur 

jämställdhets-synpunkt. Att döma av Evas ord verkar hennes självkänsla inom detta fält 

snarast ha försämrats under de åren. Det finns en koppling här till något som flera 

framställer som centralt och det är att deras dåliga självförtroende hindrade dem från att 

tidigt våga ta steget till att börja spela rock. Vissa kan till och med hysa agg mot sig 

själva för detta, som om allt hade blivit annorlunda bara de hade vågat. Eva och hennes 

kompisar startade ett band på högstadiet och hon spelade synth. De fick låna en lokal 

på skolan och en musiklärare hjälpte dem med noter till låtar som de skulle öva in. Den 

perioden fick ett ganska abrupt slut eftersom musikläraren gav dem ett ultimatum för 

att få använda lokalen. De var tvungna att framträda inför andra elever för att få behålla 

sin replokal. Bandmedlemmarna kände sig långt ifrån säkra på sin förmåga och ville inte 

alls ställa sig på en scen framför många människor.  

 

Eva: Vi som inte kände oss så trygga och säkra på oss själva och så tyckte att, ja, så 

vi slutade spela efter, ja, två tre gånger för att... Ja, vi inte ville uppträda där. [...] Det 

kändes väl som att, ja vi tyckte att det var helt idiotiskt att man var tvungen att 

uppträda så jag kommer faktiskt inte ihåg… Jag gjorde ingenting och jag vet inte om 

nån av dom hade en diskussion om det.  
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Den makt som informanterna ofta tillskriver musiklärarna blir i detta fall konkretiserad 

eftersom musikläraren var den som avkrävde dem ett offentligt framförande som de 

inte var redo för. Eva och hennes band artikulerade dock ett slags motstånd genom att 

vägra gå med på de uppställda villkoren. Evas blyghet kan knappast ha förbättrats av 

detta.  Utifrån ser det ut som om de blev bestraffade för sin blyghet och jag undrar i 

mitt stilla sinne vad det får för konsekvenser av att vara med om en sådan sak. Även 

om Evas och hennes nuvarande band har spelat ihop i flera år kan hon fortfarande bli 

väldigt nervös av att uppträda offentligt. När vi träffas har hon en spelning med bandet 

dagen efter och hon vet att hon kommer att ha svårt att äta någon mat innan eftersom 

hon brukar bli alltför spänd för att få någon matro.  

 Även i de ljusa minnena är det vissa specifika lärares insatser som betonas. I olika 

pedagogiska sammanhang har det funnits individer som förutom att förmedla kunskap 

också har hjälpt informanterna och påtalat deras talang. Kristin minns sina musikaliska 

möten med sin högstadielärare och även om de inte träffades många gånger var de 

viktiga för hennes tro på sig själv. Kristin var den enda tjejen på högstadiet som spelade 

elgitarr och ibland for hon illa av att vara i minoritet och ses som udda. Lärarens lite 

friare pedagogik och uppmuntran inspirerade henne att fortsätta trots dessa problem.   

Kristin: Jag hade, kom jag på nu också, väldig tur under högstadiet när jag satt

 hemma och plinkade lite bara, så min musiklärare under högstadiet som var

 väldigt bra och så där han, ja… Så jag berättade för han att jag spelade. Så vi

 träffades några gånger bara på kul. Men han var väldigt så här bara ”ja, men

 stoppa in gitarren i förstärkaren och så kör vi!” liksom. ”Höj volymen!” Och inte

 att man skulle sitta och lära sej spela skalor eller så. Det var jättebra tror jag för

 då vart det bara det roliga först och sen på gymnasiet när jag tog lektioner så

 förstod man att man måste lära sej noter och skalor kanske också för att komma

 vidare. Så det var jätteviktigt. 

Marika: Så han var en viktig person för dig? 

Kristin: Mmm, ja det tror jag. Och så särskilt som tjej också för att han, han bara  

 tog tag i mig tyckte jag ”ja, vi kör!” liksom, så det var… Jag var ju den enda 

 tjejen i högstadiet som spelade gitarr. 

Marika: Hur kändes det då? 

Kristin: Ehh det var… (paus). Det kändes ju bra på ett sätt. Man kände sej lite tuff

 och så där men det var också svårt för att man måste hävda sej på nåt vis. […] 

    

Det var nu som Kristin fick upp ögonen för det som hon upplever som det bästa med 

rocken. Hon pratar om energin och om en längtan efter att själv få ta del av den. ”Ja, 

eller suget, eller man känner liksom ja, ‟yeah va härligt! Jag skulle vilja va med och 

spela!‟” Hon ser glad ut och skrattar lite lätt när hon säger detta. Förmågan att göra 

lärandet till något lustfyllt lyfts fram av flera som något principiellt viktigt. Oinspirerade 

pedagoger och undervisningsmetoder förs ofta fram som ett problem. Kristin förklarar 

vilken positiv inverkan som musikläraren hade på henne och den erfarenheten går 

också att se ur ett genusperspektiv. Kristin skildrar en form av positiv särbehandling 
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som var viktig för henne. Kristin behövde extra uppmuntran för att hon var tjej och 

läraren gav henne det. Kristin är en av få informanter som förmedlar minnen av en 

musikpedagogik som stärkt henne. Åsa ger också en ljus bild genom att lyfta fram en 

enstaka händelse som fick henne att förstå att hon själv kunde skapa. Det utspelade sig 

under det tredje året på gymnasiet. Det var en lärare som banade vägen genom att 

inspirera sina elever att upptäcka nya saker – Åsa talar om det som om ett 

ymnighetshorn öppnades framför henne. 

 

Åsa: Och det var egentligen då som jag började mer få upp ögonen för... Alltså då 

fick vi prova på jättemånga olika instrument och han visade oss, vi hade en manlig 

lärare och han visade till exempel hur man gör en låt. Vilka ackord man bygger upp 

den på och vilka som passar ihop med varandra, och det var därifrån jag börja ”jaha, 

va kul, kanske jag kan göra också?”. Det verkar inte så jättesvårt i alla fall. 

 

Åsa fick på så vis en del av de redskap som behövs för att kunna göra egna låtar och det 

är något som i förlängningen har förändrat hennes liv.  

För dem som överlag har ljusa minnen av olika pedagogiska insatser verkar det som 

att de tidigt har etablerat en syn på sig själva som musiker. Det kan ha handlat om den 

kommunala musikskolan eller en musikinriktad grund- eller gymnasieskola. Denna 

framväxt av vad man kan benämna som en musikeridentitet har stor inverkan på vad som 

händer sedan. Musikforskaren Åsa Bergman beskriver ett liknande fenomen i sin 

avhandling där ungdomar som var musikaliskt aktiva både i och utanför skolan intog en 

särställning (Bergman 2009: 196). Lucy Green använder begreppet enkulturation för att 

skildra en sakta framväxande identitet som musiker och hur den ses i samband med 

olika slags informella och formella lärandesituationer (Green 2008: 5-8). 

Ett sätt att skolas in i rollen som rockmusiker är att vara med i rockband som sätts 

ihop under högstadiet och gymnasiet och som för flera informanter utgör den första 

erfarenheten av att spela i ensemble. Maria är en av dem som spelade i band under 

högstadiet. Det var en del av en pedagogisk metodik. Dessa arrangerade band har 

ibland inneburit en frihet som har satt sina spår. Maria och tre andra tjejer bildade ett 

temporärt band i skolans regi. Maria spelade synth. Jag undrar om det nästan var som 

ett band och Maria replikerar: ”Ja som ett band!” Även om det kan verka som en 

parantes i Marias liv är det inramat av ljusa minnen. ”Så det var väldigt lugnt. Vi gjorde 

en egen låt (skrattar lätt) som vi spelade upp inför skolan och det hemska bandet finns 

på video nånstans (skrattar).”  

Det är tydligt att gymnasietiden är en tid som präglar merparten och att det är ett 

viktigt skede när det gäller synen på sig själv som musiker (jfr t ex Scheid 2009). Hur 

präglar detta berättelserna och hur kan det sättas i samband med den ofta hårda 

bedömningen av musiklärarna? Många av informanterna var relativt erfarna när de 

började gymnasiet, vilket måhända går att skönja i intervjuerna där det ofta uppenbarar 

sig ett glapp mellan vad de önskar och vad de får. 

Petra är en av dem som lägger ut texten när vi kommer in på temat ”dålig 

musikundervisning” och under vår långa intervju är det få ämnen som gör henne lika 

upprörd. Även om hennes lärare under gymnasiet uppmuntrade henne att studera 



84 
 

vidare i ämnet begick han enligt Petra ett kardinalfel när han inte lät eleverna utöva 

ämnet. Hon fick högsta betyg men tycker ändå att läraren misslyckades kapitalt med sitt 

uppdrag. I motsats till merparten tolkar inte Petra detta direkt utifrån något slags 

kritiskt genusperspektiv men konsekvenserna blev att hon inte fick möjlighet att 

upptäcka de typiska rockinstrumenten. 

Petra: Det var aldrig nåt mål liksom. Aldrig så här: ”Vill du prova spela trummor? 

Vad vill ni göra här i klassen?” Jag kommer inte ens ihåg, jag kan inte ens se framför 

mej att vi hade några instrument som stod framme! Alltså, jag ser bara framför mej 

en sal, en typ whiteboard och så typ ett piano och så brukade han sitta framför det 

pianot och så hade han nån bandspelare. Jag kom inte ens ihåg om vi hade några, 

om det faktiskt fanns förstärkare… Ja men om det fanns nånting… Gitarrer… Ja, 

så det var dåligt. 

 

Det är intressant att försöka förstå vilken vikt mina informanter tillmäter lärare som de 

kanske inte har träffat på många år och att oavsett om de har lyckats eller misslyckats 

med sitt uppdrag verkar de ha etsat fast sig i minnet. Musiklärare angrips i en sådan 

omfattning och styrka att jag drar slutsatsen att de representerar ett system där kvinnors 

underordning reproduceras. Det förefaller vara utbildningssystemets tillkorta-

kommanden i integrationen av ett genusperspektiv som gör att den bristfälliga 

musikundervisningen väcker en sådan indignation hos dem. Det är skolan som 

institution som angrips men det är de enskilda lärarna som i första hand anklagas vilket 

gör att en tydlig godtycklighet ibland uppenbarar sig. Vissa lärare beskrivs som 

inspirerande och pedagogiska och andra som orättvisa och rakt igenom bristfälliga. 

Beroende på vilken lärare som de råkade få, fick deras liv en skjuts framåt eller i värsta 

fall bakåt.  Tillgången till kunskap är en fundamental aspekt i informanternas 

rättvisetänkande och att utbildningen till att bli rockmusiker i hög grad är en informell 

process bidrar sannolikt till att skolväsendets insatser upplevs som desto viktigare 

(Cohen 1997: 20, Lilliestam 2009: 171, jfr Green 1997: 193-229). När de som erfarna 

musiker och genusmedvetna föreningsaktiva ser tillbaka tycker de sig se ett mönster.  

Deras bild av det förflutna är i viss mån färgad av hur deras liv har utvecklat sig, där 

inte minst det feministiska uppvaknandet har satt sin tydliga prägel. Det mest slående är 

dock hur minnena av pedagogiken förefaller vara ett viktigt incitament bakom deras val 

som vuxna att aktivt engagera sig.  

  Jämställdhetsproblematiken inom musikpedagogiken har lyfts fram i olika 

sammanhang och kan ses som ett område där det ofta förespråkas en ökad 

medvetenhet (se t ex Bergman 2009: 146f, Bränberg 2009, Enbäck & Lidström 2006, 

Hedin 2008, Jansson & Bjerrehus 2008). Kontrasterna mellan goda och dåliga 

erfarenheter är stora och diversiteten kännetecknar mitt intervjumaterial men 

framförallt den kritiska hållningen till den ideologi som förmedlas via skolsystemet. 

Även om den här delen av livet för många av informanterna inte har gett dem den 

inspiration eller kunskapsbas som de hade behövt, har de negativa lärdomarna fungerat 

som en drivkraft i sig. De har bidragit till deras starka motivation att arbeta och verka 

feministiskt på fältet. Någonstans här kommer ofta insikten om att det måste till en 
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förändring för att förbättra villkoren för unga flickor så att deras självförtroende stärks 

istället för att skapa osäkerhet och obehagskänslor inför vissa situationer. Detta går 

ibland att liknas vid en resa där de i skolans miljö uttryckt sitt utanförskap på ett mer 

lågmält, subversivt sätt för att sedan förflytta sig till en betydligt mer aktiv och politisk 

position i rollen som feministiskt engagerad musiker. I de fall där en bitterhet kommer 

till uttryck fungerar den ofta som en tillgång i deras vuxna liv. De personer som har 

starkt negativa erfarenheter verkar kunna kanalisera sin frustration i det egna skapandet 

och i en vilja att åstadkomma en förändring genom sitt föreningsarbete. De informanter 

som presenterar de mörkaste minnena är ofta de som är mest drivande. De explicit 

hårda bedömningarna av musikpedagogiken kan även ses som en politisk strategi riktat 

utåt, i detta fall mot mig, eftersom jag förmodligen betraktas som ett slags språkrör (jfr t 

ex Patterson 2002). 

De orättvisor som de ser i musikundervisningens värld tolkar många av dem som en 

viktig faktor till varför rocken till stor del fortfarande är en manligt dominerad arena. 

Även inom skolans musikundervisning är män i dominans. Närapå alla pedagoger som 

dyker upp i intervjuerna är män och överlag nämns ytterst få kvinnor i samband med 

grund- och gymnasieskolans musikundervisning. Kvinnor omtalas ibland som 

pianolärare. Det starka engagemanget som ämnet väcker kan vidare förstås utifrån att 

de ser kvinnors underordning i musikundervisningen som något representativt för 

samhällets stora problem med att nå jämställdhet.   

 

För att sammanfatta detta kapitel är det många faktorer som bidragit till att 

informanterna blivit rockmusiker. Familjens engagemang, politiska och musikaliska 

förebilder samt ett feministiskt uppvaknande är några viktiga komponenter som 

informanterna lyfter fram. Musiken har i de flesta fall haft en central betydelse långt 

innan de själva blev aktiva utövare och identitet är ett huvudtema i sammanhanget. Hos 

majoriteten går det att se hur en framväxande syn på sig själv som musiker sakta men 

säkert etableras, ibland redan under barndomen men oftare under tonårstiden. Det 

finns en tydlig koppling mellan deras roll som musikdyrkande ”fan” och den som 

musiker. Den positiva bilden av rockmusiken och vad den står för har fungerat som ett 

viktigt incitament.  

Allt från den kommunala musikskolan, pianolärarinnor, pojkvänner och 

uppmuntrande pappor har på olika sätt inspirerat dem att gå vidare. Även 

vänskapskretsen har betytt mycket för dem, inte minst i upptäckandet av musik som 

har haft en politisk funktion för dem. Feminism är en viktig ideologisk grund vilken har 

tagit sig uttryck i ett anammande av Riot Grrrls-rörelsens artister och idéer. Do It 

Yourself-ideologin inom punken och Riot Grrrls är central i sammanhanget – idén om 

att själv producera kultur. Ett vänsterpolitiskt engagemang är en viktig gemensam 

nämnare som bland annat manifesterar sig i en kritik av kommersialismen och en 

positiv syn på eget skapande och alternativa sätt att leva. 

Minnen av musikundervisning används som ett viktigt kunskapskapital och 

förmedlas vidare via föreningarna och andra kanaler. Ett stort ansvar läggs på staten för 

att skolan inte tycks ge flickor samma möjligheter som pojkar när det gäller musik. 

Informanternas feministiska grundsyn har bidragit till att en sådan stor vikt läggs vid 
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skolan – den ses som en viktig del i de genusnormer och den könssocialisationsprocess 

som de överlag förhåller sig starkt kritiska till. Deras val att som vuxna engagera sig i 

föreningarna går att se i ljuset av minnena av skolans musiksalar.  
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SHE‟S GOT THE BEAT OCH ROCKREBELLER –  

ETT MUSIKALISKT OCH POLITISKT ENGAGEMANG  
 

ETT PAR NEDSLAG I SHE'S GOT THE BEATS VERKSAMHET 

”Myspys med SGTB” 
 

Klockan är fem över två på eftermiddagen som är varm och solig. Jag har kommit i 

sista stund, med andan i halsen. När jag går in har folk börjat samlas. Det är fullt med 

människor som fikar på Folkkök där nere. Vi sätter oss i konferensrummet där uppe 

och vi är cirka tolv personer. Samlingen går långsamt. Ingen verkar ha bråttom. 

Stämningen är mycket informell. Alla känner i stort sett alla, förutom jag då. Någon 

försöker hitta igen en tevekanal och det visar sig vara en match i damfotboll på just nu. 

Folk engagerar sig i detta och några går och köper mat. Någon anmärker att det är 

konstigt att vi sitter och ser på fotboll när det borde handla om musik men någon 

annan säger att det inte är konstigt – She‟s got the beat är tjejer som lirar och de är tjejer 

som lirar. 

 Programmet handlar om att ge ett smakprov på den föreläsning som ska hållas ute 

på högstadieskolor i Umeå. Det ingår i det projekt som föreningen fått pengar för av 

bland andra Ungdomsstyrelsen. Det är ett jämställdhetsprojekt. Föreläsningen inne-

håller en presentation av dem själva, om varför de började spela musik men även 

information om föreningens arbete. 

 En av seminarieledarna är mycket personlig och känslosam när hon beskriver 

musikens betydelse i hennes liv. Det riktigt lyser om henne när hon förklarar att hon 

förmodligen inte skulle kunna leva utan musik. Musiken är allt för henne. Att sitta 

hemma på sängen och spela på sin gitarr är det bästa hon vet. Sedan visas en film som 

gjordes under konserten tre veckor tidigare. Det är ett ihopklipp av gäster men 

framförallt av de artister som var med. Folk skrattar igenkännande. Vissa som är med 

tycker det är pinsamt och pekar och skrattar. Sedan är det paus och efter pausen 

fortsätter ledarna med att gå mer in på exempel på hur det ser ut för de tjejer som 

spelar. De visar siffror som handlar om hur mycket pengar som staten lägger ner på 

studieförbund och att det finns drygt 100 000 musikcirklar i Sverige (som oftast är i 

bandform) och av dessa är 14 % tjejer.  

 Och varför det heter tjejband? De har gjort ett montage med verkliga rubriker som 

de hittat i tidningar av typen ”ja på spelningen var det ett countryband och ett 

tjejband...”. Sedan har de konstruerat liknande rubriker med ordet ”killband” och vad 
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det skulle betyda. Det ser onekligen konstigt ut och folk skrattar. Detta varvas med 

deras egna olika erfarenheter av marginalisering och av att känna sig förnedrade.  

Exemplen är fängslande och jag sitter och tänker på hur det hade gått för mig om dessa 

två hade kommit till min högstadieskola och varit så peppande och inspirerande som 

jag nu upplever dem vara. En av dem berättar om när de körde 50 mil till en spelning 

och blev väldigt dåligt bemötta. De var ett tjejband. Arrangörerna hade inte ens lyssnat 

på demon som de hade skickat innan. Efteråt kom de fram och sa ”men vad bra ni 

var”.  Deras basist fick inte röra basförstärkaren eftersom ljudteknikern hade ställt in 

den som den skulle vara.  De pratar om vad de kallar för ett ”positivt förtryck”; om hur 

de efter spelningar får ta emot kommentarer av typen: ”Men gud, ni var ju jättebra för 

att vara tjejer...”  Efteråt funderar gruppen på om detta kanske framstår som alltför 

negativt för unga tjejer och möjligtvis skrämmer bort istället för att peppa dem. 

Seminarieledaren föreslår att de ska väva in några positiva upplevelser också. (Redigerat 

utdrag ur min fältdagbok 2003 10 19.) 
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Festivalen 
 

Intrycken är många. Människorna står tysta och tittar på musiken, koncentrerat, 

ibland lite avvaktande med armarna i kors men oftare mer aktiva och synbart 

positiva. Folk springer fram och tillbaka. Klädseln är varierad men det finns tydliga 

mönster. Modekläder, lite personliga stilar med scarves lindade i flera varv runt 

halsen och politiska budskap på t-shirtar. Alla som jobbar går omkring med SGTB:s 

nya egna t-shirt. De flesta har den röda med logon i svart tryck, men den finns även 

i svart. Många människor har stilar som kan klassas som alternativa, med 

dreadlocks, tatueringar, nedhasade byxor – måhända signalement för ett politiskt 

ställningstagande. Några sitter i en soffa och pratar mest med varandra. Det är folk i 

stort sett alla åldrar. Jag ser barn som sitter på föräldrarnas axlar i publikhavet och 

även människor i pensionsåldern. De flesta är i sällskap även om det finns en liten 

grupp som i likhet med mig själv har gått hit ensamma. En vanlig syn är människor 

som träffas och kramas.  Många liksom jag själv tar kort och dokumenterar tillfället. 

Folk tittar nyfiket på mig när jag tar kort, kanske de tror jag är journalist med min 

stora kamera? Merparten är mellan 15-30 år. Arrangemanget är drogfritt så 

människor i alla åldrar kan komma in. De som jobbar med festivalen springer 

omkring mycket och pratar med varandra, träffar människor som de känner och 

utför olika slags sysslor. Någon säljer mat i Folkkök. Bland annat kan man köpa 

veganbulle vilket jag gör när hungern sätter in. Jag träffar ordföranden kort innan 

jag far hem som säger att det är många fler i år än förra året: cirka 180 betalande. 

Och hon är påtagligt nöjd. (Redigerat utdrag ur fältdagbok från 2004 03 12.) 

 

OM DRIVKRAFTER OCH DEN MÅNGFACETTERADE FEMINISMEN 

 I det här kapitlet lyfter jag fram hur informanterna beskriver föreningarna och sitt 

föreningsengagemang. På vilka sätt framställs deras engagemang som meningsfullt? 

Ämnet väcker starka känslor vilket kan ses i ljuset av att vissa är djupt involverade och 

att det upptar en stor del av deras liv. Ibland har jag upplevt en påtaglig defensiv 

hållning. De förefaller vara vana vid att få kritik för att de representerar en typ av 

identitetspolitik – en organisering som framförallt riktar sig till tjejer. Vissa arbetar med 

föreningsfrågor för att de benhårt tror på de ideologiska frågeställningarna medan andra 

gör punktinsatser och känner den starkaste passionen inför sitt eget skapande och 

bandgemenskapen.  

De två utdragen ur fältdagböcker om SGTB:s verksamhet som jag presenterade i 

kapitlets inledning syftar till att ge en levande bild av strategier som de använder sig av 

och en vardag som delas av många av dem. Det ger en liten inblick i deras liv, i varje fall 

hur det ter sig inför mina ögon. Observationerna visar även på hur tätt sammanvävda 

deras olika roller i regel är – som musiker, feminister och föreningsaktiva. Jag deltar 

under flera års tid i SGTB:s årliga festival, som är en stor högtid för dem som förening. 

Då får medlemmarna möjlighet att visa upp sig för allmänheten, det hålls kurser och 
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ibland seminarier. Maria har jobbat med festivalen och är märkbart stolt över vad de 

har åstadkommit med små medel.  

 

Marika: Vad tycker du då att det har gett dig som person det här föreningsarbetet? 

 Vad får du ut av det? 

Maria: Ja, det ger ju väldigt mycket tillfredsställelse när man till exempel har ordnat 

 den här festivalen som jag tycker blev så himla bra, och har fått så bra respons 

 och blivit uppmärksammad i massa olika medier. [...] Och det är en enorm 

 tillfredsställelse att ha kunnat genomföra det och på så lite pengar som vi ändå 

 har använt. Jag tycker det bara är... Ja, Ume Open, i all ära, arrangerar en stor 

 glamourös festival, men våran är minst lika bra, om inte bättre tycker jag. Och så 

 mycket mera personlig! Och vi har... Vi har åstadkommit det! 

 

Maria är engagerad i She‟s Got the Beat och hon beskriver en tillvaro som helt och 

hållet kretsar kring SGTB och hennes band. Situationen är typisk för många av 

informanterna. Livet cirkulerar ofta till stor del kring det egna skapandet och 

föreningen. Det är inte så att Maria klagar på att hon har fullt upp – tvärtom verkar hon 

må bra av att vara så pass engagerad och upptagen som hon är. Hon pratar fort och 

ivrigt om sitt liv, om varför hon gillar det som hon gör och varför hon tycker att det är 

viktigt. Just nu känner Maria att hon är kapabel till allt detta arbete, kanske därför att 

det ger mycket tillbaka till henne själv – inte minst känslan av att ha utfört något bra. 

  

Maria: [...] Det är bara SGTB, SGTB hela tiden. Och är det inte det så är det

 bandet, bandet, bandet. Musik, musik. Det är hela min fritid. Det är inte en

 sekund över till nånting annat. Samtidigt så nu när jag har orken, kör på till

 100 %! Ta paus och sen kör på till 100 % igen, för att nu kan vi inte släppa det 

 här, nu har vi börjat komma nån vart. 

Marika: Vad är det som driver dig? 

Maria: Det är det att jag tycker det här är så otroligt viktigt!  

Marika: Varför tycker du det? 

Maria: För att jag själv är tjej som spelar musik, jag vill bli behandlad som  vilken 

 annan musiker som helst. Jag vill att det ska bli så och då måste jag  arbeta i den 

 här föreningen. Jag måste göra det aktivt och jag måste engagera  mej, för jag vet... 

 Jag vet att jag är duktig på att fixa och ordna saker, ta mej för och göra saker, 

 och vet att jag är bra på att prata till mej det jag vill ha. Jag är en bra förhandlare 

 (skrattar lätt). Och därför så känner jag att det är  viktigt att jag ställer upp. Just 

 för att jag... Ja jag vet helt enkelt att jag är duktig, jag vet att jag brukar få som 

 jag vill och därför gör jag det 

 

När Åsa bodde i Umeå fick hon höra talas om SGTB genom en kompis och hon hann 

vara med på ett av deras möten innan hon flyttade till Uppsala. Inför flytten surfade 

Åsa på Internet och hittade Rockrebeller. Nu jobbar hon ideellt för dem och har bland 

annat följt med till en musikstudio för att lära deltagarna mer om ljud- och 
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inspelningsteknik. Åsas engagemang grundar sig på en kombination av hennes stora 

kärlek till musiken och hennes övertygelse om att musikbranschens logiker försvårar för 

unga kvinnor. Åsa tror att det behövs konkreta åtgärder för att unga tjejer ska få samma 

möjligheter som killar att utvecklas. Hon är på så sätt representativ för majoriteten. 

Engagemanget kan sammanfattas i två huvudargument: den glädje och njutning som 

musicerandet ger samt vetskapen om kvinnors underordning inom området. Merparten 

har åratal av spelande bakom sig och deras erfarenheter har lärt dem att det är jättekul 

men att det finns ett stort antal hinder för unga kvinnor. Många ger uttryck för en tro 

på rockmusikens frigörande potential. Den kan ha ett feministiskt syfte men det finns 

även föreställningar om att den symboliserar en ”alternativ” form av livsstil som skiljer 

sig från ett mer traditionellt eller ”borgerligt” levnads- och förhållningssätt (se t ex 

Berkaak & Ruud 1994: 125f, Fornäs, Lindberg & Sernhede 1988, Lilliestam 2009: 82). 

Deras dubbla roller som musiker och föreningsaktiva gör att de på sätt och vis går att se 

som medlemmar i två olika slags gemenskaper som till stor del glider in i varandra. Det 

är påtagligt hur dessa tillhörigheter handlar om identitet. Berättelserna synliggör ofta en 

glädje och en tillfredsställelse av att (äntligen) befinna sig på rätt ställe med rätt slags 

människor. Det går att dra en parallell till annan forskning som pekar på hur 

bandmedlemskap ger kulturell samhörighet och fungerar som en social markering (jfr t 

ex Lilliestam 2009: 234, Weinstein 2004).  

Informanterna har kommit i kontakt med föreningarna på en rad olika sätt. Flera 

var relativt etablerade när de började engagera sig i arbetet. Sofie däremot var ung, 

nybliven musiker i behov av replokal och stöd när hon hörde talas om Rockrebeller. 

Det utspelade sig när hon gick på gymnasiet, i samma veva som hennes första band 

bildades. I likhet med andra sporrades hon och hennes tjejkompisar av att se unga män 

i sin närhet framträda.   

Sofie: Allting började när jag började gymnasiet. Det var nu två och ett halvt år sen. 

Och då var det så här att jag och mina kompisar hade uppehållsrummet i skolan och 

skämtade och skojade och så hade precis några… Nån vecka innan hade vi varit på 

några kompisar till oss, deras spelning, några killar i klassen. Och sen så… Sen 

tänkte vi: ”Men fan! Kan inte vi också starta ett band!?” tyckte vi. Och sen så satt vi 

och skämta om det så här och typ så. Och sen senare då startade rebellprojektet. 

Rebeller startades då så att… Då så såg vi en sån där flyer, vi såg en massa flyers 

och affischer som satt uppe på skolan och sånt och så tänkte vi ”ja men det här är 

en bra liksom väg eller vad man ska kalla det för”. Så att då gjorde vi helt enkelt så 

att vi tog kontakt och så gick vi på ett möte och sen och tyckte vi det var jättekul och 

så sen ordnade vi upp allt det där med att fixa repa och så. […] 

 

Sofie minns inte riktigt vad som drev dem att kontakta Rockrebeller men tror att det 

var möjligheten att få tillgång till en gratis replokal som var det avgörande. Med tiden 

växte hennes intresse för verksamheten och nu har hon en mycket aktiv roll i 

föreningen. 

Det som ryms inom ramen av SGTB och Rockrebeller är till viss del ett konkret 

och relativt formaliserat arbete. Till exempel ger de tjejer tillgång till replokal, antingen 
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gratis eller till ett förmånligt pris. De arrangerar kurser eller workshops i ljudteknik. 

SGTB:s festival syftar bland annat till att artister ska få spela live på en scen. Att få 

möjlighet till att framträda offentligt ses som en viktig förutsättning för att kunna 

fungera som musiker. Det är mycket administrativt arbete som måste utföras och att 

söka pengar hos kommunen är något som medlemmarna i SGTB ägnar mycket tid åt. 

Att skriva ansökningar är en viktig del av arbetet och en förutsättning för att festivalen 

ska kunna genomföras. De är därmed tvungna att sätta sig in i den kommunala 

kulturpolitiken. Pia är nöjd med att kommunen bidragit med pengar och förklarar 

varför hon tycker att det är viktigt att det finns en festival som riktar sig framförallt till 

kvinnliga musiker. Hon trycker på behovet av kvinnliga förebilder och att oetablerade 

artister ska få möjlighet att synas. 

 

Pia: Men just att arrangera en festival där tjejer får spela och får möjlighet och stå på 

scen och få uppmuntran och få liksom publik som tittar på dom och skapa 

kontaktnät mellan... Mellan liksom med andra musiker, det är jättejätteviktigt. Jag 

tycker det är... Så jag tycker dom verkligen har tagit rätt beslut. Att visa upp är en 

unik grej liksom. Visa upp. Det är inte bara tjejer som spelar det är några killar också 

men alltså. Och visa upp det som finns i stan. Så att dom får speltillfällen. Dom här 

oetablerade liksom banden som så här blir uppmuntrade. Jag tror att dom behöver 

det. Det behöver alla band i och för sej men om man tittar på könsfördelningen 

som är på dom övriga arrangemangen som brukar vara i stan med band som spelar, 

nog är det 90 % killar, 95 %. Det är det och jag vet inte varför det är så, om dom nu 

är duktigare men det betvivlar jag utan jag tror snarare det är det att det behövs extra 

eftersom det inte finns så mycket förebilder för tjejer när dom spelar, så behövs det 

särskilt liksom att dom får spela på en festival och liksom de är en massa andra tjejer 

som spela. Det är jättebra tror jag. Och visa upp för media och visa upp för 

publiken att det finns. Och sen kan dom kanske gå vidare och få spelningar på 

annat håll, på vanlig väg. 

Allt detta arbete går att se som en kompetens som informanterna införskaffar sig via 

föreningarna och det är något som skildras i frigörande termer. De skapar så att säga 

själva sin egen alternativa plattform och sina egna spelningsmöjligheter, på samma gång 

som arrangerandet blir en kunskap och en merit som de kan använda sig av i framtiden. 

Lars Kaijser skildrar en liknande situation i sin studie om en ungdomssatsning i 

Hudiksvall, Brandgaraget, där ungdomar fick lära sig att arrangera spelningar, med allt 

arbete som det innebär i form av planering och genomförande. Brandgaraget gav 

ungdomarna värdefulla erfarenheter av att vara arrangör (Kaijser 2007).  

En grundläggande tanke är att dessa satsningar ska bana vägen och få deltagarna att 

bli självständiga musiker. Det finns en allmän tro på att behovet av dylika feministiska 

satsningar är av en övergående natur. Flera informanter försvarar denna kvinno-

organisering med att säga att den stora drömmen är att de i framtiden inte ska behövas. 

Pia som har spelat i band i många år vet hur svårt det kan vara att få spelningar och hur 

viktiga de för musiker. Det finns ofta en tydlig koppling mellan föreningarnas ideologi 

och verksamhet och informanternas egna erfarenheter som musiker.   
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 Rockrebeller har en mer uttalad separatistisk hållning än SGTB som menar att alla 

är välkomna till föreningen, även om det i praktiken nästan bara är unga kvinnor som är 

medlemmar vid tidpunkten för mitt fältarbete. En bakomliggande förklaring till en 

separatistisk strategi är negativa erfarenheter av utsatthet. Jag har från olika källor fått 

höra talas om det obehag som unga kvinnor ibland upplever som minoritet i 

replokalsmiljö. Alexandra Apolloni som utfört fältarbete i ett amerikanskt rockläger för 

unga tjejer, använder sig av Foucault (1979) för att analysera känslan av att vara 

kroppsligen övervakad och bli bedömd i könsblandade rockmiljöer samt att uppleva sig 

som en anomali – något avvikande (Apolloni 2008: 6).    

Anneli är engagerad i Rockrebeller och för henne är den separatistiska strategin 

självklar och hon döljer inte sin irritation när hon berättar om den kritik som de ibland 

får. I det här fallet rörde det sig om en tjej som inte tyckte att det var rättvist att bara 

tjejer skulle få tillgång till gratis replokal. 

 

Anneli: NÅ! NÅ! (Pratar med hög, ljus röst för att illustrera sin upprördhet.) Vad i 

helvete liksom, vem är det som är diskriminerad? Vem? Jag blev skitupprörd liksom. 

Jag tycker liksom att i en perfekt värld… Precis, i en perfekt värld finns inga 

orättvisor. I en perfekt värld behövs inte Rockrebeller. I en perfekt värld behövs inte 

whatever liksom. Men det är… Just nu behövs det med tanke på hur det ligger till. 

Även om Anneli förordar separatism som arbetsmetod vill hon att inte att könet ska ha 

någon avgörande betydelse i ett framtida idealsamhälle. Kvinnors organisering som 

grupp och separatism brukar då och då kritiseras och ses som något kontroversiellt 

(Gemzöe 2002: 144). Separatismens vara eller icke vara utmålas ofta som en skiljelinje 

inom feministisk ideologi och dess belackare menar att den bidrar till en reproduktion 

av könssegregation och genusnormer, men även att andra former av underordning 

riskerar att osynliggöras. Kvinnor som använder organisering som ett medel för att 

försöka förändra sin situation stöter vid somliga tillfällen på motstånd (se t ex Eduards 

2002: 64-79). 

SGTB och Rockrebeller går att se som en del av en historisk tradition där politik 

och musik vävs samman. Musik har ofta använts som ett medel inom olika slags 

politiska organiseringar som strävat efter ökad rättvisa (se t ex Arvidsson 2008, 

Eyerman & Jamison 1998, Randall 2005). Ett exempel är den svenska kvinnorörelsen 

på 1970-talet där det feministiska temat ofta parades med socialistiska ideal. Bland annat 

kritiserades den svenska vänsterrörelsen för sin ensidiga fokusering på klasskampen och 

för att kvinnors underordning hamnade i skymundan. Kvinnofestivaler, explicit 

feministiska musiktexter och kurser för att lära tjejer spela rock, är några exempel på 

musikrelaterad verksamhet som den svenska kvinnorörelsen ägnade sig på 1970-talet 

(Arvidsson 2008: 342-349, jfr Gerdin 1989). Från statligt och kommunalt håll 

förekommer många satsningar som riktar sig till unga kvinnor och som rör rockmusik 

(se t ex Häll 1998, jfr Börjeson 1998). I USA finns en etablerad kvinnomusikkultur som 

utmärks av återkommande musikfestivaler. Från 1970-talet och framåt har dessa 

fungerat som en samlingspunkt för kvinnor och kännetecknas av att de många gånger 

är separatistiska och fokuserar den lesbiska kvinnans och hennes villkor och 
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erfarenheter (se t ex Morris 1999). Efter Riot Grrrls-rörelsens storhetstid under 1990-

talet har det vuxit fram en rörelse i USA vars syfte påminner mycket om Popkollo i 

Sverige och dess verksamhet. Det finns en tydlig feministisk strategi bakom arbetet i 

amerikanska rocklägren för unga kvinnor, där nya kunskaper syftar till att stärka dem 

och musiken ses som ett (politiskt) medel för att göra de unga kvinnornas röster hörda 

(Apolloni 2008, Kofi-Bruce 2002).26 Amerikanska Ladyfest är en stor, veckolång 

kulturfestival som riktar sig till kvinnor och som vill inspirera dem till att använda sin 

kreativitet (se t ex Leonard 2007: 163-180). Den kan ses som ett slags parallell eller 

motsvarighet till SGTB:s årliga festival. 

 

Informant: […] Men det är nästan lika roligt att spela musik själv som det är att ge 

musik till nån annan eller intressera andra för musik. Jag tycker väldigt mycket om 

alla delarna av musiken. Jag tycker om och lyssna på, jag tycker om spela själv och 

berätta om musik […] Jag vill gärna ha med det på nåt sätt men det behöver inte 

vara jag i centrum kanske. 

 

Informanten i citatet ovan diskuterar sitt engagemang i en av föreningarna och talar om 

det som något som ger henne mycket tillbaka. Hon arbetar med att inspirera andra unga 

kvinnor till att börja spela musik, inte minst genom att ge dem rätt kunskaper och 

verktyg. Det är en arbetsuppgift som nästan är lika meningsfull för henne som det egna 

skapandet. Dessa två aktiviteter förefaller hänga ihop på ett logiskt sätt i informanternas 

liv. I själva förmedlandet av de färdigheter och erfarenheter som de har samlat på sig blir 

deras egen kompetens på samma gång upphöjd och användbar. Det innefattar även 

problem, sorger och ilska som därigenom kan kanaliseras och förvandlas till ett 

användbart kunskapskapital. Det finns ett tydligt stråk av solidaritetstänkande i allt detta 

– att de yngre medlemmarna inte ska behöva vara med om samma sak som de har varit. 

Alla samlade lärdomar kommer andra till nytta.  

 

Maria:  […] Se till att det lättare att komma, att få chans att spela om det finns 

nånting. Om det finns nåt nätverk av nåt slag som bygger upp, som man kan gå 

med i och på det sättet få chansen att spela. Och sen för att uppmuntra tjejer att 

spela mer. 

Marika: Varför tycker du det är viktigt? 

Maria: Därför musik är så underbart! (Storskrattar.) Musik är underbart. […] Och 

 så just med tanke på hur musikindustrin ser ut idag, alltså om man tittar på 

 MTV eller såna här saker, så det enda sättet man kan förändra det är ju att fler 

 tjejer börjar spela och att dom inte… Att dom börjar spela eget, alltså egna 

 instrument och det dom tycker är kul för att ändra på… Så att dom inte tror att 

 det enda sättet som jag kan få sjunga eller nånting det är om jag viker ut mej 

 eller, utan att det faktiskt går att göra på annat sätt (hon skrattar ett lätt, liksom 

                                                             
26 För källor se t ex Popkollos hemsida: www.popkollo.se samt när det gäller amerikanska rockläger för unga 
kvinnor se: www.girlsrockcamp.org/main/ 

http://www.popkollo.se/
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 frustrerat, skratt). Och sen är det ju mycket det för att jag älskar ju musik! Och 

 jag tror inte jag är ensam om det heller så att… Ja. 

 

Marias ord inringar vad det är som driver merparten i deras ideella arbete. I 

berättelserna synliggörs ofta en längtan efter en alternativ form av verklighet som skiljer 

sig från det kapitalistiska samhällssystemet och som sätts i samband med en värld där 

män och kvinnor har samma värde. Rättvisa är ett honnörsord för gruppen i sin helhet 

och en drivande tanke i föreningsarbetet. Trots en medvetenhet om kvinnors tydliga 

underordning har Maria och många av de andra en stark tro på den organiserade 

feminismen och vad den kan åstadkomma. 

 

Maria: […] Ja, jag vet inte. Jag tror bara liksom att det är klart att det blir en 

förändring och kvinnor har ju som i historien varit... Alltså det har ju varit mycket 

mera problem (lätt skratt) än vad det är nu och det blir ju bättre och bättre inom alla 

områden. Kvinnor hade inte rösträtt men fick rösträtt och nu är det ingen som 

ifrågasätter det här i Sverige, varför skulle…? Det finns väl ingen som ifrågasätter 

det? Och har det blivit en förändring där så är det klart att det kan bli en förändring 

inom musikbranschen också. 

Men det finns även de som har en mer negativ syn på förändringsbenägenheten i 

samhället och som tror att det kan behövas mer drastiska åtgärder för att kunna 

korrigera cementerade samhällsmönster. Detta sammanfaller ofta med en radikal-

feministisk samhällssyn. Överlag präglas dock intervjumaterialet av en framtids-

optimism. Detta förhållningssätt försöker de föra vidare till deltagarna på olika sätt. 

Ibland undrar jag i vilken mån som det går att se som en del av en mer eller medveten 

pedagogisk strategi. En del av verksamheten uttrycker en strävan efter att förändra 

värderingar som upplevs som negativa. Informanterna använder till exempel ofta ordet 

”peppa” för att beskriva hur de försöker få andra att tänka positivt och tro på sig själva. 

Ordet innefattar mycket av den tilltro till att åstadkomma förändringar genom 

förändrade tankemönster som jag tycker att intervjuerna präglas av. Informanterna 

försöker möjliggöra en attitydförändring hos deltagarna och i förlängningen i samhället i 

stort. De använder sig av det talade och skrivna ordet som sprids i form av 

föreläsningar, intervjuer och paneldebatter. Denna tilltro till förändring kan sättas in i 

ett senmodernitetsperspektiv. Att kunskaper omsätts i praktiker i syfte att förbättra ses 

ofta som något typiskt för vår tid. Giddens tes om den reflexiva moderniteten 

aktualiseras här (se t ex Giddens 1999). Informanternas samlade lärdomar används på 

ett konkret sätt för att försöka skapa en mer jämställd musikbransch.  

 Det konkreta föreningsarbetet präglas ofta av att ingjuta optimism och mod 

samtidigt som de praktiska färdigheterna lärs in. Hos Rockrebeller får deltagarna genom 

olika workshops lära sig allt från olika gitarrackord till ljud- och inspelningsteknik. Petra 

berättar om ett band som i stort sett var helt utan förkunskaper men som ändå lärde sig 

grunderna i att spela tillsammans på kort tid. De fick träna genom att försöka härma 

och spela efter låtar av exempelvis Bob Dylan och Hole. Det var alster som hade valts 

ut på grund av sin enkla uppbyggnad. Trummorna lärs ut enligt samma teknik. En 
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bärande tanke är att försöka avdramatisera det svåra och krångliga. ”Ja men då kan du 

spela åttondelar och så visar man ett åttondelskomp på trummorna och så räcker det 

liksom.” Petra instruerar mig vilka olika sätt det finns att spela på en gitarr. Det finns så 

kallade ”öppna ackord” som är lättare än barréackord och därför lämpar sig väl för 

nybörjare. Petra vill åskådliggöra för mig hur enkelt det är och springer iväg och hämtar 

en gitarr som hon stämmer. Med den i sin famn sitter hon och visar med sina fingrar 

skillnaden mellan dessa speltekniker och börjar prova ut ”Knocking on heaven´s door” 

av Bob Dylan. ”Och då är det så himla lätt att lära ut dom, lära dom ackorden. […] 

Bara på en session och sen kan man och då får dom liksom köra det och då kan dom!” 

Petra låter glad och upprymd när hon förklarar detta. 

Trots att de två föreningarna arbetar på ett liknande sätt kan man se individuella 

förhållningssätt. Vilken roll som informanterna har i verksamheten och vilken 

feministisk ideologi som anammas är två viktiga faktorer. Lena verkar värja sig från att 

bli kategoriserad utifrån sitt kön men väljer ändå att arbeta i SGTB. ”Och alltså jag har 

aldrig tänkt på mej själv som musiker utifrån kvinna, alltså utifrån att jag är tjej. Så att på 

nåt sätt bidra på mitt sätt till att man ser på ett annorlunda sätt på tjejer som håller på 

med musik. Förstår du?” Lena tycker egentligen inte om separatism och när jag påpekar 

att SGTB på sätt och vis är en relativt separatistisk satsning kommer hon direkt in på 

hur irriterad hon blir på dem som kritiserar SGTB för att enbart se till tjejernas bästa. 

Män är välkomna och det ses som ett mycket viktigt ställningstagande i frågan. Det här 

kluvna synsättet delar Lena med andra. Separatism är ett begrepp som väcker starka 

känslor och som vissa tar avstånd från, på samma gång som merparten ser kvotering i 

någon form som en nödvändig strategi i nuläget. En förklaring till denna kluvenhet är 

den allmänna diskursen kring ämnet. Separatism framkallar reaktioner av olika slag 

vilket informanterna tämligen ofta får erfara (jfr Eduards 2002: 64-79).  

Det politiska engagemanget varierar. Kristins engagemang ligger mer på det 

idémässiga planet. Hon deltar inte i föreningsarbetet i någon högre utsträckning men 

har kontakt med de människor som finns där och sympatiserar med deras värderingar. 

När Kristin och jag diskuterar arbetsförhållandena för tjejer som lirar rock tror hon 

visserligen att saker och ting har förbättrats men det är hennes egen situation som står i 

fokus. Att hon nu för tiden mår bättre och tycker att det är roligare sätter hon i 

samband med att hon blivit tryggare i sin egen roll som musiker. ”Ute i samhället vet 

jag inte. Kanske det har blivit lite lite bättre, men personligen så är det nog det att jag 

blivit tryggare i min identitet som gitarrist.” Kristin beskriver Rockrebellers existens i 

Uppsala som ”ett stort plus” eftersom det inte fanns något liknande i hennes hemstad. 

När jag träffar Kristin i slutet av min intervjuperiod har jag blivit van vid att majoriteten 

av mina intervjupersoner är mer eller mindre passionerat engagerade i sitt förenings-

arbete och Kristin passar inte riktigt in i det facket. Hon utvecklar inte sin feministiska 

drivkraft på samma sätt som många av de andra. Jag dristar mig därför till att fråga vad 

Rockrebeller betyder för henne rent känslomässigt och svaret som jag är får är talande i 

all sin korthet.  

Marika: Hur tror du då att Rockrebeller, att du har kommit i kontakt… Tror du att 

 det kommer att … Eller vad betyder det rent känslomässigt? 
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Kristin: Mm. Ja. Det betyder ju att det är skönt att det finns fler som tänker

 likadant. 

Marika: Mm. Tänker hur då? 

Kristin: Som tänker att man vill ju spela rockmusik, man vill vara tuff och man  vill 

 ösa och spela hårt. 

Marika: När man är tjej alltså? 

Kristin: Ja.  

 

Det finns ett förhållningssätt i Kristins uttalande som går att tolka som feministiskt och 

som en längtan efter kvinnosolidaritet. Kristin är representativ för majoriteten eftersom 

hon attraheras av idén om kvinnoorganisering, även om merparten trycker på att de 

framförallt ser det som en tillfällig metod i syfte att förbättra jämställdheten på området. 

 Trots skillnader kan gruppen av informanter vid ett första ögonkast verka vara 

relativt homogen vilket delvis går att tolka som ett uttryck för en självvald 

gruppidentitet. Går föreningarna att se som en typ av organisering där unga kvinnor 

försöker hitta alternativ till ett dominerande patriarkalt, kapitalistiskt samhälle och dess 

normer och värderingar? Många gånger under avhandlingens gång har jag upplevt hur 

informanterna ser på sig själva som alternativa, vilken i viss mån även gäller den bild 

föreningarna försöker ge av sig själva utåt. Kanske all ungdomskultur med en tydlig 

politisk förankring i ett slags underifrån- eller utifrånperspektiv går att betrakta som 

alternativ till sin natur? Stephen Duncombe, medie- och kulturvetare, skriver om 

fanzines som ett slags alternativ kultur. Han analyserar den till synes hopplösa strävan 

för dem som vill känna sig autentiska i en genomkommersialiserad värld som trots allt 

meningsfull eftersom det centrala ligger i viljan till förändring (Duncombe 1997: 196). 

En parallell går att dras till de sub- eller motkulturella strömningar som betraktas som 

något tidstypiskt för vårt senmoderna samhälle och som sätts i relation till 

mainstreamkulturen (se t ex Bjurström 2005: 90-101).27 Idén att presentera sig själv 

som ”alternativ” kan utläsas som att informanterna ser sig själva som representanter för 

en motkulturell rörelse, eller som del av eller ett uttryck för en (internationell) 

feministisk social rörelse (jfr Melucci 1991). Riot Grrrls-rörelsen betydelse för 

informanterna är stor och ibland nästan svår att greppa över.  

Informanterna är politiska aktörer i offentligheten, bland annat när de i sitt 

föreningsarbete på olika sätt kritiserar majoritetssamhällets problem med att uppnå 

jämställdhet. Maria presenterar sig själv som tillhörande en ”alternativ” grupp av 

människor som på olika sätt särskiljer sig från ett mer eller mindre odefinierat 

majoritetssamhälle. Hon nämner det i sammanhanget då vi diskuterar feminism och då 

hon förklarar att hon är positiv inför framtiden när det gäller jämställdhetsfrågor. Maria 

anser att genus är mer i fokus nu och att mäns och kvinnors lika villkor ses som något 

självklart bland dem som hon umgås med. Tron på vad ett deltagande i SGTB och 

liknande politiska engagemang som kommer underifrån kan åstadkomma är stor, 

kanske också för att det ses som representativt för alternativa förhållningssätt. Maria 

                                                             
27 Begreppen sub- och motkultur är inte helt oproblematiska och har bland annat kritiserats för att det ger en 
romantiserad och alltför förenklad bild av samhälleliga grupperingar (se t ex Bjurström 2005: 97-101). Se även 
Peterson & Bennett 2004: 3. 
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förefaller känna sig privilegierad av att omges av personer som hon benämner som 

alternativa: 

 

Maria: Fast å andra sidan är det mer... Om man ser i dom kretsarna där jag umgås, 

alltså vad ska man säga alternativa kretsar också, där... Där är ju synen lika på tjejer 

och killar som spelar. Det är ganska lika i alla fall. Så där har det ju som redan blivit 

en förändring bland många ungdomar och det tror jag kommer att bli mer och mer. 

Och så föreningar som SGTB och sånt där kan verkligen hjälpa till att påskynda det. 

Att vi liksom fortsätter att arbeta aktivt och vi ska fortsätta att sprida ut oss. Sprida 

vår förening alltså till andra städer till exempel. […] Om vi får fortsätta arbeta ska 

dom säga att ”i Umeå finns alltid SGTB som har bra musiker”.  

 

Det finns en tydlig genomgående önskan om att arbeta för att sprida kunskapen om 

föreningen och dess band. Maria gör ingen större skillnad mellan musikerna i sig och 

SGTB – hon önskar att både musiker och föreningen ska vinna erkännande och få ett 

gott renommé. Ett viktigt inslag i SGTB:s arbete är alltså enligt Maria att människor ska 

få upp ögonen för dess duktiga musiker. Idén om att föreningarna även ska fungera 

som ett slags marknadsföring av de deltagande artisterna och banden återkommer hos 

flera, men det ses inte som reklam i ordets vanliga bemärkelse. Det anses ligga i sakens 

natur att som rockmusiker regelbundet ha spelningar – och att få möjlighet till att spela 

live är också ett av huvudmålen med verksamheten. De gör en solidarisk gärning på 

samma gång som de förbättrar sin egen situation. Denna dubbelhet förs inte fram som 

ett problem. Maria är en av dem som kommer in på ämnet: ”Det är bra att ha mera 

jordnära drömmar i bakhuvet så att man inte faller platt men jag försöker ju satsa på 

musiken i och med att jag just nu arbetar med musik hela tiden, känns det ju som att jag 

arbetar för mig själv lika mycket (skrattar till) som för alla andra.” Denna medvetenhet 

om att det arbete som de lägger ned kan vara till fördel för deras band, gäller även för 

deras egen framtida karriär. Anneli har en tydlig vision av vad önskar få ut av sin tid i 

Rockrebeller. Hon urskuldar sig och säger att det låter fånigt men menar att hon hoppas 

på att etablera en hel del bra kontakter. Kanske hon inte tycker att det är riktigt tillåtet 

att tänka på sig själv samtidigt som hon utför ideellt arbete? En informant drömmer om 

att jobba inom musikbranschen och förklarar att hon har stor erfarenhet av att 

arrangera genom sitt arbete för SGTB. Det är tydligt att hon har funderat mycket över 

sin egen karriär utifrån den kompetens och det kontaktnät som hon har fått genom 

föreningen. ”Jag är väldigt glad att jag har hittat nåt som passar mej så bra. […] Ja, jag 

tycker att jag liksom har hittat mitt fack på nåt sätt, vart jag vill nischa mitt 

engagemang.” Privatlivet och engagemanget i feministiska föreningar vävs inte sällan in 

i varandra.  

 Lena uttrycker sig klart i saken och menar att motivationen består av många 

komponenter. Lena brinner för sakfrågan och vill gärna jobba vidare med den. Hon 

tror att flera även drivs av en vetskap om att det egna bandet gagnas av föreningens 

arbete. Solidariteten och personliga vinningen förefaller betraktas som två sidor av 

samma mynt. Denna dubbelhet är talande för materialet.  
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Lena: […] Och då är det ett jobb! Då är det ju mitt liv liksom. Alltså, förstår du att 

jag liksom… Det som driver mej att engagera mej i just SGTB är att jag tycker att 

det är nånting som är fantastiskt bra och samtidigt roligt, spännande, utvecklande. 

Det är så mycket på en gång som gör att det är värt all detta allt detta engagemang. 

Ja, det är väl ungefär det. Och att man få chans att spela, spela in. Jag menar det är 

ju samtidigt en egoistisk liksom baktanke, rent i bandet. För jag menar, det tror jag 

nog att alla band som är med där, och alla personer som är engagerar sig där. Jag 

menar, dom gör ju särskilt mycket för att deras eget band så där ska få spela […]. 

 

Identitetspolitiken som riktar sig till ”unga kvinnor” innefattar även informanterna 

själva. Många talar om det som något självklart att deras eget arbete också ska komma 

dem själva till godo. När jag frågar Sofie vad det egentligen är som hon vill med sitt 

engagemang visar svaret på att hon drivs av att själv kunna vara verksam som musiker. 

”Ja, jag vill liksom hålla på med musik, jag vill visa min musik för andra.”  

Maria och jag pratar om hennes band och deras framtid. Det går allt bättre för dem 

och de syns och hörs lite varstans. Hon sticker inte under stol med att de som band får 

fördelar av att vara med i SGTB.  

 

Maria: Vi blir duktigare och duktigare. Det tar ju ett tag att få ut sitt namn. Nu 

börjar i varje fall några i Umeå veta vilka vi är! Men ett år tillbaka var det, alltså 

liksom många färre som visste vilka vi var och nu blir det fler och fler, särskilt 

genom att vi är med i SGTB så får man ju mer uppmärksamhet. 

 

OM STADEN OCH DESS MÖTESPLATSER  

 

Cecilia fick ett tips via en bekant om att det fanns en lapp uppsatt på Musikanten. Det 

är en musikaffär som är belägen i ett stort trähus lite i utkanten av Umeås centrala 

shoppingstråk. Hon gick dit och läste den. Det var några som sökte efter en sångerska. 

Cecilia tog med sig en liten kontaktlapp och gick hem. Det tipset och den lilla 

papperslappen ledde till att hon blev medlem i ett band och fick nya vänner samt att 

hon blev introducerad till SGTB. 

 I talet om föreningarna markeras ofta platsen som en viktig form av kulturell 

tillhörighet. Föreningarnas geografiska placering synliggör föreställningar om Uppsala 

och Umeå och vad de städerna representerar för informanterna. De beskrivs ofta i en 

ljus dager och framförallt talar de inflyttade om städerna som platser för frigörelse.  

 För dem som bor i Umeå finns vissa nyckelställen som omnämns många gånger där 

man träffar andra musiker, har spelningar eller möten. Det kan handla om replokaler, 

krogar och ovan nämnda musikaffär. Samma sak gäller Uppsala. Under den tid i början 

av 2000-talet då jag gjorde mina intervjuer är det ett hus i Umeå som återkommer gång 

på gång i materialet. Det är Hamnmagasinet. Att träffa vännerna, ha möten med 

föreningen och att spela live – allt detta materialiserar sig i en anrik gammal lagerlokal 

vid Umeå älv som går under namnet Hamnmagasinet och där ungdomsverksamhet 
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bedrivs.28 Där har SGTB förlagt sina möten under den tid då jag gör mitt fältarbete och 

det är i detta hus som jag träffar flera av mina informanter för första gången, inklusive 

Cecilia. Hamnmagasinets funktion som mötesarena skildrar informanterna dels i 

musikaliska men även politiska och ideologiska ordalag. Den sätts ofta i samband med 

möten och vad de kan innebära för individen och kollektivet. Cecilia ord visar på 

mötesarenors betydelse i sammanhanget. 

 

Cecilia: Så då gick jag dit och tog en sån där lapp och ringde jag och fick komma dit 

och träffa bandet och vi fastna väl för varandra ganska fort, så att genom dom var 

med i föreningen så kom jag med på ett första möte. Och de tyckte jag var jättekul 

att träffa så mycket tjejer som höll på med musik. Det var väldigt roligt att träffa 

andra tjejer som höll på som soloartister också. Det var ju bara jag och mina 

killkompisar som höll på med sånt. Det var kul att se att det var så mycket tjejer 

som spelade. […] 

 

Cecilia tycker på sätt och vis om sin forna hemstad men kritiserar den för att det finns 

alltför få tjejer som spelar. Hennes liv förändrades mycket genom flytten till Umeå. 

Flera framhåller möjligheten att träffa folk att bilda band med som något viktigt i valet 

av stad och häri ligger en av föreningarnas viktigaste funktioner: som mötesarena för 

likasinnade. Kontakter framställs som A och O i deras värld – de är nödvändiga för att 

överhuvudtaget kunna fungera som musiker. När Finnegan använder begreppet 

”pathways” för att skildra vägarna till musiken på lokal nivå intar de sociala nätverken 

en särställning (Finnegan 1989: 305-326). Informanternas sociala arena kan ses som ett 

socialt fält där odlandet av kontakter är att betrakta som en form av fältspecifikt kapital 

(se t ex Bjurström 2005: 178-191). Här kan valet av stad ha betydelse. Det förefaller 

finnas en allmän kännedom om att det finns många musiker i Umeå och SGTB nämns i 

detta sammanhang. Petra har fantiserat om att flytta till Umeå eftersom hon har hört 

talas om att det finns många kvinnliga musiker där. De som har valt att bo i dessa två 

städer pratar mycket om möjligheten till att träffa andra rockmusiker. 

 På sätt och vis är avhandlingen en historia om två städer; om två medelstora 

svenska universitetsstäder som lockar till sig många unga människor. Så gott som alla 

inflyttade informanter har sökt sig till städerna i första hand för att studera. Platsens 

betydelse kan därför ses i samband med att informanterna är en relativt homogen grupp 

– åtta av tio har gått färdigt gymnasiet och de har alla fortsatt med någon form av 

eftergymnasial utbildning. Umeå och Uppsala tillskrivs många positiva egenskaper och 

vissa förefaller vara påtagligt stolta över sin stad. Cecilia är en av dem som är inflyttad 

till Umeå och i likhet med flera andra skildrar hon föreställningar om en specifik lokal 

identitet. Cecilia menar att staden har påverkat henne som musiker och som person. 

Hon tyckte inte om den inskränkthet som hon kände i sin forna hemstad som 

kontrasteras mot Umeå som hon tycker är en mer öppen och tolerant stad. Tidigare 

upplevde hon ett utanförskap. ”Jag tror att om man, om man ser på A-stad, om man 

                                                             
28 För mer information se denna hemsida som beskriver lite av den verksamhet som bedrivs där: 
http://www.fritidsgardar.se/ungdomenshus/index.asp?page=15 
 

http://www.fritidsgardar.se/ungdomenshus/index.asp?page=15
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har massa nya fräscha tankar så flyttar man ju oftast därifrån (skrattar till lätt). Man 

flyttar, man flyttar till Umeå och träffa likasinnade […].” Bakom Cecilias sarkasm finns 

en del sorg och flera av de informanter som har dragit upp bopålarna har delvis mörka 

minnen av den stad eller den ort som de lämnat bakom sig. Synen på Umeå som 

progressiv och politisk präglar mitt källmaterial.  Både i intervjuerna och i deltagande 

observationerna blir det tydligt hur staden symboliserar vissa politiska värderingar. 

Även Uppsala omtalas i ljusa ordalag men den har inte riktigt samma politiska laddning 

som Umeå i berättelserna. Umeås moderna historia som fäste för veganism, 

hardcoremusik och olika former av vänsterpolitik, har också betydelse i sammanhanget 

(se t ex Abnersson 2004, Liliequist 2001, Nordström 1997, Sandgren 2000).  

 

LJUDET I CENTRUM – EN FRÅGA OM KUNSKAP OCH KREATIVITET 
 

Kunskaper om ljudteknik framställs som avgörande för att man överhuvudtaget ska 

kunna fungera som rockmusiker. De allra flesta verkar övertygade om att mycket står 

och faller på om man är insatt i detta område eller inte. Detta är en viktig förklaring till 

varför ämnet ligger högt på agendan hos föreningarna. Om kompetensen är hög ger det 

en känsla av makt och självständighet men om den är låg kan det leda till frustration 

eller till och med vanmakt. Kunskapen om hur förstärkt musik produceras och sprids 

handlar även om att få det att låta på det sätt som man önskar. Mina informanter talar 

om sina kunskaper i ljudteknik i frigörande termer: därigenom blir rocken tillgänglig 

och på så sätt blir de mer autonoma, samtidigt som den är en källa till kreativitet. 

 I intervjuerna träder det fram en bild av området ljud och ljudteknik som bekönat 

och att dess brist på jämställdhet betraktas som ett av de största praktiska problemen 

för unga kvinnor som aspirerar på att bli rockmusiker. Det är en kompetens med stort 

symbolvärde. Eftersom låtproduktionen många gånger är en kollektiv process inom 

bandet fungerar ljudbilden som ett uttryck för bandets (kollektiva) identitet. Att kunna 

hantera elektrifierat ljud förefaller innebära hög status, vilket är ett fenomen som går att 

analysera på flera sätt. Ett märkbart särdrag är ljudteknikens påtagliga manliga 

dominans. Det finns ett försvinnande litet antal kvinnliga ljudtekniker i Sverige (se t ex 

Gullö 2010: 188-189).29 Ämnet aktualiseras på olika sätt hos nästan alla informanter. 

Kristin beskriver hur förvånad hon blev av att träffa yrkesverksamma kvinnor i mötet 

med Rockrebeller. ”[…] Ja, man träffar både kvinnliga ljudtekniker och som håller i 

kurser. […] Men det är lite ovant.” Vidare pekar forskare på att den kvinnliga 

underordningen inom detta fält ofta är markant och att den tar sig uttryck i olika slags 

nedlåtande behandling (se t ex Bayton 1998, Leonard 2007, Sandstrom 2000, Steward & 

Garratt 1984: 60-81).  

Inlärningen av ljudteknik ses som något helt och hållet elementärt samtidigt som det 

förknippas med självständighet och status. Merparten återkommer till hur viktigt det är 

att kunna sitt hantverk och att hela tiden försöka bli bättre på det – det handlar om 

                                                             
29 Bayton målar upp en liknande bild av situationen i England (Bayton 1998: 5-7) och musiketnologen Boden 
Sandstrom beskriver den manliga dominansen inom fältet i USA (Sandström 2000: 293).  



102 
 

deras anseende som musiker, vilket i regel är något som tas på stort allvar. Ljudteknik 

går att se om ett fältspecifikt kapital som förändras i takt med att informanterna 

utvecklas som musiker (se t ex Bjurström 2005: 178-191). Det grundläggande är 

könstillhörigheten. Den rika erfarenhetsbank som informanterna bär på bidrar till att de 

placerar genus i centrum. Rockrebeller har som ett av sina huvudmål att ge deltagarna 

kunskaper i ljudteknik och samma gäller för SGTB. Föreningarnas satsningar på 

området kan ses som försök att institutionalisera det kulturella kapitalet och därigenom 

göra det mer tillgängligt (jfr t ex Bjurström 2005: 180).  

 Många av de starkaste berättelserna som rör sexism och kränkande behandling 

handlar om möten med ljudtekniker. Informanterna skildrar olika slags nedlåtande 

beteenden som de upplever att de har blivit utsatta för. Ett flertal talar om incidenter 

som antingen de själva eller någon som de känner varit med om. Det är helt klart ett av 

de områden som väcker starkast indignation och i centrum står kunskapen över ljudet 

men även tillgången till ljudet. Flera redogör för händelser då ljudtekniker på olika sätt 

förstört spelupplevelsen och förtagit glädjen med den. Även om det för mig som 

lyssnar vissa gånger mer verkar vara en fråga om missförstånd eller bristande kunskaper 

från ljudteknikerns sida, är en dominerande tolkningsram att de som tjejer på något sätt 

blivit motarbetade eller negligerade. Samtidigt ses sådana problem som en del av livet 

för amatörrockmusiker. Det finns med andra ord även en tydlig identifikation med 

andra musiker, framförallt lokala band på amatörnivå, där genus inte ligger i 

förgrunden. Teknikbekymmer av olika slag skildras som en del av vardagen. Även om 

somliga mer framställer ljudtekniken som en ofrånkomlig del i transportsträckan till att 

få spela live, ger andra uttryck för en fascination inför de möjligheter som finns. 

Ljudtekniken är en huvudkomponent i skapandeprocessen. Det är en kompetens som 

förutom att vara nödvändig även är en källa till kreativitet (jfr t ex Bennett 1980: 101-

129, Lilliestam 1995: 180-182). Det handlar om bemästrandet av ljudkvaliteten, om att 

skapa olika slags ljudbilder. Ljudets egenskaper går att justera och ställa in. Hur ska 

gitarren låta? Hur mycket bas och diskant ska det vara och hur högt ska gitarren låta i 

förhållande till de andra instrumenten? Vissa är mycket intresserade och brinner för att 

försöka utveckla bandets sound. Ett sådant engagemang verkar vara intimt 

sammankopplad med en ökad kunskap på området. Flera minns tillbaka till en tid då de 

inte kunde någonting och hur det skapade en syn på rocken som otillgänglig. De kan 

jämföra dåtiden med idag och att de nu har en mer neutral syn på kunskap om 

ljudteknik som något som är möjligt att införskaffa. Förhållningssättet skiljer sig åt 

mellan olika individer. Några hyser ett stort personligt intresse medan andra mer verkar 

betrakta det som den mindre roliga men nödvändiga delen av deras liv som musiker.  

 Maria och hennes band har aktivt strävat efter att förkovra sig. För dem har det 

varit viktigt att utvecklas inom området, att försöka lära sig allt mer. När jag träffar 

Maria har hennes band funnits i över fem år och nu vet de betydligt mer om hur de vill 

att ljudet ska utformas än vad de gjorde från början. De är avsevärt mer sofistikerade än 

de var den gången då de började och ingen av dem ägde ett eget instrument och när 

deras förstärkare var små och skruttiga. Marias detaljerade beskrivning ger en glimt av 

all tid och möda som de lägger ned på att få det slutliga resultatet att låta bättre och mer 

spännande än förut.  
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Maria: Medans många andra band står där och slår på allt ljud samtidigt och 

försöker lyssna på sin gitarr, men då har dom basen där och andra gitarren där och 

så försöker dom lyssna på sitt ljud. Det går ju inte. Man måste ju göra det en i taget. 

Och vi diskuterar ju gärna, som jag och Emil. ”Ja nu ställer vi ditt ljud ja.” Och så 

vet vi att Emils gitarr ska vara lite ljusare och min lite mörkare. Lite tyngre ljud ska 

min vara än hans. Och så lyssnar vi. Ja men det där blir nog bra. Och så lyssnar jag 

på mitt ljud och ställer det och sen så provar vi tillsammans. Hur låter dom här 

tillsammans? ”Ja, nä men min kanske inte var tillräcklig ändå.” Och så får man 

mixtra lite så. Och Anna ställer liksom sitt basljud för sig själv. [...] Vi har ju som 

kommit underfund med hur vi vill ha det. Det har vi inte heller vetat riktigt förut 

utan då har man bara skruvat på förstärkaren: ”Ja det här är väl ett bra ljud”. Men 

nu är det mera att jag vet hur det ska låta och så ställer jag tills det låter ungefär så. 

Och så. Vi har ju två gitarrer nu vilket vi inte hade från början innan Emil... Innan 

Emil kom med hade vi bara en gitarr men nu har vi två och då måste vi utnyttja det. 

Det är ingen vits att dom ska låta likadant. Då tycker vi liksom att det är bra att hans 

liksom är lite ljusare och min lite mörkare, ja det skulle lika gärna kunna vara 

tvärtom men...[…] 

 

Maria målar upp en bild av hur viktig kollektivet är i denna process och hur hela 

gruppens ljudbild är ett uttryck för en anpassning till varandras instrument. Deras år 

tillsammans avspeglar sig i låtarna – de har haft tid på sig att lära sig och prova ut hur 

allt ska vara inställt för att resultatet ska bli optimalt. 

 Vad det innebär att kunna blir påtagligt i materialet – inte minst när det gäller att 

lära sig hantera elektrifierat ljud. Det som förut innebar frustration kan bli en källa till 

lust och glädje. Marias egna ord nedan inringar känslan av vad det betyder att ha 

kontroll och kunna sitt område.  

Maria: Även om man har haft i huvudet förut att ”så här vill jag låta” så vet man 

inte hur man ska göra för att få det att låta så, men nu vet jag. Och samma sak med 

sången. Om man tittar på sången när man tittar på ett PA – ett mixerbord – man 

blir bara helt förvirrad... Vilket...? Vars ska jag skruva för att få eko? Hur ska jag få 

det här? Jag har ingen aning. Och så provar man sig fram men när man har gått då 

fick man som lära sig: ”Jaha det här ska jag ju självklart... Det är ju här ja måste va 

och skruva för att det ska bli det ljud jag vill ha”. 

 

Medvetenheten om vad denna typ av kompetens innebär är överlag stor, även om 

informanterna tillmäter den olika vikt. Det vilar en aura av självklarhet över 

diskussionerna – förstärkare, högtalare och PA är några av de tekniska attiraljer som 

nämns frekvent. Området kan ses som en viktig del i inlärningsprocessen eller 

socialisationen till att bli musiker och är något som i hög grad präglar informanternas 

vardag (jfr t ex Bayton 1998: 86f, Toynbee 2000: 68-101). De flesta har förstärkare, 

mickar och annan teknisk utrustning hemma. Somliga har även avancerade 

musikdataprogram som de använder för att göra ny musik.  
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 I intervjuerna har jag fått ta del av olika tillvägagångssätt som används i syfte att 

försöka erövra området. Det framställs som ett svårtillgängligt fält vilket kan ses i 

samband med att rocken ofta utmålas som en relativt icke-institutionaliserad kulturell 

arena. Det finns få direkta, formella utbildningskanaler och att bilda band bygger ofta 

på att man själv på något sätt hittar bandmedlemmar och lär sig hantverket i grupp. 

Kunskapen blir på så vis otillgänglig för dem som inte har kompisar eller bekanta som 

spelar, eftersom kunskapsspridningen till stor del sker på detta sätt (se t ex Cohen 1997, 

Green 2002: 76-83, jfr Finnegan 1989: 305-326). Även för mina informanter har 

inlärningen till stor del skett via olika så kallade informella kanaler. Skolan har dock 

bidragit med en viss kompetens, inte minst genom att rockband ofta har ingått i 

undervisningspedagogiken på högstadiet.  

 Hos mina informanter tolkas kunskapens svårtillgänglighet utifrån genus och ses 

som ett grundläggande rättviseproblem. Detta manifesterar sig i de satsningar som 

föreningarna gör på området. SGTB har ordnat flera ljudteknikkurser under sina 

festivaler för att lära unga (blivande) musiker mer om ämnet. Vid festivalen 2002 

genomfördes en av dessa och då deltog jag. Nedan kommer ett utdrag från mina 

redigerade fältdagboksanteckningar från den dagen. 

 

Ljudkursen 

När jag kommer till Hamnmagasinet är det inte öppet. Det är tyst och dött. Jag tror 

först att har jag misstagit mig på tiden men när jag ser en av tjejerna i föreningen 

komma cyklande blir jag lite lugnare. Det visar sig att hon också ska vara med på 

ljudkursen. Vi sätter oss och väntar. Allt fler som ska delta dyker upp. Vi solar oss i 

vårsolen på trappan utanför. Jag försöker smälta in i gruppen och dölja att jag 

känner mig utanför och att jag är smått nervös. Jag känner mig lite som en 

inkräktare i deras värld.  

 Sedan börjar det. Vi är mellan 10-15 personer som befinner oss i ett ljust, 

väldoftande rum. Ledaren anslår direkt en informell ton. Gruppen introduceras i allt 

från slangbegrepp till hur tekniken vid konserter fungerar. Informationen känns rätt 

överväldigande för mig som är novis på området. Sladdar, boxar, rack, högtalare 

och förstärkare diskuteras. Han förklarar hur mixerbordet är konstruerat, vilka 

effekter som finns och vad man ska tänka på. Några ställer frågor. Läraren går 

metodiskt igenom sladdar, hur de kopplas och hur det hela sitter ihop rent tekniskt. 

Han berättar hur han aldrig mött någon kvinnlig ljudtekniker under sina år i 

branschen. Själv tror han inte att det beror på sexism utan ”att det bara blivit så”. 

 Det blir mycket teknik och jag får efter ett tag lite svårt att bibehålla 

uppmärksamheten. Ledaren frågar flera gånger om vi hänger med och om vi vet vad 

olika saker är och vad de heter. Till exempel undrar han om vi vet vad en oscillator 

är. Jag skakar på huvudet. Merparten antecknar vad han säger och det som han ritar 

på whiteboardtavlan. Några ställer frågor men de flesta antecknar bara.  

  Ledaren berättar om sina erfarenheter som kommer av att han varit ljudtekniker 

vid ett stort antal spelningar. Han talar om hur svårt det är att hitta fel när man har 
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en stor komplicerad scenteknikutrustning och om hur tekniken ibland spelar en 

spratt. Publiken ska få höra ljudet, samtidigt som musikerna själva måste höra vad 

de spelar. Vid mixningen av ljudet är det vissa ljudelement som ”klipps bort” för att 

de gör ont i öronen eller dominerar alltför mycket, som när trummisen slår på 

pukorna. En av deltagarna berättar om hur deras förstärkare i replokalen betett sig 

mycket konstigt. De får av någon oförklarlig anledning ofta in en rysk radiostation 

på den. Hon förklarar skrattandes hur hon skrek ”hjälp!” första gången som det 

hände och då hon hörde ryska nationalsången i sin förstärkare. Alla skrattar gott åt 

detta.  

 Den tekniska nivån höjs successivt under lektionen som pågår ganska länge – i 

över en timme lyssnar alla intensivt. Läraren berättar om vad han tyckte om ljudet 

som var på konserten kvällen innan och att ett av bandet, enligt hans mening, 

nästan hade ett alltför högt ljud, medan ett annat knappt hade något ljud alls. En 

medlem finns på plats från bandet som hade högt ljud och försvarar det med att det 

handlar om den slags musik som de spelar och att det påverkar deras val av volym. 

Ledaren/läraren förklarar hur öronproppar kan skada öronen om man använder 

dem för mycket. Jag undrar kring detta och blir orolig eftersom jag använder 

öronproppar väldigt ofta. (Redigerat utdrag ur fältdagbok 2002 04 06.) 

 

Glädjen i att kunna ljudteknik blir ibland för mig så konkretiserad att den nästan går att 

ta på, inte minst eftersom den är intimt sammankopplad med kreativitet och 

produktionen av låtar. Detta tema utkristalliseras fältarbetet igenom och det är ibland 

närmast en berusande känsla av makt som skildras – av att behärska ett område som 

tidigare känts otillgängligt. Det går att dra en parallell till Jennifer M. Brown (1996) som 

har forskat om kvinnor och ljudteknik och som anlägger ett maktperspektiv på det hela, 

inspirerat av en feministisk tolkning av Foucaults teorier om makten och subjektet (se t 

ex McNay 2002). Brown ser sina informanter som handlande subjekt som försöker 

styra sin tillvaro i den riktning de vill. Det sker genom etablerandet av ett motstånd mot 

hegemoniska regimer och där är kunskapen om ljudteknik central (Brown 1996: 115-

121).  

 De starka reaktioner som ämnet väcker hos mina informanter går även att se i 

förhållande till hur statustyngd rocken är och hur meriterande det är att kunna mycket 

om den, vilket är ett fenomen som sätts i samband med rockens maskulinisering. 

Kunskaperna som omgärdar rocken är åtråvärda och de som kan hantverket beundras 

(se t ex Frith & McRobbie 1978/1990, Lilliestam 2009: 257, jfr Straw 1997). Denna 

kompetens gör informanterna mer oantastliga och mindre utsatta för olika slags 

godtyckligt beteende. Dess höga status kan ses utifrån en fråga om genus och makt. 

Vad det innebär att kunna behärska den tekniska jargongen kan tolkas utifrån Foucaults 

idéer om makt och kunskap som intimt sammanlänkande och omöjliga att särskilja. 

Goda kunskaper i ljudteknik är normen överlag och i mitt material framställs de som ett 

måste och ifrågasätts inte (jfr t ex Börjesson & Rehn 2009). Det handlar om att sätta sig 

in i det efter bästa förmåga. Till en början kan det räcka med att kunna det mest basala 

men det är ett nybörjarstadium som relativt snabbt passeras och som många söker sig 

bort ifrån. Kompetensen skildras inte enbart utifrån att det är en tekniskt betingad 
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nödvändighet, utan även i viss mån ett måste för att bli socialt accepterad. Flera 

beskriver hur de har känt sig exkluderade av ljudtekniker men även av musikaffärs-

biträden och andra som pratar över huvudet på dem och som på så vis gör området 

ännu mer svårtillgängligt. En gedigen kompetens i ämnet fungerar som en viktig 

dörröppnare och ses som en garant för att förhindra olika slags sociala förödmjukelser. 

Bayton påpekar hur förmågan att hantera ljudtekniken är central för att kvinnliga 

rockmusiker ska kunna definiera sig som musiker men även för att de ska få tillträde till 

rockens ”egen klubb”. Där gäller det att kunna behärska både utrustningen och den 

rätta (tekniska) jargongen för att inte bli utestängd ur gemenskapen eller i värsta fall 

offentligt förödmjukad (Bayton 1998: 105f, se även t ex Bergman 2000: 239-241).   

 En vanlig förklaringsmodell till varför så få kvinnor går att finna inom rockens värld 

är kvinnors rädsla för (ny) teknik, ”techno-phobia”, vilket ses som ett resultat av 

könssocialisationen (se t ex Bayton 1997: 42) Diskussionen kan ses utifrån den höga 

status som ny teknik i regel har i samhället. Toynbee diskuterar hur detta tar sig uttryck 

i musikens värld under rubriken ”Coda: technological determinism and gendered 

power” (Toynbee 2000: 98).  Toynbee pekar på den teknologiska determinism inom 

populärmusiken där tekniken ofta framställs som den drivande faktorn för skapandet av 

ny musik. Han ifrågasätter denna förenklade bild och tar som exempel hur ny teknik 

ibland används på ett felaktigt sätt av musiker. Toynbee tolkar teknikens höga status 

och manliga beköning ur ett maktperspektiv som kan bidra till en fördjupad förståelse 

till varför föreningarna i min avhandling lyfter fram ljudtekniken som ett 

problemområde (Toynbee 2000: 98-101).  

  

 Det här kapitlet har belyst hur de två feministiska musikföreningarna framställs i 

materialet. Informanternas starka engagemang för att fler unga kvinnor ska börja spela 

rock skildras som givande och något som merparten brinner för. Identiteterna som 

musiker och som föreningsaktiva är tätt sammanvävda. Erfarenheter av området är en 

viktig ingång till att börja jobba ideellt för denna sak och arbetet kan samtidigt på olika 

sätt gagna den egna karriären som musiker eller i det kommande förvärvslivet. Att lära 

sig spela rock är en i relativt hög grad en informell process vilket gör att tillgången till 

kunskap ses som centralt. Ett tydligt exempel är ljudteknikens område. Bemästrandet av 

denna sfär ses som avgörande för att överhuvudtaget kunna praktisera rock, på samma 

gång som kunskapen tolkas som frigörande för dem som kvinnor. Vidare är det en källa 

till kreativitet. Ljudtekniken skildras som ett arena där kvinnor är tydligt 

underordnande. Föreningsengagemanget väcker känslor. Det finns en defensiv hållning 

som visar på hur föreningarna representerar något som kan upplevas som 

provocerande av omgivningen. Ibland kan informanternas ord närmast liknas vid 

försvarstal. Detta synliggör ideologiska skiljelinjer i synen på separatism och aktualiserar 

frågan om identitetspolitikens vara eller icke vara. Informanterna verkar i en tid som 

utmärks av poststrukturalistiska strömningar och där identitet som begrepp kan ses som 

problematiskt. Informanternas animerande diskussioner och resonemang kring 

föreningarna bottnar ofta i ett grundläggande problem: Hur kan man på bästa sätt 

navigera sig ut ur en underordnad position? 
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4 
 

ROLLEN SOM ROCKMUSIKER –  

OM BLIVANDET OCH OM VARANDET 
 

 

Åsa låter i det närmaste lyrisk när hon berättar hur hon har för vana att sitta timme ut 

och timme med gitarren för den egna njutningens skull. Njutning är ett nyckelord i 

sammanhanget. Det framställs som mycket tillfredsställande att kunna producera vackra 

toner, antingen på egen hand eller tillsammans med andra. Materialet genomsyras av 

ljud. Berättelserna dignar av anekdoter som kretsar kring producerandet av och 

lyssnandet på ljud, av reflexioner och diskussioner kring vad som låter bra och varför. 

Det kan vara någon som ligger på sängen och lyssnar på Christian Kjellvander en 

höstdag för att mota bort höstdepressionen, för att senare samma dag fara och repa 

med bandet inför en kommande spelning. Någon annan sitter kanske med sin gitarr och 

sjunger sina egna sånger medan en tredje för över inspelade gitarrslingor till datorn för 

att bearbeta dem.   

I det här kapitlet lyfter jag fram hur informanterna skildrar sin identitet som 

rockmusiker: hur det praktiskt gick till att lära sig gick hantverket, det egna skapandets 

betydelse och olika former, och hur det egna musicerandet relateras till olika samtida 

diskurser om musikens betydelse. Fokus ligger på individen, även om upplevelser av 

den egna rollen som musiker och samarbeten av olika slag till viss del är sammanvävda. 

För majoriteten kan musicerandet liknas vid ett slags livsstil, vilket bland annat tar sig 

uttryck i att deras konkreta arbete som musiker är ett centralt tema i intervjuerna. Ett 

liknande fenomen går att hitta i till exempel Cohens undersökning av rockmusiker i 

Liverpool där bandmedlemskapet ofta framställs som en livsstil – som en central del av 

deras identitet. I Cohens forskning står genus i centrum. Rockmusikerlivet handlade om 

en manlig gemenskap där kvinnor inte var välkomna in i gemenskapen (Cohen 1991: 

45). Merparten av mina informanter strävar efter att könet inte ska ha någon betydelse, 

vilket dock inte alltid betyder att könstillhörigheten i praktiken är oproblematisk.  

De flesta av mina informanter ägnar sig åt någon form av komponerande. 

Spännvidden är dock stor. Några är framförallt musiker medan andra är oerhört 

produktiva som låtskrivare och just dessa personer har ofta någon form av solokarriär 

vid sidan av bandet. Eftersom många är engagerade i flera musikaliska projekt 

samtidigt, präglas skapandeberättelserna av deras olika roller. Det vanligaste scenariot är 

en person som är med i ett band på samma gång som hon är verksam som singer-

songwriter eller trubadur. Dessa informanter intar på flera sätt en särinställning, inte 

minst eftersom att de alla är gitarrister och låtskrivare – vilket dock inte alltid betyder 

att de har den rollen i bandet.  
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Det finns en idé om att det är eftersträvansvärt att ha många strängar på sin lyra och 

de som har det har generellt sett en mer positiv syn på sig själva och sina 

framtidsmöjligheter. En förklaring till detta kan vara att de därigenom inte är lika 

beroende av några medmusikanter. Detta visar på den starka spänning mellan individen 

och kollektivet som ibland blir synlig och att vissa ser sig som mer självständiga eller 

autonoma än andra. De tenderar i intervjuerna att fokusera på sin egen roll som 

musiker när de till exempel talar om det förflutna och om framtiden, medan för andra 

har deras nuvarande band en central plats i berättelserna. 

Kristin är en av dem som har funderat över sina olika roller och hur de 

kompletterar varandra. När Kristin pratar om sitt band är det inte i första hand 

gemenskapen som hon lyfter fram. Hon jämför sina olika musikaliska identiteter med 

varandra för att försöka förmedla vad det handlar om. ”[…] Just den där rockenergin som 

jag har saknar som man kan inte… Som man inte kan göra med singer-songwriter 

musik och så.” Kristin framställer det nästan som om hon får det bästa ur två världar. 

Gitarren är hennes verktyg, men beroende på om hon väljer den akustiska eller den 

elektrifierade uppenbarar det sig två verkligheter som ibland nästan beskrivs som 

väsenskilda. Det absolut viktigaste för henne är att sitta med sin akustiska gitarr och 

sjunga, när hon vill och på det sätt hon känner för, samtidigt som hon också kan längta 

efter det rocken kan ge. På vilket sätt skiljer sig dessa världar åt och hur liknar de 

varandra? När Kristin kontrasterar sina två karriärer mot varandra går det att se som en 

fråga om individen kontra kollektivet och det här är ett tema som återkommer hos 

andra. När hon är trubadur är allt fokus på henne men i bandet har hon en annan 

funktion. Jag ställer en fråga om rollfördelningen i bandet, men jag tror att hon 

missuppfattar den för istället gör hon en övertygande utläggning om hur väl hon mår av 

att ha två musikidentiteter med olika funktioner.  

Marika: Jag tänkte att spela i band det är ju som en rollfördelning, hur känns det? 

Kristin: Det känns faktiskt ganska bra att göra båda delarna (låter glad) för jag

 tycker om också att stå i centrum och berätta bara mitt (låter privat och

 övertygande, pratar med stark betoning) och det får jag göra när jag spelar

 mina egna visor, men sen är det ju skönt att bara stå på sidan om och spela

 några trygga ackord (skrattar lätt) som nån annan kan spela eller sjunga till. 

 

Hon ger en bild av att hennes roll i bandet är lite tillbakalutad och att det kan sättas i 

relation till att hon har en annan karriär vid sidan av, men också att det är någon annan i 

bandet som sjunger och som är mest central. Kristin har skrivit en text till bandet men 

egentligen är det en annan av bandmedlemmarna som har den uppgiften. Det är dock 

inte riktigt så enkelt att bandet kommer i andra hand. Samspelet med de andra skildras 

som något starkt njutningsfullt – det är en meningsfull del i hennes liv, även om det 

handlar om förhållandevis korta stunder. Jag frågar vad det är som driver henne till att 

vara med i ett band, om det handlar om att ge uttryck för sina känslor – vilket är ett 

återkommande ämne i sammanhanget – men hon låter tveksam och kontrar med sin 

egen version av det hela: 
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Kristin: […] Ja… Inte så mycket så där djupt utan mer… Det är väl mer glädje tror 

jag mycket. ”Åh va kul det är!”. När vi spelar så står man och ler mot varann och så 

här.  I alla fall jag och killen. Han spelar också gitarr så vi har lite saker som vi delar 

på, så då har man jättekul. Mitt i en låt så spelar jag. Det är jättekul. Det är mycket 

glädje. 

 

På vissa sätt går det egna skapandet att se som en intim sfär, vilket har inneburit vissa 

problem för mig som forskare. Jag upplever det som att berättelserna kring skapande-

processerna då och då präglas av en tydlig integritet. Vidare finns det praktiska hinder. 

Många gånger är det något som äger rum i hemmet i största enskildhet. Även om de 

försöker förmedla vad de gör tycker jag att det stundtals förefaller vara svårt för dem att 

beskriva det som händer. Kanske det upplevs som något intuitivt som är svårt att sätta 

ord på? Möjligtvis handlar det även om vilja; att jag närmar mig ett djupt personligt rum 

där deras innersta tankar får fritt spelrum och att jag som forskare vare sig kan kräva 

eller anta att jag ska få tillgång till detta. Detta fenomen uppmärksammas av Lilliestam 

som skriver om problemet med att komma komponerandet in på livet och att det 

verkar både handla om svårigheter med att förklara och en fråga om vilja (Lilliestam 

1995: 168-171, Lilliestam 2009: 85). Det kan bottna i en önskan om att försöka bevara 

skapandets mystik och status.30  

 

”BARA ÖVA OCH ÖVA OCH SÅ TILL SLUT SÅ LÄR MAN SEJ” – 

INLÄRNINGSPROCESSENS MEKANISMER  

Marias ord ovan är talande för den beslutsamhet som merparten har känt när de har 

försökt att lära sig ett nytt instrument. Musikinstrumenten, och då framförallt gitarren, 

står i fokus när mina informanter gör ny musik. Att lära sig detta hantverk har för 

majoriteten varit inkörsporten till det egna komponerandet. För vissa har tanken på att 

själv kunna göra låtar varit den viktigaste drivkraften i denna process. Även om deras 

tidigare skolning på olika sätt går att se som en tillgång har det krävts nya specifika 

kompetenser för att kunna fungera i ett rockband eller som singer-songwriter/trubadur. 

Inlärningen är en process som beskrivs som arbetsam men också meningsfull. Jag har 

fått ta del av många inlevelsefulla skildringar av vad det innebär att lära sig spela gitarr 

och trummor och att det är en aktivitet som i regel kräver en stor portion tid och 

tålamod. Även för dem som hade hunnit prova på många olika instrument innan, 

framställs det som att det var något helt nytt att ge sig i kast med en gitarr eller att lära 

sig att musicera med en ensemble.  

 Tidigare kunskaper på området har varit till stor hjälp men ofta har deras bakgrund 

tillhandahållit mer än så – i form av exempelvis kontakter och musikintresserade vänner 

och bekanta. Detta kan ses som olika uttryck för en livsstil som för majoriteten tog sin 

början för länge sedan. Habitusbegreppet känns fruktbart att applicera på mitt material 

                                                             
30 ”Det kan också vara så att musiker vill hålla sina ‟hemligheter‟ för sig själva och tycker om att omge 
musikskapandet med en aura av mystik, vilket också kan skänka låtskrivande, spelande och inspelning en 
status av hantverk eller en speciell typ av kunskap bara för de invigda” (Lilliestam 1995: 136).  



110 
 

eftersom identiteten som musiker för majoriteten har varit något som sakta men säkert 

har tagit sig form under många år och som har manifesterat sig i en myriad av olika val 

och handlingar. Musicerandet har för många varit en viktig del av deras liv och som 

präglat allt från smak till bekantskapskrets. På så vis går det att säga att inskolningen till 

att bli musiker för majoriteten började tidigt i livet och att till exempel bli medlem i ett 

band har blivit ytterligare ett uttryck för en alltmer definierad musikeridentitet (jfr 

Bjurström 2005: 178-191, O‟Neill 2002). Det går att dra en parallell till Ann-Katrin 

Witts (2005) avhandling om konsthantverkare där hon ser hantverksyrket som en 

livsform och refererar till begreppet habitus. Det handlar om en syssla som genomsyrar 

hennes informanters liv på en mängd sätt, bland annat all den tid som läggs ned samt 

att arbete och fritid tenderar att flyta samman (Witt 2005). Denna typ av yrkesidentitet 

går att jämföra med mina informanter där det vardagliga livet till stor del präglas av att 

de ser sig själva som (amatör)musiker med allt vad det innebär. 

 Merparten har en ödmjuk framtoning och föredrar att hellre betona vad de vill lära 

sig och var deras brister finns än att lägga ut texten om vad de faktiskt redan kan. Trots 

att många av dem är ganska erfarna när jag träffar dem ser i stort sett alla övandet som 

en viktig och fullständigt naturlig del av sitt liv. De skildrar det som att de hela tiden 

försöker överträffa sig själva och bli lite duktigare än förut. Det går nästan att likna vid 

en tävlan mot sig själva. Vidare går det inte att dra någon riktigt tydlig gräns mellan att 

träna eller repetera och att skapa. Och vad är skapande egentligen? Synen på detta 

skiljer sig åt mellan informanterna. Vissa ser det som att det hela började redan när de 

som mycket små sjöng egna visor till en vuxens ackompanjemang (ofta långt innan de 

lärde sig något instrument). Ett slags riktlinje är dock att många lägger ner mycket tid på 

att lära sig hantverket i inledningsskedet, men i viss utsträckning går inlärningen eller 

repeterandet och skapandet hand i hand. 

 Skivsamlingens, de egna musikaliska preferensernas, inflytande på det egna 

skapandet är påtaglig. Kopplingen mellan lyssnande och eget spelande eller låtskrivande 

är på flera sätt tydlig hos mina intervjupersoner. I forskningen kring populärmusik 

uppmärksammas konsumtionen som en oerhört viktig del i lärandeprocessen och som 

en huvudkälla till den egna kreativiteten. Att sitta och försöka kopiera eller imitera det 

som strömmar ut ur stereohögtalarna är en vedertagen metod för inlärning (Green 

2002: 60-71, Lilliestam 1995: 153, Shuker 2008: 50). Lyssnandet får en viktig praktisk 

betydelse inte minst på grund av att rockmusiken till största delen är gehörsbaserad. 

Vissa kunde noter relativt tidigt och tränade med hjälp av notböcker och nothäften, 

medan andra har utvecklats som unga vuxna. Att sitta och lyssna uppmärksamt på 

musik som man sedan försöker efterhärma är dock framförallt den metod som flertalet 

använt sig av, i varje fall till en början, och är något som starkt bidragit till att de idag är 

musiker. Detta aktiva lyssnande har också haft funktionen att de sakta men säkert 

inskolats i musikteori och i hur låtar byggs upp – hur till exempel tonarter hänger 

samman med valet av ackord och logiken bakom ackordväxlingar (se t ex Lilliestam 

1995: 193). Covers har haft en central plats i informanternas väg till att 

instrumentalister. De omtalas som fundamental del av det informella lärandet, både för 

individen och för kollektivet. 
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 Merparten av informanterna spelar gitarr eller bas och framförallt gitarristerna 

beskriver det mödosamma arbete som ligger bakom hantverket. Många har suttit timme 

ut och timme in för att lära sig en ny fingersättning. Det går att liknas vid ett slags 

kroppslig självdisciplinering där det gäller att få fingrarna att bemästra nya rörelser i 

snabbt tempo (jfr Lilliestam 1995: 154). Vilka känslor väcks av denna typ av repetitiva 

monotoni? Lucy Green påtalar hur musikerna i hennes studie överlag upplever 

träningen som något positivt och lustfyllt och att de därför inte i någon högre 

utsträckning behöver disciplinera sig själva för att klara av det (Green 2002: 124f). I 

mitt material finns dock hela känslospektrat representerat. Somliga talar om den tristess 

som de kan uppleva. Ibland när det går dåligt kan inlärningen och instrumentet väcka 

nästan hatiska känslor och det hela känns som ett nödvändigt ont och ingenting mera. 

Längst bort på den andra sidan spektrat finns berättelser om en stark passion som får 

informanter att monotont sitta och träna tills fingertopparna blir hårda. Merparten drivs 

av den starka glädje och njutning som handlingen skänker dem men även bandets 

gemensamma drömmar och visioner har fungerat som ett viktigt incitament. Alla har 

sina toppar och dalar när det kommer till motivationen, men vissa förefaller ha starkare 

drivkraft än andra. Det finns de som uttrycker en medvetenhet om att de har en 

fallenhet och skildrar den som något som driver dem till att fortsätta kämpa och traggla 

sig igenom låtar eller läroböcker. Det är framförallt det initiala skedet, innan man 

behärskar tekniken, som ses som den svåraste perioden – när väl grunderna sitter där 

blir det roligare och träningen går betydligt lättare.31  

 Emma låter mig röra vid hennes fingertoppar för att jag ska få känna hur hårda de 

är. Det gör inte ont i fingrarna, menar hon, och det beror på att hon har fått förhårdnad 

hud där av allt gitarrspelande. Jag var tvungen att fråga om hon inte fick ont av att sitta 

så hela dagarna eftersom Emma precis innan berättade om när hon köpte sin nya gitarr 

förra sommaren och hur hon satt med den varje dag, hela dagarna. Till slut blev hennes 

mamma orolig över att Emma aldrig kom ut i solen. Emma är en av dem som drivs av 

en stark kärlek till det perfekta ljudet. Hennes framställning påminner om det som 

Green skriver om när övandet går av sig själv för att det är så kul (Green 2002: 104-

107). Emmas historia är en av dem som ger den tydligaste insikten i hur inlärningen 

eller skapandet kan vara något i det närmaste intuitivt; ett slags resa som fortskrider 

snabbt och närmast omärkligt. Flera andra beskriver denna typ av tillstånd där tid och 

rum närmast försvinner och då det går riktigt, riktigt bra. Begreppet ”flow” som 

etablerades av forskaren och författaren Mihaly Csikszentmihalyi (1990/2007), är 

intressant i detta sammanhang. ”Flow” kännetecknas av ett tillstånd av djup 

koncentration och upplevelsen av att behärska eller bemästra något vilket skapar starka 

känslor av lycka och meningsfullhet (Csikszentmihalyi 1990/2007). Vissa talar om 

inlärningen på liknande sätt och framförallt när informanter nämner de ensamma 

stunder som de har med sitt instrument tycker jag att begreppet ”flow” blir användbart, 

för att försöka skildra det som nästan trotsar all beskrivning.  

                                                             
31 Denna idés giltighet blir tydlig i till exempel i vissa delar av She‟s Got the Beats mer pedagogiskt inriktade 
verksamhet, där det betonas hur viktigt det är att försöka kämpa sig igenom den första, initiala perioden då 
det kan kännas extra trögt och motigt eftersom man inte kan hantverket ännu. (Se Kapitel 3 för mer 
information om föreningarna.) 
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 Emmas berättelse exemplifierar den kroppsliga dimensionen av att vara musiker. 

Det handlar ofta om fingrar som gör ont och som ska lära sig att röra sig på nya sätt, 

eller om trummisar som får kramp i musklerna en bit i konserten. Informanterna måste 

förlita sig på att kroppen fungerar och att den orkar med ansträngningen. Olika 

kroppsrelaterade problem dyker upp här och där i intervjuerna, som när då Emma 

överansträngde armen av att spela för mycket efter en operation, eller då en annan av 

informanterna var tvungen att sadla om då rösten plötsligt fallerade. Kroppen står på 

sätt och vis i fokus när de talar om vad de gör – både njutningen och smärtan utmålas i 

hög grad som något fysiskt. Ibland blir det markant hur svårt det är att skildra det rent 

sinnliga välbefinnandet som övandet eller låtskrivandet kan skänka. Dessa påtagligt 

positiva känslor är märkbara på flera sätt. De tar sig inte bara uttryck i orden utan även i 

kroppsspråket och mimiken. Detta manifesterar sig i också i det materiella. Emmas 

ögon lyser upp när hon börjar prata om sina olika gitarrer och om hur förtjust hon är i 

dem. Hennes begeistring får mig att tänka på när Lilliestam (1995) skriver om musikers 

hänryckning och när han exemplifierar detta genom att citera gitarristen Albert Lee: 

”Once I discovered the guitar, I really didn´t have any other interests (Lilliestam 1995: 

155).” Emma köper enbart dyra märkesgitarrer och för en övertygande argumentation 

med mig om varför de är värda varenda krona, vilket är på grund av deras underbara 

ljud.  

 Få ger dock en så odelat positiv bild av gitarrspelandet som Emma. Det är vanligare 

med mer motstridiga skildringar. När jag lite försiktigt undrar hur det går med Åsas 

elbasspelande visar det sig att hon inte tycker att hon inte är tillräckligt bra ännu – ett 

uttalande som går i linje med hur merparten ser på den egna kompetensen: att den är 

konstant under utveckling. ”Jag har ju inte riktigt fått kläm på det än, tycker jag.” Åsa 

har spelat akustisk gitarr i flera år men att lära sig spela elbas innebär till viss del något 

annat. Den här jakten på den tekniska fingerfärdigheten hos gitarr- och 

basinstrumentalister förefaller sporra mina informanter. Även om det är en oerhört 

tidskrävande syssla hör jag få som klagar. Åsa är relativt ny på sitt instrument och när 

hon talar om sitt band är det den egna inskolningen till att bli elbasist som hon lyfter 

fram. Att lära sig hantverket skildras ofta i konkreta ordalag. Jag frågar henne vad det är 

som hon upplever som svårt med att spela bas och hennes svar visar på ett vardagligt 

problem som hon delar med flera av de andra. ”Det är att få rena toner, att kunna 

trycka ordentligt och att öva upp fingerstyrkan i fingrarna. […]”. Det går att liknas vid 

ett slags kroppslig disciplinering. Åsa måste lära fingrarna att göra som hon vill. 

Läroprocessen är både individuell och kollektiv. Det börjar med att de andra i bandet 

visar hur hon ska göra och sedan Åsa övar hemma, i sin ensamhet. Det är ibland svårt 

att förstå vidden av hur tidskrävande det kan vara. ”[…] Och så tränar jag på det så jag 

får det att flyta. Och sen är det ju att… Att nöta helt enkelt.”  

 Då och då när jag frågar någon informant om tiden de lägger ned tycker jag mig 

uppleva jag att de svarar lite väl svävande på frågan, som om de nästan inte vill dela 

med sig till mig hur mycket tid det egentligen handlar om. Går det att tolka som att de 

påverkas av en bakomliggande diskurs som bidrar till att de skäms för att avslöja hur 

många timmar det egentligen rör sig om? Handlar det om en föreställning om musikers 

förmåga i vår kultur och att riktigt talangfulla personer inte behöver öva så mycket? Det 
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är i så fall ett fenomen som skulle kunna kopplas till genikultens mekanismer. Eller går 

de helt enkelt upp så mycket i det de gör att tidsuppfattningen påverkas?  

 Trots att den starka kopplingen till bandet synliggörs på många sätt tyder mycket på 

att den egna musikeridentiteten ses som den mest primära. Många talar utförligt om den 

egna kompetensen och hur de arbetar med att försöka fullända den. Det finns dock 

stora skillnader här, bland annat beroende på vilket musikinstrument som man spelar. 

Det är något som i hög grad påverkar synen på sig själv som musiker. Generellt sett 

förefaller de som spelar gitarr vara oerhört motiverade, vilket kan ses mot bakgrund att 

de oftast också är låtskrivarna.  

Vissa upplever övandet mest som ett tråkigt tragglande medan andra ser det som 

något enkelt och lustfyllt. Somliga befinner sig mitt emellan dessa två positioner och 

kan ha perioder då de inte alls känner sig entusiastiska. En annan avgörande faktor är 

hur situationen med bandet ser ut. Om det finns problem kan både incitament och lust 

försvinna medan om allt känns bra förefaller det finnas närmast oändliga energidepåer 

att ösa ur.  

 När Maria och hennes kompisar hade bestämt sig för att bilda ett band valde hon 

gitarren. Till en början gick det långsamt och kändes stundtals helt hopplöst men Maria 

poängterar att det inte är svårt när man väl lärt sig det. Det kan låta motsägelsefullt, 

vilket det ofta framställs vara rent känslomässigt. Maria pratar mycket om fingrarna och 

om konsten att lära sig att bemästra dem – att få dem att göra som man vill: ”Det var 

jobbigt. Hur jag skulle kunna trycka ner hela pekfingret och samtidigt hålla ner tre 

fingrar och få det att bli en ren ton?” Maria hade god hjälp av sin pappa. Han gav henne 

en bok som hon kunde öva till. Maria använder ett livligt kroppsspråk när hon berättar 

om hur hon gick tillväga och inringar på ett träffsäkert sätt den otålighet och frustration 

som infann sig när hon insåg att det kommer ta mycket längre tid än vad hon hade 

tänkt sig. ”Jag ville ju bli världsbäst direkt, det är ju det som är grejen. Jag är så otålig. 

”Varför är jag inte bra? VARFÖR är jag inte bra än? Jag har ju övat en hel timme! Jaha, 

jag får väl öva i en timme till då!” säger hon med lätt indignerat tonfall som för att 

härma sitt gamla tonårsjag som var full av otålighet och iver.  Denna typ av skildring 

som rör sig fram och tillbaka mellan frustration och tillfredsställelse är vanlig för att 

känneteckna läroprocessen. Ibland är det riktigt tråkigt men så blir det hisnande roligt 

igen när fingrarna hamnar rätt. I likhet med merparten ser Maria det här som en resa 

utan något egentligt slut. Maria erkänner att hon förvisso har blivit en relativt 

kompetent gitarrist under årens lopp men tillägger direkt: ”Men jag menar, jag är ju 

LÅNGT, LÅNGT ifrån så bra som jag vill va!”  

 När Åsa under gymnasiet fick upp ögonen för hur kul det var att göra egen musik 

och att det faktiskt inte var särskilt svårt, började hon att öva frekvent på sin gitarr. Det 

var hennes pappa som gav henne den första lektionen och sedan var det tänkt att hon 

skulle fortsätta själv. I likhet med Maria var Åsa benhård i sin beslutsamhet att lära sig. 

Insikten om att hon faktiskt kunde börja skapa sin alldeles egen musik om hon lärde sig 

att hantera ett instrument, var den viktigaste drivkraften. Åsa tränade och tränade och 

till en början gick det tungt. Ibland satt hon längre stunder, andra kortare. ”Det beror 

vilket tålamod… Hur det gick alltså, (gick) det jättedåligt ville jag bara slänga gitarren i 

väggen. […] Nä, jag var väldigt inställd på att jag skulle lära mej det här.” Den 
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ihärdighet som Åsa skildrar delas av många andra. På gymnasiet hade Åsa känt sig 

frustrerad eftersom hon inte fick något utlopp för sin längtan till musiken och när jag 

frågar hur det kändes att börja öva på gitarren svarar hon: ”Det kändes jättebra. Det 

gjorde det. Från början lät det ju inte så överdrivet bra för då fick jag ju inte in nån rytm 

i själva spelandet och det jag sjöng men sen när jag börja kunna spela så, det kändes 

som att pusselbiten föll på plats. Ja men det var mycket roligare.” Det tog några 

månader innan Åsas träning började ge ordentligt resultat.  

 Det är dock inte alla som upplever att de får lön för mödan. När jag pratar med 

Anneli skingras det rosa skimmer som ibland gärna läggs över rockspelandet som 

kulturellt fenomen. I motsats till Åsa har inte det stadium infunnit sig då övandet känns 

meningsfullt. Anneli har suttit mycket hemma och tragglat sig igenom vissa specifika 

låtar, bland annat Holes ”Dollparts”. Hon ville lära sig spela bas eftersom hon älskar 

musik mer än nästan allt annat, men lusten till själva inlärningen infinner sig inte riktigt. 

Anneli tycker att det är mycket roligare att spela med de andra i bandet än att sitta själv 

och repetera men samtidigt är det ena avhängigt det andra. ”Att va uttråkad när man 

spelar samma ackord gång på gång på gång men att man måste fortsätta liksom för att 

man måste kunna.” Anneli lär sig och även om det går framåt tycker hon att det går 

alltför långsamt. När jag frågar hur det känns när hon sitter och övar hemma låter 

hennes svar lite motsägelsefullt och krampaktigt: ”Mm, man blir uttråkad efter ett tag, 

men det är kul ändå.” Jag undrar om hon möjligtvis försöker tillrättalägga sanningen lite 

grann för mig. Kanske Anneli upplever att hon måste leva upp till någonting – är det 

möjligtvis rockens höga status som på något sätt förpliktigar? Eller skapar jag som 

forskare förväntningar som hon färgas av? 

Det finns en viktig psykologisk funktion som många har förlitat sig på i 

inlärningsprocessen för att inte ge upp och som går ut på att sätta ribban lagom högt. 

Det är en tanke som återkommer i olika pedagogiska sammanhang som informanterna 

är involverade i genom föreningarna. Det avspeglar sig i valet i låtar, men bakom detta 

finns det också en ideologisk grund. När punkrockbandet Bikini Kill kommer på tal är 

det enkelheten i deras musik som till exempel Maria och Pia återkommer till. Valet av 

covers är på vissa sätt talande för den alternativa musikkultur som majoriteten tillhör. 

Ett vanligt fenomen är just hur enkelheten inte ses som något negativt i sig – snarare 

tvärtom. Den fungerar som symbol för många positiva värden och har bland annat sin 

upprinnelse i punkens gör det själv-ideologi. I den offentliga retorik som omgärdar 

musik är det dock vanligt att det svåra blir synonymt med det fina, vilket är ett fenomen 

som flera informanter på olika sätt positionerar sig mot. Det kan ta sig uttryck i ett 

avståndstagande mot musikkulturer eller genrer som upplevs som svåra, konstlade eller 

kanske framförallt pretentiösa.  

Musiketnologen Bruno Nettl skriver om ”the ‟athletic‟ view” som han menar 

utmärker det västerländska samhällets syn på musik och som innebär att det svåra och 

komplicerade ofta ses som mer värt än det enkla (Nettl 1983: 33). Uppdelningen mellan 

en hög- och lågkultur är en väletablerad företeelse även inom populärkulturen och ofta 

betonas det att det i grund och botten handlar om distinktioner (Lilliestam 2009: 255). 

Pias känslor i synen på enkel alternativt svår musik är ambivalenta och visar på 

förebildens starka politiska funktion – det intressanta var akten i sig; att de gjorde det. 
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Hon sticker inte under stol med att hon inte direkt imponerades av Bikini Kill som 

musiker, men appelleras å andra sidan inte heller av ekvilibristiska ”gitarrfantomer”.   

Pia: Dom var tuffa och dom spelade punk och dom var tjejer och då tyckte vi 

liksom att… Ja, det var väl som en drivkraft. Litegrann så där. Jag tycker fortfarande 

att dom var hur coola som helst (skrattar lätt). Det är klart, till och med vi… Alltså 

man tyckte ju aldrig att dom var stora musiker. Det var ju inte därför, kanske som, kan 

jag tänka mig, som många hårdrockskillar börja med så här Yngve Malmsteen, men det 

kanske är lite mer 80-tal, men du vet gitarrfantomer och så ”ja, jag ska spela så där 

komplicerat”. Men för oss var det mer ”wow” man kan spela så här, bara några 

ackord och ändå så låter det bra. Så det var inte för att det… För vi tyckte ju inte 

heller att dom kanske var så bra på spela, vi tyckte ju inte heller att vi var så särskilt 

bra på spela men det hade ingen betydelse. Det var bara att spela som var viktigt. 

(Pia betonar ordet ”att” starkt.) Att lära sig spela. 

 

FRÅN LYSSNANDE TILL SKAPANDE 

Skapandet eller låtskrivandet framställs i regel som något njutningsfullt och som något i 

det närmaste nödvändigt eller ofrånkomligt. Flera uttrycker det som att ”de måste få ur 

sig” sin musik eller sina ord när de försöker förmedla denna känsla till mig och att om 

de inte gjorde det här skulle de behöva få ur sig det på något annat sätt. Detta kan sättas 

i samband med en positiv syn på musik och dess innebörder, men även på kreativitet. 

Känslan av att det finns en nödvändighet i detta, att de på något sätt måste konkretisera 

vad de känner och få utlopp för det, är en röd tråd. Det är inte så att själva skapandet 

upplevs som jobbigt, som en tvångströja som kontrollerar dem, utan snarare skildras 

det så pass lustfyllt, så tillfredsställande att själv kunna göra bra musik, att det blir till en 

okuvlig drivkraft. Skapandet har till stor del sin upprinnelse i lyssnandet. 

 

Informant: Jag tycker om att spela lite annorlunda musik, jag tycker om… Jag tycker 

om när man blandar lite musikstilar också. Jag tycker väldigt mycket om elektronisk 

musik också, när man samplar. Garmarna till exempel när dom blandar... Alltså det 

känns lite… Blandat med folkmusik, det är råbra! Jag tycker om att blanda jazz och 

pop till exempel, så jag uppskattar som väldigt mycket musik i mitt liv så jag tror det 

hörs i den musik som jag själv också gör, vad jag lyssnar på, en stor gryta av allt 

möjligt. Jag brukar ha perioder i mitt liv då jag lyssnar på en viss musikstil. Ett tag 

var jag helt såld på jazz och lyssnade bara på väldigt mycket äldre jazz typ Billie 

Holiday och Ella Fitzgerald och jazzdivor tycker jag är otroligt fantastiskt bra. Och 

sen hade jag nån 60-talsperiod då jag lyssnade jättemycket på Janis Joplin och såna där 

gamla band. Ja, jag har haft en väldigt trist period då jag bara lyssnade på blipblop 

synt och triphop och så där. 

 

Informanten ovan beskriver en uppsjö av olika influenser, bland annat för att förklara 

bakgrunden till det egna låtskrivandet och varför hon väljer att gå de vägar som hon 
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går. Kärleken till lyssnandet och skapandet glider ofta samman hos mina informanter 

och jag påminns om det som Green skriver om: att det inte går att dra en skarp gräns 

mellan att vara ett fan och att vara musiker (Green 2002: 119). Ett tag lyssnade 

informanten mycket på det norska bandet Kings of Convenience och det började visa 

sig i det egna bandets repertoar där det norska bandets lågmälda tongångar satte sin 

prägel på kompositionerna. Inspirationen kan komma från andras låtar. ”Jag brukar 

börja med att spela lite andras musik om jag inte har nån inspiration så kommer man 

som in i det men… Men oftast så skriver jag ju egen musik. Det är roligare men ibland 

så kanske andra har sagt nånting i sin musik som jag behöver då för att säga själv […].” 

 Informanten visar på hur det egna skapandet formas i samklang med andras alster. 

Att andras musik har en stor påverkan på den egna kreativiteten är ett väldokumenterat 

fenomen som bland andra Lilliestam påtalar när han skriver om rockmusikens 

tillblivelse. Lilliestam menar att det inte går att dra någon tydlig skiljelinje mellan 

kreativitet och återanvändning och tar exempel från kända artister som verkar se 

fenomenet som något okomplicerat och vardagligt (Lilliestam 1995: 183).32 Flera 

informanter hänvisar till vissa specifika artister när de försöker beskriva sitt ”sound” 

och det blir ofta påtagligt hur musiker som de ser upp till har satt sin prägel på de egna 

kompositionerna.  

 Informanten ovan tilltalas av stilmässiga blandningar, vilket gör henne representativ 

för materialet som helhet. Merparten appelleras av olika stilar och genrer och detta är 

något som tar sig uttryck i de olika parallella musikprojekten eller i förflyttningarna 

mellan genrer över tid. Jag blir föga förvånad när informanten ovan förklarar att hon 

älskar blandband och att hon har en stor låda hemma.  

 För mina informanter blir det egna lyssnandet intressant att analysera utifrån deras 

roll som musiker. Musikern i fråga talar om det som en metod att använda sig av när 

flödet avtar. ”Det är lite av ett artistiskt... Det är som ett knep. Ibland när jag inte har 

skapat själv så brukar jag hitta inspiration någon annanstans ifrån. Man lyssnar igenom 

gamla skivor, vilken genre som helst egentligen.” Hennes ord avrundas av ett litet lätt 

skratt. Jag får känslan av att hon vill avdramatisera sina egna ord en smula. Kanske hon 

tycker att hennes tillvägagångssätt utmanar en konventionell syn på kreativitet? Det här 

är en av många gånger då jag tycker att skapandet nästan placeras på en piedestal och 

att det finns en upphöjd syn på vad kreativitet är. Att det framförallt handlar om rocken 

blir påtagligt när vissa informanter förklarar hur de närmast har avgudat manliga 

musiker – både kända och lokala amatörer. Flera skildrar hur rocken upplevdes som 

otillgänglig och påtalar just dess höga status och manliga dominans. Att autenticitet – 

äkthet – värderas högt inom rocken är relevant i sammanhanget. Inte minst texterna 

bör helst vara trovärdiga. Rockartister sjunger ofta om ämnen som kan utläsas som mer 

eller mindre självbiografiska (Lilliestam 2009: 240). Lilliestam diskuterar den 

mytomspunna synen på det musikaliska skapandet och att för de som inte kan 

hantverket kan komponerandet te sig som något väldigt speciellt (Lilliestam 2009: 85-

89). Feministiskt präglad forskning som diskuterar hur den manliga genikulten 

                                                             
32 Lilliestam ger exempel på kända artister som funnit inspiration i andras alster, bland annat hur The Rolling 
Stones låt ”Satisfaction” delvis hade sin upprinnelse i en annan låt: ”Dancing in the street” med Martha and 
the Vandellas (Lilliestam 1995: 183). 
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konstrueras och fungerar kan även ses som en kommentar till en ibland laddad syn på 

kreativitet (se t ex Battersby 1989, DeNora 1995). Frith inspireras av Bourdieu och 

särskiljandets mekanismer, om behovet av distinktioner som något kännetecknande för 

kulturfältet överlag, och att genibegreppets uppkomst kan sättas in i denna kontext 

(Frith 1998). 

 Förhållningssättet till det egna skapandet skiljer sig åt markant. Medan en del ser det 

som en vedertagen strategi att som musiker inspireras eller till och med ”låna” idéer och 

fragment, värjer sig andra mot tanken. En återkommande tanke hos informanterna är 

hur det ses som något bra när deras band slutade med att spela andras låtar (covers) för 

att istället koncentrera sig på den egna repertoaren. Lena är kanske den som tydligast 

framhåller ett slags (symboliskt) avståndstagande till andra artister när hennes 

komponerande kommer på tal. Lena utmärker sig genom att säga att hon 

överhuvudtaget lyssnar lite på musik. Det är det egna låtskrivandet som står i fokus och 

hon sätter det inte i samband med andras, även om hon medger att hon beundrar 

Sahara Hotnights för deras yrkesskicklighet: ”Sahara Hotnights tycker jag är jätteduktiga 

rent så där på hur dom hanterar sina instrument. Rent så! Och musiken blir ju jättebra 

och så. Ja, nä men det är så himla konstigt för jag tror att jag är otroligt egofixerad när 

det gäller min musik, för att jag tycker att jag är min stora förebild! (Skrattar.) Och det är 

helt sjukt!” Normen för Lena förefaller vara att beundra andra artister och det är som 

om hon skäms lite för att hon avviker från den normen. Kända låtar av olika slag 

utgjorde dock en effektiv metod när Lena skulle lära sig hantverket. I likhet med Kristin 

var populärmusik i notform en viktig inkörsport för Lena. Hon plöjde igenom flera 

böcker men så fort hon började förstå hur låtar var uppbyggda föredrog hon att göra 

sina egna istället.   

 

Lena: Och sen så för att liksom lära mej i och med att jag är mer inne på pop och 

rock och så där så, så jag har suttit jättemycket med såna här hitsböcker alltså typ, 

alltså Pophits. Ja men du vet så här med noter med kända låtar som är populära som 

vi hade hemma och spela och sjunga dom. Så på det sättet lärde jag mig ackord. Och 

kompa och sjunga själv samtidigt. Jo det var jättemycket med det och ja, sjungit och 

spelat och så utifrån det sen när jag då så sen började lära mej ackord. Jag menar då 

var jag ju som tvungen att spela dom låtar som fanns och då gjorde jag egna låtar 

istället. 

 

Lena är en av dem som värderar den egna kreativiteten högt. Det finns med andra ord 

olika sätt att förhålla sig till andras verk och det är något som indikerar att synen på 

dem själva som musiker skiljer sig åt men även att kreativitet är ett diskursivt och 

förhandlingsbart kulturellt fenomen. Kan en upphöjd syn på musikaliskt skapande vara 

en förklaring till varför förhållandevis få ändå pratar om andras verk som en källa till 

den egna kreativiteten? När Lilliestam (1995: 182-188) skriver om fenomenet citerar 

han flera olika kända artister inom populärmusikarenan som beredvilligt pratar om låtar 

som de har inspirerats av och på vilka sätt det avspeglar sig i de egna alstren. 

Majoriteten av mina informanter diskuterar sina låtar utan att direkt jämföra eller 

associera till andra artister. Är en orsak till detta att de ser sig själva som ”alternativa” 
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och som stående lite vid sidan av den etablerade, kommersialiserade pop- och 

rockkulturen? Kan denna relativa tystnad vara ett utslag av att den egna kreativiteten 

har hög status i den kulturella gemenskap som de är en del av?  Flera lägger ut texten 

om förebilder och idolers betydelser, om hur de har påverkat dem på ett mer idémässigt 

plan men få diskuterar i termer av hur de ”lånar” musikaliska idéer eller fragment för att 

använda dem i sina egna kompositioner. En tolkning kan vara att det är en typ av 

undermedveten kunskap som internaliserats i dem och som de inte direkt kan definiera 

eller beskriva (jfr Green 2002: 97, Lilliestam 1995: 184). 

 Det finns olika sätt att ta till sig andras verk och här spelar både talang och intresse 

in. Cecilia ser sig i första hand som textförfattare. För henne är texten och en bra 

sångröst viktigare än tonerna och rytmerna. Även om inspirationskällor finns och 

omnämns, sker det inte alltid utan förbehåll, som när det gäller favorittextförfattaren 

Jocke Berg som är frontperson i bandet Kent. Cecilia talar om honom på ett kärleksfullt 

sätt men inte utan en viss kritisk distans. Det blir ett talande exempel på hur artistens 

kulturella hemvist eller ideologiska image ofta är en avgörande faktor. 

 

Cecilia: Ja, jag tycker att Jocke Berg i Kent är en helt fantastisk låtskrivare. I varje 

fall förut. Det nya Kent, det superkända Kent... […] Det känns mer plastigt nu, det 

känns mer tillgjort… […] Men jag tycker om hans sätt att skriva att man tror att man 

förstår nåt av texten men kanske han menar nåt helt annat. Alltså att det blir så 

öppet för tolkningar så man kan lägga in lite vad man vill egentligen. Så vill jag 

skriva också samtidigt som jag vill vara väldigt ärlig. […] 

 

En längtan efter äkthet eller autenticitet blir märkbar i fallet med Cecilias bedömning av 

Kent. Cecilia beskriver dem som mer ”plastiga” nu. Men trots hennes stora invändning 

mot hur gruppen har utvecklats uppskattar Cecilia fortfarande Bergs sätt att skriva och 

för fram honom som en förebild i det egna textkomponerandet. Detta ibland 

ambivalenta förhållande till idoler återspeglar sig i hur de används i det egna skapandet, 

som i fallet med Cecilia där hon mer ser till vilka Kent en gång var än vilka de är idag.  

 Berättelserna om hur bilden av dem själva som musiker växer fram är lika många 

som antalet informanter. Åsa och många andra trycker dock på specifika 

nyckelhändelser där kunskap och självförtroende är två viktiga grundkomponenter. 

Processen till att själv börja skapa tangerar ämnet identitet eftersom det hänger samman 

med en (ny) syn på sig själv; vem man är och vill vara. Förvandlingen till att bli musiker 

har ofta påbörjats långt innan första gitarren köptes. I Åsas fall var vägen till en början 

lång och ganska snirklig, via kyrkokören och all hennes sång som skedde i ensamhet, till 

pappas gitarrspelande som lockade henne att prova själv. Åsa valde estetisk inriktning 

under sitt sista gymnasieår och samtidigt blev hon alltmer intresserad av gitarren. Hon 

gick omkring hemma och kände sig frustrerad. Det räckte inte för henne att enbart 

sjunga längre. Åsa ville inte be sin pappa att ackompanjera sin sång eftersom de inte 

tyckte om samma typ av musik och det fick henne att bestämma sig. ”Så då bara besluta 

jag mej för att ‟nä men nu ska jag lära mej spela gitarr‟ och så sa jag till pappa ‟nu visar 

du mej hur man spelar dom här ackorden‟.” Hela hennes förhållningssätt till musik 

förändrades i den vevan och Åsa uttrycker det som att hon började lyssna på ett mer 
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aktivt och uppmärksamt sätt. Åsas erfarenhet visar också på den upphöjda synen på 

musik och musiker som går att finna hos merparten av mina informanter och hur 

denna syn förändras när koden knäcks. Den pekar även på hur denna insikt kan komma 

tämligen plötsligt och hur det ofta hänger det samman med analyser av kända artisters 

musik. Åsa påverkades starkt av en av 1990-talets stora hits, ”Why” av Annie Lennox 

och talar om låten som ett slags vattendelare. En dag när hon satt och lyssnade på den 

insåg hon med ens att låtskrivande inte är något stort mysterium. Det är närmast en 

aha-upplevelse som Åsa förmedlar till mig och som innefattar ett slags 

positionsförändring. Från att befunnit sig i rollen som konsument förflyttades Åsa till 

en position där hon började se sig själv som låtskrivare. 

Åsa: […] Då började jag mer att lyssna på musik egentligen. För att jag kom på att 

jag satt och lyssnade på Annie Lennox låt ”Why” och så i refrängen så sjunger hon 

bara ”why”. Och för mej har det alltid varit så att jag har sett som att göra en låt, att 

skriva musik, det har varit så svårt. Det har varit så stort, det har varit som en… Man 

måste vara proffs och inte är jag det, men då jag lyssna verkligen… Att höra att ja 

men, det verkar ju inte vara så svårt (skrattar lätt). Om hon kan ha en refräng där 

hon sjunger ”why” hela tiden så då började jag inse, jaha men jag kanske också kan 

spela och skriva egna låtar och så där. Så, ja. Så då tog jag ju kunskapen jag hade fått 

om hur man... Vilka ackord som passar ihop med varandra och jag skrev dikter 

förut så då började jag bara. Det var ganska lätt för direkt jag spelade dom där 

ackorden ihop så så jag hörde jag ju melodin […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I‟ve seen angels, I‟ve seen devils.  
I carry one on each side. 
And everyday a raging battle, but who will live, who will live to tell. 
 
I‟ve walked thousand miles in blindfold, but now I‟ve learned to see. 
That the darkness ain‟t no larger then I paint it out to be. 
 
If the sun refuse to shine, if the sun won‟t shine on me, I will light my own way, 
„cause after all, all it takes is a switch 
 
I‟ve been standing by a crossroad, to scared to take a step. 
But now I‟m moving forward, and won‟t be, I won‟t be turning back. 
 
If the sun refuse to shine, if the sun won‟t shine on me, I will light my own way, 
„cause after all, all it takes is a switch 
 
And if I should fall, if I fall down to the ground again, I know my fall won‟t be so 
hard, „cause I‟ve toughened up, I‟ve toughened up my skin 
 
If the sun refuse to shine, if the sun won‟t shine on me, I will light my own way, 
„cause after all, all it takes is a switch 
If the sun refuse to shine, if the sun won‟t shine on me, I will light my own way, 
„cause after all, all it takes is a switch 
After all, all it takes is a switch  

(Låttext från en informant.) 
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DET EGNA SKAPANDET 

Maria: Ja, det brukar ofta vara när jag åker buss eller är ute och cyklar. Ute och går. 

Såna där tillfällen som man får. Sen bara går man och nynnar på en låt och så helt 

plötsligt ”men vad är det här då? Det här är ju ingen låt! Det är ju nånting som jag 

har kommit på nu!” Och så sen så kommer man hem och så ”jag måste spela det här 

på gitarren” och så hör man, ja men kanske inte riktigt så. Ja men kanske lite så här. 

Och förut var det ju mest ackord som jag… Men nu till exempel, jag var på praktik i 

Stockholm och så kom jag på en låt (lätt skratt). I Stockholm! Och där var jag ju i 

tre veckor och jag hade ju mycket stort sjå att komma ihåg den där låten, för under 

den där tiden som jag var där så hann jag ju komma på hur ungefär hur jag tyckte 

att trummorna skulle vara. Jag kom på en basgång, jag kom på gitarrsolon och jag 

kom på hur sången skulle gå och hur kompgitarren ska vara. Allt i huvudet! Och så 

sen så jag bara ”fan jag måste, jag måste komma ihåg det här, jag måste komma ihåg 

det här nu” och så komma på den nästan dom första dagarna jag var där (skrattar 

lätt), fick jag gå och försöka nynna på den varje dag i tre veckor så att jag inte skulle 

glömma den. 

 

I citatet ovan berättar Maria för mig om den gången då hon under tre veckors tid febrilt 

försökte komma ihåg sin nya låtidé. Hennes ord exemplifierar den positiva känslan som 

komponerandet tillskrivs av många. Maria pratar snabbt och med inlevelse om hur hon 

kämpade för att minnas och jag glömmer bort min roll som forskare för ett kort 

ögonblick. Jag tycker mig förstå tillfullo varför en riktigt bra låt är viktig att ta tillvara på 

och kommer därför inte ihåg att fråga vidare om varför hon ansträngde sig så oerhört 

mycket för att försöka minnas den. 

 Under den här rubriken fokuserar jag det egna skapandet, vilket även inkluderar det 

egna individuella låtskrivandet som äger rum inom bandets ramar. Majoriteten av 

informanterna är på något sätt aktiva som låtskrivare, antingen genom bandet eller i 

samband med något annat musikprojekt, till exempel i rollen som singer-songwriter. 

Andra deltar i bandets kollektiva skapande genom att till exempel komma på egna 

slingor till den egna gitarren, eller hur trummorna ska låta, men även med mer generella 

idéer om låtars utformning. Överlag fokuserar intervjuerna på den individuella 

processen medan det kollektiva arbetet inte belyses i samma utsträckning.33  

 Vissa ägnar mycket tid åt att improvisera fram toner och texter som ofta bara lever 

för stunden, samtidigt som det hos några av banden finns en etablerad låtrepertoar som 

har utformats under en längre tid. För majoriteten tar sig musikskapandet flera uttryck 

och det finns lika många variationer som antalet informanter. Medan vissa är 

medlemmar i ett eller flera band som de regelbundet har spelningar med, sitter andra 

mycket hemma och komponerar ihop låtar som inte alltid är ämnade för allmänhetens 

öron.  

                                                             
33 En anledning till detta är mitt val av metod som till största delen bygger på individuella intervjuer och där 
det inte förekommer några gruppintervjuer. För mer information angående material och metod se kapitel 1. 
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 Att lära sig komponera och skriva rocklåtar går att se som ett hantverk som man 

sakta men säkert införlivas i och utvecklas inom (jfr Lilliestam 1995: 150-160). I mina 

intervjuer träder det fram ett synsätt på skapandet där det lite hårdraget går att säga att 

det finns en mer teknisk, konkret sida av tillblivelsen och en mer konstnärlig där 

fantasin och personliga känslor får utlopp. Det finns hos mina informanter tecken på 

hur de på olika sätt anpassar och förkovrar sig för att kunna fungera som musiker. 

Många drivs av möjligheten att få spela live och en längtan efter publikens bekräftelse 

och respons.  

 Det går att dra en parallell till Toynbee och hur han använder sig av 

habitusbegreppet för att förklara hur musiker utvecklar olika strategier som ämnar till 

att förbättra den egna positionen inom sitt fält. Det är alltså en teoretisk utgångspunkt 

där de egna, individualistiska drivkrafterna står i centrum – egenintresset ses som en 

viktig drivkraft för det som ofta benämns som ”kreativitet”. Toynbee strävar efter att 

avmystifiera musikskapandet genom att visa på de strategiska och genomtänkta 

handlingar som ligger till grund bakom ett alster (Toynbee 2000: 37-42). Dessa tankar är 

intressanta att applicera på mitt material där informanternas strävan efter att få till den 

perfekta låten kan ses som ett uttryck för en karriärdröm eller för en längtan efter att få 

erkännande som musiker. Det är dock viktigt att påpeka att mina informanter, än så 

länge, är amatörer – det känns på flera sätt missvisande att i första hand se deras 

kreativitet som ett uttryck för strategiska, rationella karriärsval.  

 För Maria började allt tidigt. Att ”få melodier i huvudet” är inget märkvärdigt för 

henne, men jag tycker mig märka att hon uppskattar den förmågan hos sig själv.   

 

Maria: […] Melodier har ju alltid kommit upp i mitt huvud, alltså så bara liksom

 kommit i huvudet, så jag har ju ändå gjort… Jag har ju gjort låtar tidigare alltså

 typ med pappa. 

Marika: Jaha? 

Maria: Alltså då jag har sjungit för han. ”Jag har gjort en låt pappa och den går så

 här.” Och så har jag gjort en låt som jag har sjungit för han och så spelade

 han tonerna till på synthen och så... 

Marika: Hur länge sen är det? 

Maria: Ja det var ju... Det måste ju ha varit länge sen, jag var inte gammal. Kanske

 mellanstadiet. Lite så. (Sedan) mellanstadiet, högstadiet, så har man gjort låtar 

 så. Men det blir ju självklart mycket lättare när man kan spela själv (skrattar lätt). 

 

Maria är en av många där det blir tydligt hur det egna låtskrivandet förändras i takt med 

ökade kunskaper. Hon ger uttryck för en medvetenhet om hur och när detta ägde rum i 

hennes liv, som om hon har funderat mycket över saken. Under den första perioden 

spelade hennes band covers men i takt med att hon blev allt bättre påverkades attityden 

till det egna komponerandet. ”Då hade man ju liksom lärt sej spela lite mera så då börja 

man då började man kunna göra… Jag gjorde… På nåt konstigt sätt så började jag göra 

egna låtar. […] Liksom man får en melodi i huvudet och så sen... ‟Ja den melodin, ja, den 

ska jag göra!.‟ Då kanske man var arton.” Maria och Åsa är några av dem som skildrar 

det som något stort att börja göra egna låtar, som ett slags vattendelare som för alltid 



122 
 

förändrar. När vi träffas är Maria 25 år gammal och hon förefaller ha renodlat sin 

förmåga ytterligare. Nu kommer hon inte bara på själva melodin utan även 

instrumenteringen vävs ut i hennes tankar. Allt går mycket fortare och smidigare 

numera. Tiden då hon satt och sakta tog ut ackord efter ackord är för länge sedan förbi. 

Nu tar hon snabbt reda på vilket ackord som är huvudackordet och därigenom vet hon 

vilken tonart som låten går i och då faller låtens alla ackord snabbt på plats. ”För att jag 

hör ju den i huvudet.” Ju mer hon arbetar in sig i låten desto tydligare verkar den 

framträda och hon hör även hur gitarren och trummorna som ligger bakom 

melodislingan ska låta.  

 

Maria: […] Riktigt säker kan jag inte vara, men ofta är det ju så. Men sen ju mer 

man tänker på det desto mer kommer (jag) in i låten. Alltså, först kommer 

gitarrljudet och så sen trummorna kommer alltså... […] Jag hör ju hur gitarren först, 

hur gitarren ska gå. […] Ibland kommer jag bara på nån liten del av en låt och så 

kan jag ändå sätta mej ned med gitarren och spela lite och sen prova lite olika grejer 

och ”det där det blev väl bra!”. Eller så kan jag bara komma på en liten del och sen 

så sätter man sej ner och kommer man på mera och så brukar trummorna... Man hör 

ju som trummor till.  

 

Gitarren blir ett hjälpmedel för att låten ska ta sig tydlig form, vilket är ofta är fallet hos 

informanter och bland rockmusiker i allmänhet (se t ex Lilliestam 1995: 175, Moore 

2001: 59f). Även om en musiker kan ha en tydlig tanke på en ny låt i huvudet är det ofta 

först vid gitarren som den får konkret utformning. När Maria får en låtidé sätter hon sig 

direkt med gitarren så fort hon kommer innanför dörren hemma. ”Ja men nu måste jag 

ta ut den, nu måste jag ta ut den, för den finns ju i mitt huvud klar med toner och 

allting.” Det förefaller finnas något närmast tvångsmässigt över denna handling, även 

om den skildras som påtagligt njutningsfull och positiv. Det finns ibland en önskan om 

bevarande inbakad i denna lycka – att det upplevs som viktigt att försöka ta tillvara på de 

låtidéer som poppar upp.  

Känslan av ett slags nödvändighet eller frånvaro av eget val är ett återkommande 

tema i samband med skapandet. Lilliestam påtalar ämnet genom att citera artisten Peter 

LeMarc som uttrycker det som att musiken alltid kommit till honom och att det inte har 

handlat om något medvetet, aktivt val (Lilliestam 1995: 175). Andrea Dankic skriver om 

hiphopmusiker och om hur inspirationen skildras som något plötsligt och oväntat. 

Dankic använder flow-begreppet för att försöka analysera den känsla av att ha ”flyt” 

som musikerna upplever – ”flow” som karaktäriserar ”den optimala upplevelsen” 

(Csíkszentmiháli 1990: 62, Dankic 2008).34   

Även i mitt material är den mest påtagliga gemensamma nämnaren fenomenets 

utpräglat positiva karaktär. Sofie talar om en process som är full av glädje. När jag 

ställer en allmän fråga om vad musiken betyder för henne förklarar hon genom att 

noggrant redovisa vad hon gjorde precis innan hon åkte iväg till kaféet för att träffa 

                                                             
34 ”Bandmedlemmarnas beskrivningar av situationer då inspirationen ”visar sig” eller ”kommer till en” kan 
liknas vid ett tillstånd av flyt som oftast orsakas av att göra eller tänka på annat än att skriva musik, oavsett 
om det handlar om texter eller melodier” (Dankic 2008: 19). 
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mig. Hennes exempel är talande för hur skapandet ofta sätts i samband med en djup, 

innerlig glädje och känsla av meningsfullhet.  

 

Sofie: Den betyder så otroligt mycket för allt som jag gör. Det är alltid musik 

inblandat. Innan jag åkte hit så åkte jag hem i la av mina grejer till exempel. Då satte 

jag mej ner och spela gitarr och så sen så kom jag på en låtslinga och då på en gång 

bara så stoppa jag in sladden i datorn och spela in det. Och jag gjorde en liten enkel 

mix på det hela.  

 

Sofie låter glad och uppspelt. Hon fick en idé till en låt och dokumenterade den direkt 

och mixade den i datorn till ett relativt färdigt alster. Allt detta tog en halvtimme för 

henne att åstadkomma och jag tycker att Sofie verkar vara lite stolt över detta.   

 Många av låtskrivarna trycker på sinnestillståndet betydelse för att kreativiteten ska 

kunna frigöras, även om det finns stora skillnader i vilket humör som är det bästa. 

Somliga skapar bäst när de är glada, andra när de känner sig eftertänksamma eller 

sorgsna. Val av musikgenre är också avgörande i detta sammanhang. När till exempel 

Kristin skildrar denna process är det ett kontemplativt sinnestillstånd som hon befinner 

sig i och det kan ses i samband med att hon i egenskap av trubadur skriver politiska, 

samhällskritiska texter. Denna roll delar hon med Åsa och Cecilia som båda skildrar hur 

komponerandet och textskrivandet har tydliga terapeutiska kvaliteter vilket är något 

som kan ses i ljuset av genrens kulturella kontext och konventioner där texterna gärna 

ska vara personliga och på olika sätt reflekterande (se t ex Ganetz 1997: 99-136, Greig 

1997, Petersen 1987).   

 Kristin har ett musikaliskt liv utanför bandet och framställer det som något djupt 

meningsfullt, inte minst eftersom att hon i den rollen får komponera och själv 

bestämma. I bandet är situationen en helt annan. Där är det andra som skriver musiken 

och texterna, men den gemenskapen fyller andra syften för Kristin. Kristin är en av 

dem som polariserar sina musikidentiteter mot varandra. Det förefaller överlag finnas 

ett uppdämt behov av att tänka över sina olika roller som musiker. Det är vid sådana 

tillfällen då jag känner hur intervjun kan närma sig ett slags terapeutisk funktion – det 

blir ett tillfälle för informanterna att tänka över sina liv (jfr t ex Nylund Skog 2002: 152). 

Detta visar även på vilken makt som genrer tillskrivs och hur det är något som upplevs 

som både en tillgång och en begränsning.  

 Kristin och flera av de andra gitarristerna ger uttryck för att det är den egna 

identiteten som gitarrist och sångerska som de värderar högst. Det egna låtskrivandet 

äger ofta rum i ensamhet och Kristin ser det som något enkelt och okomplicerat. När vi 

pratar om att det är vanligt för henne att text och melodi ser dagens ljus samtidigt, 

jämför hon sin roll som trubadur med hennes funktion i bandet. Kristin utmålar det 

som att när hon är i bandet har hon inte samma kontroll som när hon är soloartist. 

 

Kristin: Det växer fram samtidigt, men ibland så har jag ju ja, norpat nån refräng, 

text i huvudet. ”Ja det här skulle passa” liksom. Hör jag en text så låter den ju på ett 

visst sätt så då har jag ju en melodi också. […] Om jag får en text i huvudet så 

sjunger jag ju fram den och då blir det ju en melodi som… […] Och sen får man 
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bygga lite hursomhelst. Eller så kan det också va att bara nån liten slinga eller nåt 

som man tycker om, nån ackordsföljd på gitarren. ”‟ja det va bra!” Och sen får man 

komma på nån textslinga. Men det sitter ihop väldigt mycket. Därför tycker jag det är 

lite svårt i bandet faktiskt för det är det… Där skriver nån musiken och sen kan han 

inte riktigt texten vi hade. Då blir det svårare. […] 

 

Kristin är en av dem som tycker att det är så pass givande att själv sitta med gitarren att 

det nästan överskuggar det positiva som ett band kan ge. Kristin utnämner dessa 

ensamma stunder som de allra starkaste och hon verkar vara helt på det klara med att 

hon har behov av att vara sin egen – att själv få bestämma och göra sina egna låtar. 

Även andra trycker på hur de uppskattar självständigheten som ligger i rollen som 

soloartist. Att vara beroende av andra bandmedlemmar kan upplevas som en tydlig 

begränsning eller ett slags ofrihet – en negativ sida av den gemenskap som kan ge så 

mycket. Även Kristins syn på textbearbetning bär tydliga spår av en längtan efter 

konstnärlig frihet. Hon använder sig av omskrivningar för att bli oantastlig, men kanske 

är det också ett uttryck för hennes behov av integritet? Åsa har en liknande inställning. 

Hon förklarar hur hon ser sig själv, gitarren och rösten som det primära. Egentligen 

behöver hon ingenting annat. Bandet skildras mer som en bonus. Åsa började sitt 

musikerliv med sin akustiska gitarr. Under det sista året har hon utvidgat sig och spelar 

nu rock tillsammans med några andra. Det förefaller vara två saker som i Åsas ögon 

kompletterar varandra väldigt bra. Ensamheten i trubadurrollen kompletteras med den 

samvaro och de upplevelser av scenen som ett band kan tillhandahålla. 

 

Åsa: Nä men det är... Känns jätteroligt. Det känns som att musiken har fått en ännu 

större del i mitt liv än vad den hade tidigare och nu är den verkligen central. […] Ja 

men när man spelar med bandet så kan man mer så här att ja men, att man satsa lite 

mera, känns det som att okey om jag vill satsa på musik så kan jag göra det där, men 

jag kan ändå göra det med min egen gitarr men... Med min egen musik, men det är 

ändå inte lika… […] Den finns fortfarande kvar. Och det är viktigt och... Eller jag 

tycker det är jättekul att skriva. Det är lättare att hålla den på hobbynivå ändå och att 

få stå på scen och såna där saker, det får jag som ut av att vara med bandet! Så att – 

nä, det är jättekul. 

För dem som är engagerade i flera musikverksamheter synliggörs diskursiva 

föreställningar om till exempel rock och singer-songwriting. Det är märkbart hur dessa 

olika tillhörigheter inger en stilmässig typ av frihet – frihet att kunna välja den genre 

som man känner för just då. På samma sätt som det är en lek med olika genrer eller 

stilar går det att i överförd bemärkelse se det som en fråga om, eller lek med, identiteter 

(jfr t ex Frith 1998: 274, Lilliestam 2009: 134f, Ruud 1997). Kristin är en av dem som 

kontinuerligt rör sig mellan olika musikaliska sfärer och hon skildrar det som något 

befriande att ta på sina rockiga kläder – sitt nitbälte och sitt svarta linne – för att spela 

med bandet och ta del av ”rockenergin” för en kort stund. Flera andra målar också upp 

en bild av hur de liksom kliver in och ut ur olika identiteter. När det däremot gäller 

Kristins liv som trubadur, ger hon inte samma målande och detaljerande beskrivning av 
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hur hon tar rollen i besittning. Detta kan ses som ett exempel på hur 

rockbandmedlemskapet på olika sätt intar en särställning i materialet – det omtalas ofta 

med någon form av respekt eller vördnad. Bandet framställs som ett relativt färdigt 

koncept som man anpassar sig till, medvetet eller undermedvetet, medan andra 

musikaliska roller mer ses som öppna för förändring och improvisation av olika slag.  

 Detta fenomen med flera parallella musikidentiteter kan vidare sättas i relation till 

vår samtid. Erling Bjurström skriver om stilblandningar som ett utmärkande drag för 

ungdomskulturen under det sena 1900-talet och framåt samt att det överlag finns en 

ökad reflexivitet kring olika stilar och vad de symboliserar. Stilar förändras, smälter 

samman och denna dynamik är kännetecknande för dagens samhälle (Bjurström 2005: 

264-269). Blandningen förefaller ha ett egenvärde för mina informanter, vilket i 

överförd bemärkelse kanske kan ses som en längtan efter det okonventionella – långt 

bort från begränsande genreindelningar. Ett påtagligt tecken på detta är hur svårt det 

kan vara för dem att beskriva sin musik, hur den låter och var den hör hemma 

genremässigt. Vissa är inte heller så pigga på att sätta en etikett på vad de gör, som om 

de vill artikulera ett slags motstånd mot genreindelningarna och vad de representerar i 

form av till exempel kommersialisering. Sökandet efter det unika påtalas ibland som ett 

uttryck för klasstillhörighet. Sociologen Mats Trondman diskuterar hur dominerande 

klasser på olika sätt strävar efter att ”unikgöra sin egen smak” och liknande tendenser 

finns i mitt material, även om det är svårt att direkt applicera detta på mina informanter 

vars klasstillhörighet inte är direkt uttalad (Trondman 1989: 249).  

Upplevelsen av att tillhöra en alternativ musikkultur eller musikscen kan ses som en 

förklaring till detta fenomen med genreöverskridningar eller stilblandningar. Det finns 

en längtan efter att vara unik och originell i min undersökning som även belyses i annan 

forskning, bland annat genom att artikulera motstånd till att bli kategoriserad (Kruse 

2003: 115-17).35 Många av informanterna blandar stilar, hoppar mellan olika genrer och 

ser det som berikande. Det finns ett ideologiskt stråk i detta. Även om så gott som alla 

uttrycker tydliga smakpreferenser får jag ändå känslan av att merparten vill framstå som 

toleranta och öppna. Någon kan till exempel förklara att hon skäms för hon har dömt 

(ut) människor efter deras skivsamling.  

 En av mina informanter är involverad i så många saker samtidigt att det är svårt att 

göra henne rättvisa. Förutom att vara sångerska i ett hardcoreband (vilket är ett projekt 

som hon vill hoppa av) är hon även med i en jazz- och world music-betonad ensemble, 

samtidigt som hon ägnar en del tid åt att programmera musik med hjälp av datorn. För 

henne verkar det inte finnas några skiljelinjer, alla hennes projekt glider in i varandra 

med en kärlek till ljud och klanger som den sammanhållande länken. Allt inramas av ett 

feministiskt och socialistiskt förhållningssätt som bland annat tar sig uttryck i texterna 

och i valet av bandmedlemmar. Intervjun präglas av dessa olika identiteter, hur de 

hänger samman och utgör en viktig del av den hon är samt på vilka sätt de formar 

hennes vardagliga liv. Hon hoppar mellan sin starka feministiska övertygelse till hur 

roligt hon tycker det är att lära sig att spela gitarr och pratar sedan vidare om vilken 

                                                             
35 ”Identifying one´s music so that on the one hand it could be linked to a particular generic tradition but on 
the other hand it could not be easily categorized or construed as unoriginal was of great importance to 
musicians in independent pop/rock music scenes” (Kruse 2003: 116). 
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befriande känsla det är att själv kunna göra musik med hjälp av datorn. Det var något 

som visade sig vara mycket lättare än vad hon trodde det skulle vara. Vi sitter i en lokal 

med en fläkt som surrar i bakgrunden och hon exemplifierar det hela genom att 

konstatera att det surrande ljudet är ”råskönt” och att hon skulle kunna använda sig av 

det. Hon nyttjar olika inspelade ljud när hon skapar nytt material, bland annat till sitt 

jazzband. Hon nämner en låt som kom till med hjälp av en leksaksmikrofon där ordet 

”kamp” är det centrala. Låten kan fungera som symbol över hennes personliga 

kreativitet och hennes politiska övertygelse.  

 

Informant: […] Så hade jag liksom micken under den, där ljudet kommer ut och så 

sa jag ”KAMP!” liksom jättehårt och så sen tog jag det ljudet och så la jag på 

jättemycket dist och jättemycket reverb så att det blev liksom… Och sen gjorde jag en 

loop av det […] (Klappar med händerna.) ”Kamp, kamp, kamp, kamp…” Så det 

blev liksom som en… Alltså man hör inte att jag säger ”kamp” men jag vet ju det. 

För mej, för mej är det här ljudet jättejätteviktigt. […] Och även om andra inte hör 

att vi jag säger kamp liksom, den rytmen som ligger heter Kamp liksom, så vet ju jag 

det, för mej blir det ett konstnärligt uttryck liksom. För mej blir det ett sätt att få 

uttrycka mej konstnärligt. 

 

Informanten ovan skildrar sin kreativitet som något djupt personligt vars politiska 

innebörd inte alltid behöver förstås av omgivningen. Det viktigaste är vad det betyder 

för henne – det finns med andra ord ingen direkt önskan om att kommunicera något 

utåt.  

Alla som komponerar och skriver text verkar ha sina mer eller mindre utarbetade 

strategier för att få fram nytt material och komma ihåg det. Medan informanten ovan 

finner inspiration i sådana saker som leksaksinstrument och fläktljud, framställs 

kreativiteten vara något mer plats- och tidsbundet hos andra. Det kan med sin 

formbundenhet liknas vid en ritual som utarbetats under tid. När Åsa pratar om sitt 

låtskrivande undrar jag nyfiket när det här sker. Är det när hon är ute och går eller när 

hon ligger på sängen? Jag har fel. Melodin kommer när hon sitter med sin gitarr. Hon 

låter säker på sin sak. Åsa ser skillnader i skapandet av texten och låten och det 

förefaller handla om själva arbetsprocessens utseende. När Åsa spelar ackord på sin 

gitarr, ett ackord som följer på ett annat vilket bildar en följd av ackord, hör hon en 

melodi i sitt huvud. Det är oftast så det går till. Skapandets kontext ter sig väldigt olika 

mellan mina informanter och medan till exempel Åsa sitter med sin gitarr kan Maria få 

en slinga i huvudet i princip när som helst. För Åsa är alltså ackordspelandet ett sätt att 

försöka ”hitta” melodin och den text hon sjunger till då är ofta improvisatorisk och 

ibland även tillfällig. Hon skriver ner ackordföljderna och texten men inte melodin. Jag 

undrar lite nervöst om hon minns den.  

 

Åsa: Oftast. Jag får ju sjunga den ganska mycket, nöta in den. Jag har faktiskt

 funderat över att skaffa en sån här grej (pekar på min bandspelare) så att jag

 kan direkt sjunga in den. 

Marika: Den är faktiskt ganska praktisk, även om det inte är så bra kvalitet. 
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Åsa: Nä men man hör ju ungefär i alla fall. Och så tidigare när jag var hemma så 

 hade jag en bandspelare. Den här går inte att spela in på direkt. Så jag har ganska 

 många band som har halvfärdiga alster som jag bara spelar in för att lyssna 

 (skrattar lätt) på hur det låter. Men annars har jag alla mina texter antingen på 

 datorn eller så i en pärm. 

 

Cecilias strategi är enkel. Hon sitter i stort sett varje dag med sin gitarr. Ibland blir det 

bara några minuter men vissa gånger kan hon hålla på i flera timmar – allt beroende på 

dagsformen och inspirationen. Cecilia är medveten om att det finns olika 

tillvägagångssätt och att ett mer disciplinerat förfarande premieras och används av vissa. 

”Det finns ju dom som har fasta tider då dom sitter och repar. På nåt vis tvingar fram 

inspirationen och så där. Men jag vet inte. Det har inte blivit så aktuellt för mej. Jag har 

ganska mycket inspiration ändå så jag brukar ta det när det kommer.” Dessa olika 

strategier skriver Lilliestam om och hur vissa artister är mycket systematiska i sitt 

låtskrivande medan andra mer väntar tålmodigt på att idéerna ska infinna sig (Lilliestam 

1995: 173f).36 Cecilia är en av dem som berättar om låtidéer som kommer vid olägliga 

tillfällen, vilket verkar vara ett relativt vanligt fenomen bland musiker (se t ex Dankic 

2008: 18f, Lilliestam 1995: 174). ”Alltså oftast så brukar jag få idéer till låtar när jag ska 

lägga mej och sova (skrattar) eller alltid när jag inte har möjlighet att skapa då får jag 

inspiration, det är lite dålig tajming (skrattar).” Vid sådana tillfällen händer det att hon 

stiger upp ur sängen och sätter sig och går igenom den på gitarren för att memorera. 

Ibland ligger Cecilia kvar och försöker hålla kvar den i minnet med viljekraft men det är 

inte alltid som hon lyckas. Även om det är en källa till frustration att hon då och då 

glömmer menar hon att det inte är hela världen. 

 

Cecilia: Ja, om jag känner att den här måste jag verkligen ha kvar och ibland så  ligger 

 man och tänker ”ja, jag ska komma ihåg den” (skrattar till) och så gör  man ändå 

 inte det! 

Marika: Hur känns det? 

Cecilia:  Ja det är lite snopet men… Men ibland så när man har skrivit ner det  också

 så brukar det inte vara så himla bra dan efter (skrattar lätt). 

 

Den här lättsamma inställningen till de egna kompositionerna utgör en röd tråd i 

materialet och visar också på hur den egna kreativiteten kan ses som en aldrig sinande 

källa – om något tappas bort ersätts det lätt med något nytt. Det finns även en idé om 

kvalitet bakom resonemanget. Allt som produceras är inte bra även om det i 

ögonblicket kan kännas som så. Alla dessa uppgivna försök till låtar resonerar Cecilia 

kring, för det är långtifrån alla påbörjade alster som avslutas och blir en del av 

repertoaren. Dessutom är det inte alltid tal om att saker ska minnas och sparas. I likhet 

med till exempel Åsa är det många av Cecilias alster som kommer och går för att aldrig 

komma tillbaka. Det är stundens njutning och improvisationens ingivelse som gäller 

                                                             
36 Lilliestam ger ett exempel på detta: ”‟Att göra en Plura‟ har blivit ett skämtsamt begrepp bland svenska 
musiker, och det innebär att man gör som låtskrivaren i Eldkvarn, Per ‟Plura‟ Jonsson: åker bort och isolerar 
sig i några veckor och skriver låtar under en koncentrerad, ostörd period” (Lilliestam 1995: 173f).  
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och det förefaller vara en typ av skapandeprocess där det tillfälliga i nuet har ett stort 

egenvärde i sig, som är kopplat till de terapeutiska kvaliteter som komponerandet 

tillskrivs.  

 Detta präglar även synen på bevarande. I likhet med flera andra informanter 

dokumenterar i allmänhet inte Cecilia systematiskt det hon gör, även om hon skriver 

ner sina texter och försöker komma ihåg melodin. För Cecilia är det dock relativt få 

verk som kommer så pass långt i processen och detta är ett vanligt scenario. En hel del 

idéer glöms bort, ofta för att de inte anses vara tillräckligt bra. Cecilia: ”Alltså dom låtar 

som man känner att det här vart bra, dom sitter man ju och repar för sig själv tills man 

kan kommer ihåg dom tills man presenterar dom för bandet.” När ämnet 

dokumentation kommer på tal ställer jag en direkt fråga till Cecilia om hon använder 

minidisc37, eftersom det är en relativt vanlig lagringsteknik bland mina informanter, 

men det gör hon inte. Jag ställer alltid frågor i den här riktningen, kanske eftersom jag 

på något halvt undermedvetet plan är oerhört mån om mina informanters musik. Jag 

tycker inte om tanken på att bra låtidéer försvinner. Är det möjligtvis min egen syn på 

kreativitet som avspeglas – att det som produceras måste dokumenteras och bevaras? 

Mitt utanförskap i deras gehörsbaserade musikkultur blir påtaglig sådana här gånger. 

 Att komma ihåg låtarna är dock viktigt när andra människor är inblandade. Sättet 

som informanterna ofta väljer är genom den ständiga repeteringen, vilket är en central 

aspekt av gehörsmusikens bevarande och spridande (jfr Lilliestam 1995: 160-164). Till 

slut sitter de i minnet och när de väl har fastnat där kan de finnas kvar i många år. Flera 

talar om låtar som följt med dem under mycket lång tid. Det kan handla både om egna 

alster och om ett bands gemensamma repertoar. Varje framförande och repetition blir 

ett sätt att levandegöra dem, också för framtida bruk. Bland mina informanter är 

bandens gemensamma låtar gehörsbaserade. Inte ens musikens texter och ackord finns 

alltid nedskrivna, men ofta finns låtarna inspelade på något sätt. Många gånger finns 

gamla låtar dokumenterade på något kassettband, men de gånger då ämnet dykt upp har 

få varit säkra på var de banden kan vara. Det förefaller inte alltid vara så intressant att 

bevara det förflutna i materialiserad form, kanske eftersom informanterna innerst inne 

vet att de finns kvar någonstans i minnet. Detta fenomen kan ses utifrån rockens 

gehörsbaserade historia och karaktär (Lilliestam 1995: 163). Merparten av 

informanterna har dock gjort demos för att de ska kunna fungera som musiker i nuet 

och framtiden. Där finns utvalda låtar med inspelade med relativt bra ljudkvalitet som 

är ämnade att skickas till exempelvis arrangörer eller skivbolag. 

När informanterna pratar om sitt komponerande blir det tydligt hur gehörsmetoden 

präglar deras upplevelser. Åsa har de flesta texter och ackord inskrivna på datorn vilket 

är hennes sätt att dokumentera sina alster för framtiden. Men processen börjar innan 

och det är inte alla idéer som kommer så långt. Förloppet innan en låt har en något så 

när färdig utformning kan vara tämligen lång. 

 

                                                             
37 Minidisc är ett digitalt lagringsmedium som var tänkt att ersätta kassettbandet som musikaliskt medium. 
Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Minidisc 
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Åsa: Oftast är det så att jag sitter väldigt ofta med gitarren och bara spelar olika 

ackord i följd och sjunger till, sjunger med nån text som jag inte har koll på vad det 

är för nåt, bara för att få fatt på melodin. Och om det då om jag då tycker att den är 

bra, då sätter jag mej ofta vid datorn och så kan jag börja med att komponera ihop 

en text. Men, går det bra då så har jag dokumenterat och så har jag skrivit upp 

ackorden. 

 

Även om somliga informanter använt sig av både noter och gehörsmetoden under 

framförallt inlärningsprocessen, representerar de två teknikerna olika förhållningssätt 

där gehörsmetoden på vissa sätt kan sägas utgöra en norm inom rockens värld 

(Lilliestam 1995: 160-164). Detta avspeglar sig i synen på skapandet. Lilliestam citerar 

Cohens (1991: 173) undersökning om musiker i Liverpool när han skriver om hur det 

bland rockmusiker ofta finns en misstro inför musikteori och musikalisk skolning och 

att det går att se som en del av rockens mytologi. Bra rockmusik skapas utifrån 

”känslor” (Lilliestam 1995: 138). 

 Denna kunskap kan alltså vara ideologiskt laddad. Cecilia är en av dem som betonar 

att hon saknar musikteoretisk skolning och hon sätter det i samband med sin 

skapandeprocess. ”Det funkar oftast så, jag jobbar ganska mycket på gehör också. Jag 

har inte så mycket teoretisk bakgrund i mitt musikskapande så där, så jag skriver inte 

noter eller nånting utan det är mer i huvudet jag hör, hör melodin.” Det är intressant 

hur hon kopplar samman hur hon hör melodier i huvudet med att hon inte kan mycket 

teori. Cecilia förefaller uppleva det som något bra och även andra uttrycker liknande 

idéer om fördelarna med att inte kunna alltför mycket om noter och musikteori vilket 

avspeglar identiteten som rockmusiker. Att spela och komponera på gehör kan med 

bourdieuska termer tolkas som ett slags fältspecifikt kapital som inom rockkulturen 

tenderar att värderas högt (se t ex Bourdieu 1993). Det är dock viktigt att påpeka att när 

Lilliestam skriver om gehörsbaserad musik finns det också en uttalad praktisk 

musikteoretisk kunskap som kommer av erfarenhet och träning, även om den inte 

uttrycks med samma terminologi som till exempel inom konstmusiken (Lilliestam 1995: 

131).  

 Bilden som ges är dock lite motsägelsefull, något som förmodligen kan tolkas 

utifrån informanternas olika bakgrund, men även med hänsyn till att det finns olika 

diskurser om hur låtar ska komponeras och minnas. Det finns nämligen ett annat 

förhållningssätt representerat hos dem som också kan tolkas i termer av kulturellt 

kapital. Många började sin musikaliska bana med olika former av konventionell 

musikutbildning, till exempel privata pianolektioner och kommunala musikskolan. 

Detta är en bakgrund som de delar med många rockmusiker (se t ex Lilliestam 1995: 

151). Vissa kan noter och uttrycker fördelar med att detta. Jag tycker att flera låter lite 

urskuldande när de konstaterar att de inte kan noter och att de inte verkar se det som 

en direkt fördel att enbart använda sig av gehörsteknik. Snarare ses det som en 

(omistlig) del av kulturen som de befinner sig inom. Lilliestam (1995: 3) citerar Philip 

Tagg (1979: 28ff) när han skriver om vårt västerländska samhälles notcentrering och hur 

det påverkar vår syn på musik. Jag får känslan av att det inte alltid upplevs som 
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okomplicerat att prata om bristande kunskaper i musikteori och notläsning och kanske 

är det denna notcentrering som ger dem mindervärdeskomplex?   

Pia har spelat med sitt band länge och bandmedlemmarna har tillsammans utvecklat 

egna strategier för att göra och komma ihåg låtar. Hon är med i den del av 

låtskrivarprocessen som sker i replokalen. När hon börjar prata om det framställer hon 

gehörstekniken som något bra – ett slags intuitiv men effektiv metod som fungerar. 

Hon kommer ihåg hur låtar ska gå genom att lyssna och låta fingrarna hitta vägen. 

 

Pia: Det är väl… Det låter ju jättefånigt men det är ju en känsla för hur den låten ska 

 gå, man… Nä, man märker på nåt sätt. Det kan ju bli fel ”oj då nu råkade jag 

 ta där” och så blir man lite förvirrad men sen brukar man ofta komma på… […] 

 Nä men inga papper för att… NÄ MEN jag har kommit på det att jag lär mej 

 låtarna mycket bättre om jag bara lär mej dom hur dom ska låta, istället för att 

 tänka hur dom är uppbyggda.  

Marika: När du tänker på hur dom ska låta så kanske du kommer ihåg dom? 

Pia: Man kanske hör, ja, man hör i skallen hur dom ska låta, ja men man känner,  jag 

 tror det är mycket liksom... Man (använder kroppsspråk) känner i fingrarna 

 vart dom ska gå, hur dom ser ut. Vi brukar ofta kalla det ”ja, nu kommer 

 fyrkanten” och det är liksom några ackord som ligger i en fyrkant  istället för att 

 säga ”nu kommer det och det och det”. Så det är säkert ett  väldigt vanligt sätt 

 att, att förklara musik när man har lärt sej… När man lär sej själv, när man inte 

 är liksom skolad. 

 

Pia nämner ”fyrkanten” i citatet ovan och sådana visuella modeller för att minnas är 

vanliga bland rockmusiker (Lilliestam 1995: 46f). Pia får exemplifiera de motsägelsefulla 

känslor som ämnet kan väcka och att synen på teoretisk skolning ofta är komplex och 

handlar om ideologi. När Pia och jag pratar om framtiden och tanken på att eventuellt 

spela med andra visar det sig att Pia, trots all denna praktiska kunskap som hon har 

med sig i bagaget, känner viss oro över att hon inte är inte teoretiskt skolad. Hon tar 

gitarrlektioner som exempel och att det är något som hon aldrig har tagit. Pia verkar 

trots allt inte tycka att det hon kan är tillräckligt bra, samtidigt som hon ställer sig kritisk 

till den diskurs som får henne att känna så. 

 

Pia: Man känner sej trygg med dom som man alltid har spelat med, det är ju trygghet 

och så har man kanske ett litet komplex eftersom man inte är så himla skolad. Att 

man kanske har lärt sej på sitt eget vis och man funderar ibland så här ”är det rätt 

som jag gör eller ska man, ska man liksom gå lektioner eller?” Men jag tror aldrig att 

jag kommer att göra det ändå utan… […] Men samtidigt så tycker jag att det är fel. 

Jag tycker inte att man ska behöva skola sej liksom och kunna läsa noter för att 

spela, dom flesta rockmusiker kan ju inte heller läsa noter. Det är inte det viktigaste. 

Så det är bara en sån där grej att man kanske kan bli lite så där, om det är nån annan 

som har gjort det, då kan man känna lite så här ”oj är jag riktigt lika bra?”. 
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Pias oro visar även på vad det kan innebära att vara medlem i samma band länge och att 

gehörsmusik ofta utmärks av att olika band utvecklar olika mer eller mindre unika 

strategier och knep för att komponera och minnas sina alster (se t ex Finnegan 1989: 

166-170). Detta kan kontrasteras mot konstmusiken där det finns en väl utarbetat 

terminologi (Lilliestam 1995: 42). Pia förefaller känna ett slags otrygghet av att sakna 

formell utbildning. Detta ambivalenta förhållningssätt får mig att tänka på det Bennett 

skriver om att det finns en inneboende identitetskris i livsstilen eller yrket som 

rockmusiker. Det omgärdas av en osäkerhet när det gäller synen på sig själv som 

kommer sig av att det inte finns några direkt etablerade, institutionaliserade sätt att bli 

och fungera som rockmusiker (Bennett 1980: 17). Mycket ansvar läggs på individen och 

förmågan att hitta egna lösningar och improvisera är viktigt. Samtidigt förefaller just 

detta vara en av dess största tjusningar. 

 Musikteori är dock en form av kunskap som i praktiken ses som i viss grad 

nödvändig och denna tanke präglar till exempel Rockrebellers pedagogiska arbete. Petra 

talar om vikten av att kunna musikteori för att lära sig hur musiken är uppbyggd. Detta 

är något som underlättar avsevärt för blivande rockmusiker – inte minst när det gäller 

låtskrivandet. Det finns dock en tydlig ambivalens och det blir märkbart att det ofta 

handlar om distinktioner. När ämnet tabulatur38 kommer på tal drar Petra gränsen där. 

”Jo men tabulatur är som… Kom till på ett slags svar på den skolade musiken. 

Tabulatur är liksom rockhjältarnas... […].” Jag förstår att Petra, i likhet med flera andra, 

inte kan eller vill identifiera sig med ”rockhjältarna” – hon vill vara något annat. 

Underförstått är det män hon åsyftar och det går att dra en parallell till Riot Grrrls och 

punkens positionering gentemot en teknisk ekvilibrism som de ser som problematisk 

och manligt bekönad (se t ex Reynolds & Press 1995: 327f).  

I talet om skapandet av texter är det markant hur textskrivande ofta ses som en 

talang och något som man har fallenhet för eller inte, i motsats till komponerandet där 

det mer skildras som en färdighet som går att införskaffa. Flera presenterar sig som 

antingen textförfattare eller låtskrivare. En av informanterna menar att hon ser sig 

framförallt som den som skriver musiken och hon tycker att hon har betydligt svårare 

att skapa texter. Trots det verkar hon vara produktiv. Ofta handlar texterna om olika 

typer av personliga erfarenheter som bearbetas och om att ventilera ilska. Det kan röra 

sig om vissa specifika personer som hon eller bandet hyser agg mot. Tidigare skrev de 

mer ironiskt vinklade texter där de bland annat gjorde narr av vissa musikkulturer eller 

genrer som de upplevde som pompösa och pretentiösa.  

 

Informant: Jag tycker det är mycket mycket svårare att skriva texter än att göra 

musik. Musiken den kommer så naturligt, texterna kommer nästan aldrig naturligt. 

Men dom har väl gjort det nån gång. Men dom handlar ofta bara om nånting jag är 

förbannad på (skrattar lätt). […] Om man bara tycker att nån person är dum i 

huvudet för att dom har dåliga åsikter och så där så kan man skriva om det. Dom  

                                                             
38 Tabulatur är en form av notskrift som med siffror och bokstäver förklarar hur fingrarna ska placeras på 
instrumentet. Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Tabulatur 
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flesta… Det brukar vi säga… ”Ja men vad handlar den här låten om? Ja den här 

handlar om en kille, ja vi gillar inte han. Ja, den här då? Ja det är samma sak. Ja, det 

här med.”   

 

Vissa verkar se texterna som ett konkret politiskt medel för att försöka påverka 

åhörarna, till exempel Petras tidigare band som var utpräglat feministiskt vilket 

avspeglade sig i ämnesvalen. I hennes nuvarande band har låtarna utpräglat socialistiska 

förtecken. Andra talar om sina texter som att de handlar om allt mellan himmel och 

jord och att det inte riktigt finns någon tydlig feministisk eller politisk agenda bakom 

orden. Texterna är överlag den del av informanternas musikaliska skapande där deras 

politiska och feministiska identitet blir som mest påtaglig.39   

 Förhållandet till ljud respektive text kan te sig mycket olika. Medan Maria tycker om 

att skapa ljudbilder är Åsa oerhört fascinerad av språkets möjligheter. Hon har skrivit 

dikter länge och var som mest aktiv under sin tonårstid. Nu författar hon texter som 

hon komponerar melodier till. De är djupt personliga och ventilerar händelser i hennes 

liv. Det är i rollen som trubadur som hon har möjlighet till detta uttryckssätt – i 

rockbandet är det någon annan som skriver låtarna. Denna sida av Åsas musicerande 

verkar vara en reflexiv och relativt inåtvänd process.  

 

Åsa: Det är själva känslan att musiken och texten passar ihop, att den följer den 

sinnesstämning som jag hade när jag… När jag skrev. Alltså från början med mina 

låtar så var det väldigt kryptiska texter som bara jag förstod och de texterna var mest 

för mej själv. Jag skrev mycket känslosamma texter som, ja men om nån skulle läsa 

dom skulle dom inte riktigt följa med för att det är mest… Jag vet precis vad det här 

ordet egentligen betyder för mej. 

 

I början fick texterna sin utformning av att Åsa inte hade några planer på att någon 

skulle höra dem; de skapades under premissen att de enbart skulle spelas i ensamhet. 

Åsas erfarenheter kan ses som ett exempel på vad det innebär att gå från privat till 

offentlig. I början då hon bodde hemma fick knappt ens hennes föräldrar ta del av 

hennes låtar. Flera andra ger liknande skildringar av låtskrivandet som något högst 

intimt och privat, som kan liknas vid en form av tonsatt dagbok. För dem som är 

singer-songwriters eller trubadurer bearbetar texterna ofta olika personliga problem och 

händelser vilket medför att vissa låtar ses som ett slags privata dagböcker eller 

tidsdokument. Till exempel då Cecilia hade bestämt sig för att skriva en kärlekslåt och 

upptäckte till sin förvåning att hon faktiskt skrev ihop något glatt. Vid tidpunkten var 

hon lyckligt förälskad. I vanliga fall brukar hennes kärlekslåtar vara sorgsna.   

 Hittills har Åsa ungefär trettio alster som finns nedskrivna och bevarade. Hon 

skrattar högt och gott när hon förklarar att i den siffran är även de tidigaste medräknade 

och att ”alla är ju inte super”. De är producerade under en ganska kort tidsrymd på fyra 

år. Jag får känslan av att hennes ambitioner är höga, att det finns krav på kvalitet som 

                                                             
39 Den textliga dimensionen av informanternas skapande är framförallt av anonymitetsskäl starkt begränsad. 
Se vidare diskussionen kring anonymisering i kapitel 1.  
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kan liknas vid en professionell musikers ambitioner. Även om Åsa ger intrycket av att 

vara ödmjuk och inte drömmer om att bli stjärna, förefaller hon betrakta sig själv som 

en musiker med allt vad det innebär. En syn på sig själv som musiker är inte sällan 

avgörande för hur mina informanter ser på sig själva och betydelsen av sitt skapande 

(jfr t ex O‟Neill 2002). Flera befinner sig i gränszonen mellan att vara amatör och 

semiprofessionell. Det är en flytande gräns som tar sig olika uttryck men som inte alltid 

upplevs som relevant. Åsa längtar inte efter att framträda men är väldigt aktiv hemma i 

sin ensamhet eller bland nära vänner. Att vara musiker ses ofta som synonymt med att 

vara offentlig men för flera av informanterna äger mycket av det mest meningsfulla och 

känslostarka rum hemma när de sitter alldeles för sig själva, fjärran från scener och 

publikhav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKURSIVA TEMAN I INFORMANTERNAS SJÄLVPRESENTATIONER 

Under den här rubriken presenterar jag återkommande teman som rör hur 

informanterna ser på sig själva och sina liv som musiker. Det handlar om olika värden 

som det egna musicerandet tillskrivs (jfr Andrews, Squire & Tamboukou 2008). I 

informanternas skildringar av sin identitet som rockmusiker finns det återkommande 

tankar, inte minst om dess positiva värden som kan sättas i samband med diskursiva 

föreställningar om rockmusik. Genom att sätta in deras presentationer av sig själva i en 

tolkningsram med idéer om musik, rock och vår samtid, belyses den överlag positiva 

syn på rockmusik som utmärker källmaterialet.  

 

Rockstjärnedrömmen som utmanar och stärker  

 

Innebörden i termen ”rockstjärna” sätts i samband med en rad positiva egenskaper i 

intervjuerna, samtidigt som den ses som en ibland närmast ouppnåelig position som 

kan väcka frustration – inte minst eftersom den förknippas i högre grad med män än 

med kvinnor. När den nämns sker det ofta med en ironisk blinkning, kanske för att 

Jag har hört så många namn på dig.  
De talar om dig på TV nästan varje dag. 
Nedbrända byar och krossade barn, du har inga gränser, du är internationell,  
som du driver folk till vanvett och fruktansvärda dåd i min natt. 
Jag är lämnad här när bilderna snurrat varv på varv, och ingenstans att lägga mitt kval. 
De säger de ska skjuta dig bort från vår planet. 
Känslokallt djur i vilken skepnad som helst, du raserar berått.  
Du måste stoppas snart, det finns de som säger att du finns också här i vårt land. 
 
Nån viska i mitt höra, det hände sig och sa: att du var ett påhitt som vi så väl behöver. […] 
 
 
(Utdrag ur låttext från en informant.) 
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markera vetskapen om det omöjliga i det hela, eller en kännedom om ordets många 

referenser. Begreppet ”rockstjärna” har en uppsjö av kulturella konnotationer och 

kopplas till rockmytologin. Rock som en genrebeteckning i en mer avgränsad 

bemärkelse utmärks ofta av en strävan efter äkthet, att den symboliserar ett utanförskap 

eller underordning samt ett ifrågasättande av invanda levnadsmönster (se t ex Frith & 

Horne 1987, Lilliestam 2003; 2009: 227-230). Det finns dock få teoretiska 

fördjupningar inom forskningen när det gäller ”rockstjärnan” som kulturbärare (Shuker 

2008: 70). En vanlig tolkning är att rockstjärnor och andra stjärnor symboliserar en 

längtan bort från vardagen – en eskapism. Medieforskaren Roy Shuker utgår från 

brukarperspektivet och drar paralleller till de mer generella funktioner som idolskap 

brukar tillskrivas, vilket är en intressant tankefigur eftersom det är där som drömmen 

har tagit sin början för nästan alla informanter (Shuker 2008: 67-91, jfr Lewis 1992, 

Ruud 1997).  

När Lena beskriver sitt första möte med bandet Kent är det svårt att särskilja 

hennes roll som fan från rollen som musiker. Vårt samtal rör sig i gränslandet mellan 

förebilder och idoler och det visar sig att det finns en klar lysstjärna på hennes himmel 

som inte går att jämföra med något annat och det är bandet Kent. Det hela har sin 

upprinnelse i en specifik händelse som vid första anblicken kanske kan verka trivial. 

Den utspelade sig under en spelning i Nordmaling, ett mindre samhälle vid kusten en 

bit utanför Umeå. De var ett gäng kompisar i tidiga tonåren som tog bussen från Umeå 

en sommarkväll. De hade nämligen fått höra talas om att Kent skulle spela där och att 

det dessutom skulle vara gratis. På en och samma gång upptäckte hon det band som 

utan konkurrens har haft störst betydelse för henne, samtidigt som hennes egen längtan 

efter scenen blev mer påtaglig. Jag drabbas av hennes starka skildring av händelsen. 

Hon pratar snabbt och engagerat.  

Lena: Och sen i åttan så upptäckte jag Kent så att... Och det vart nån sån där... Jag 

 menar då var jag nog fjorton år och du vet så där känslorna upp och ner och

 det vart nån slags hamn för mej, och jag har gillat dom sen dess. Så att  det är väl 

 liksom dom som har betytt mest, rent känslomässigt. 

Marika: Var det du som upptäckte dom? Var det via kompis eller? 

Lena: Nä, jag minns EXAKT. Det är… Det är en historia som jag har tagit vara

  på... Jag var fjorton och det var sommarlov och jag såg en affisch nånstans, eller

  nån sa: ”Ah, det är Kent i Nordmaling! Det går det går gratis bussar. Nej,  

  bussarna kostar femton spänn. Vi åker dit! Fan! Det är jättekul!” Så drog vi dit

  ett gäng. Det regnade och det var pissväder, alltså det var helt... Dom hade ställt

  upp ett tivoli på en fotbollsplan mitt i Nordmaling och det var en fotbollsplan.

  Ja och mycket riktigt! Kent kom! Och gratis var det! Det var nitti... kan det ha

  varit då nittiåtta? Då hade dom precis släppt Isolaskivan, som var deras tredje

  album. Det var Isola-turnén då. Så dom... Dom spelade! Och jag grät nästan! Nä

  men alltså, det var liksom... För första gången liksom såg jag det här liksom: stå

  på scenen, hett och häftiga, dom var coola. Dom var... Jag tänkte såhär bara: så

  här vill jag också bli, liksom. Det är kanske där nånstans jag... Den föddes  

  litegrann den här rockstjärnedrömmen liksom. Och efter det så köpte jag alla 
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  skivor eller ja, jag köpte lite eftersom och liksom... OCH DET VART också det

  här... Känslo... Känslo... Alltså dom låtarna just på den skivan som dom spelade,

  dom är fortfarande mina favoritlåtar. 

 

Lena förmedlar en bild av mötet med Kent som något som förändrade hennes liv. Hon 

säger att rockstjärnedrömmen föddes då, men vad innebär det egentligen? Vid den här 

tidpunkten i Lenas liv hade hon spelat länge och även börjat skriva musik själv. Hennes 

fascination över Kent går att dela upp i olika komponenter. Lena beundrade deras 

produktion och yrkesskicklighet på samma gång som hon från sin position vid 

scenkanten fångades upp av den energi som hon upplevde komma från scenen. Hon 

kände intensivt hur hon själv ville stå där uppe. De minnen som Lena förmedlar till mig 

av den där kvällen i Nordmaling är en stark skildring av något där intensiteten verkar 

närmast vara smärtsam eftersom den grundar sig även i frustration och avundsjuka – 

vissheten om att det är Kent som står på scenen och inte hon själv. 

 

Lena: Det som... Det som utstrålades från scenen. Output. Alltså, vad ska man kalla 

det för?  Alltså... Det som... Uttrycket! Men sen ja... Musiken... Det var ganska så 

här suggestivt så här, man vart helt så här liksom... Trans… Jag var helt så inne... Jag 

var väldigt inne i det. Jag var helt tagen efteråt!  Och det har hänt efteråt också när 

Kent, jag har sett dom 5-6 gånger och jag brukar va helt förstörd efteråt, jag har haft 

problem att vara normal människa (jag skrattar). […] Det var kaos med min pojkvän 

efter deras spelning i somras för att... Jag var så himla tagen. Och det är mycket 

liksom. Det är inte bara liksom ”åh va bra dom är! Dom är så duktiga på spela!” 

Utan där kommer min vilja att bli, (att) spela och jag blir så... Det är en slags 

avundsjuka på ett jättekonstigt plan, alltså, jag vet inte om du förstår vad jag menar 

men, men jag känner att jag VILL så mycket samma sak och det driver mej samtidigt 

som frustrationen när jag liksom står där ser och tittar på. Jag vill vara där själv. 

Att vilja något så mycket att det nästan gör ont är bland det mest påtagliga i Lenas 

berättelse. Denna dröm och längtan efter att få stå på scenen med vad allt det innebär 

delas av flera, även om få talar om det med en intensitet som liknar Lenas.   

 Maria pratar mycket om hur det känns att stå på scenen. Hon har alltid älskat att 

göra det och kallar sig själv för en teaterapa. När hon kliver upp på scenkanten går hon 

in i rollen som rockstjärna. Det är en medveten förvandling. ”Man intar som en roll för 

det är ju inte jag som jag är här. För det säger ju alla att man ser mej… Man ser mej 

innan men när jag står på scen så är det som en annan person.”. Maria är numera 

relativt rutinerad och har utvecklat sitt självförtroende under tidens gång, i takt med att 

hennes tekniska handlag har förbättrats. Hon beskriver den person som nu för tiden går 

ut på scenen som stark:  

 

Maria: När vi spelar nu så går jag ut mer med mycket bra självförtroende  och... Jag 

 är stenhård!  

Marika: Vad menar du, stenhård? 
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Maria: Nä men jag vet att jag ska gå ut och jag ska spela så jävla bra så att ingen

 kan  säga nånting. 

 

När hon uttalar orden ”Jag är stenhård!” skrattar vi båda gott. Hon säger dem nämligen 

med ett slags överdrivet teatraliskt lugn. Det finns en ironisk tvetydighet här som är 

intressant och svår att tyda. Hon menar att hon sådana gånger känner sig påtagligt tuff 

och kaxig vilket gör henne osårbar. Jag skrattar därför att jag inte riktigt vet om hon är 

allvarlig när hon säger det på det sättet. Maria utstrålar självförtroende både på och 

utanför scenen och det bidrar till att jag drar mig från att fråga vidare. Dessutom är 

hennes ord övertygande, trots eller kanske tack vare våra skratt. Hennes till synes 

stenhårda attityd går att tolka som en feministisk strategi, som en nödvändig väg att gå. 

En liknande inställning har jag även sett hos andra informanter. Marias erfarenheter 

genljuder avhandlingen igenom. I intervjuerna återkommer ett uttalat behov av att 

hävda sig som utläsas i förhållande till olika subjektspositioner, framförallt den som 

kvinnlig rockmusiker men även utifrån rollen som lokal amatörrockmusiker. Att stå på 

scenen sätter saker på sin spets eftersom det innebär att man måste visa vad man kan. 

Det finns dock en annan verklighet bakom jargongen där Maria får stela fingrar om hon 

är alltför nervös. Sådana gånger är det svårt för henne att spela gitarr. Att vara tuff och 

kaxig går med andra ord att tolka som en strategi för att få till ett (bättre) framförande, 

men det förefaller även utgöra en norm i deras kulturella tillhörighet. I diskussionen 

kring roller och rollbyten, och i hennes medvetenhet om att hon axlar 

”rockstjärnerollen”, blir jag till en början närmast förbryllad av hennes ord om den 

sceniska självsäkerheten. Hon målar upp en bild av sig själv som mycket självsäker och 

kaxig. Det är för mig en beundransvärd styrka som hon beskriver. Fungerar det också 

som en del av en image eller politisk hållning? En tolkning är att den karaktär som hon 

blir på scenen är en del av henne själv som aktualiseras vid de tillfällena, eftersom det 

faller inom ramen för rockkulturens logiker. När man står där uppe på estraden ska 

man ha en stark utstrålning och tro på sig själv. Maria uttalar just detta som ett viktigt 

kriterium för ett bra framförande. Det ingår på sätt och vis i konceptet och går att se 

som en del av socialiseringsprocessen till att bli rockmusiker. Detta kan ses i förhållande 

till rockens kulturhistoria där den expressionistiske konstnärstypen är en förebild (jfr t 

ex Frith & Horne 1987: 71-122, Lilliestam 2009: 238-240). Flera uttrycker en idé om att 

en duktig rockmusiker är en bra liveartist som ger av sig själv och gör spelningen 

spännande. I Marias band är kraven på det egna framförandet höga. Det ska vara en 

fest för både öga och öra. Jag såg dem framträda på en spelning några dagar före vår 

intervju. Deras kläder var färgkoordinerade. Någon bar något glittrigt och de var lite 

extra sminkade. Maria tycker att det är kul att bandet lägger ned tid och omsorg på 

smink och kläder samtidigt som hon ser det som en (omistlig) del av deras ”jobb”. 

Maria anser att man som band ska anstränga sig lite extra för publiken och att det inte 

räcker med att stå rakt upp och ned och sjunga. Publiken förtjänar mer än så.  

Maria: [...] Dom ska ju inte plåga sig igenom en konsert. […] Det ska vara som lite så 

här scenkläder tycker jag, det ska inte vara tråkigt alltså för att jag spelar... Det ska 

vara roligt att titta på och då ska man också ha... Det ska både vara musiken, alltså 
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hur vi spelar. Det ska vara bra låtar, det ska vara... Man ska spela säkert, man ska se 

säker ut, man ska vara rolig och titta på, man ska ha inlevelse, man ska... Man får 

gärna ha så här schyssta rockkläder på sej eller vad man ska säga. 

 

Jag undrar lite försiktigt vad hon menar med ”rockkläder” och hon tar deras senaste 

spelning som exempel. Då kändes kläderna rätt förklarar hon. Hon hade ett paljettlinne 

på sig och ett nätlinne ovanpå. ”[...] För då ser det... Blänker så där schysst när det 

kommer ljus på en” säger hon med ett lätt skratt.  

 Rockstjärnemytens praktiker är intressanta att analysera i förhållande till den yttre 

stil som Marias band lägger ned omsorg på och som kommunicerar vissa värden till 

publiken. Marias syn på smink och kläder kopplar hon samman med rockens kulturella 

hemvist. Det här är en av de gånger som Maria för ”rockstjärnemyten” på tal, i detta fall 

som en förklaring till deras utseende och stilförvandling inför konserterna. Hon gör det 

lite i förbifarten och med en viss distans, kanske för att hon känner ett behov av att 

förklara eller försvara deras sminkning inför mig eller är det för att visa för mig att hon 

känner till rockens diskurser och att hennes val är medvetna? Det kan även handla om 

mitt eget utanförskap. Möjligtvis är det här en av de gånger då en informant påverkas av 

att jag inte är en del av musikervärlden – att Maria känner att det finns en införståddhet 

som hon måste klargöra för mig.  

Maria: Ja, brukar sminka sig kanske lite extra. Det kan man nog göra. Det är också 

så här typiska rockstjärnemyten höll jag på att säga, att det ska vara smink. Ja men 

det får det gärna vara, alltså vi kan gärna klä oss i... Eller vi kan gärna ha jättemycket 

smink. Alltså kanske egentligen vara ska man säga, en urringad tröja och en jättekort 

kjol och ändå vara feministisk tycker jag, alltså om man tänker så för många ”men 

vadå då står du där och ska se försöka se som… Sexig ut?”  

 

Maria ger uttryck för en medvetenhet om risken med att deras kroppar ofrivilligt 

sexualiseras och att scenframträdandena utgör en situation som de inte helt och hållet 

har kontroll över. Jag förstår av hennes ord att det här med utseende, kläder och smink 

ses som lite problematiskt på grund av att de är tjejer. Möjligtvis känner hon ett behov 

av att motivera sin ståndpunkt inför mig på eftersom jag var där och såg konserten. Det 

är ett vedertaget problem att kvinnor som står på scen, inte minst i rocksammanhang 

blir objektifierade av publik och media (Bayton 1998: 122-133, Ganetz 2009, Groce & 

Cooper 1990). Ämnet kommer dock sällan på tal hos mina informanter. Maria utgår 

emellertid i likhet med andra från att fenomenet finns, även om hon inte ger exempel 

på någon personlig erfarenhet. Hon vill dock inte bli infogad i någon form av mall och 

bli utsatt för eventuell kritik och påhopp från vare sig feminister, sexister eller andra. På 

sätt och vis kan man säga att hon använder deras image på ett politiskt medvetet sätt; 

en poststrukturalistiskt färgad markering – en motståndsstrategi mot alla former av 

begränsande genusnormstänkande. Hennes ställningstagande kan ses som känne-

tecknande för vissa postfeministiska strömningar som uppmuntrar kvinnor till att ge 

uttryck för sin sexualitet. Denna utgångspunkt påminner om strategier som går att finna 

hos artister inom Riot Grrrls Movement där en syn på kropp och sexualitet synliggör en 
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koppling till en tredje vågens feminism (se t ex Eileraas 1997, Genz & Brabon 2009: 

156-165, Klein 1997).  

Maria är en av dem som förmedlar ett budskap om att kvinnliga rockmusiker ska 

vara fria och starka och själv välja hur de vill artikulera och uttrycka sig, kroppsligen 

och mentalt. Hon menar att hon inte vill styras av människors åsikter och att hon tycker 

om att provocera: 

Maria: Nä men alltså jag klär mej gärna så för det är också lite provocerande! Jag  gillar 

 att provocera!   

Marika: Varför då? 

Maria: Nä men jag tycker bara det är bra! Man ska väcka åsikter hos folk. Dom ska 

 inte gå därifrån och inte tänka nånting, dom ska tänka nånting i alla fall. Och sen 

 om det är positivt eller negativt – nånting ska dom tänka! 

 

Det kulturella fenomenet ”rockstjärna” med allt vad det innebär av drömmar, 

frustration och njutning, känns närmast som vardagsmat och något lätt trivialiserat i en 

tid med TV-program som Idol och Fame Factory där människors drömmar riskerar att 

malas sönder till förlöjligande teveprogram (jfr t ex Ganetz 2008; 2009). Vi lever i en tid 

då drömmen om att bli rockstjärna hägrar för många unga människor och då 

populärmusiken utgör ett vittomfattande kulturellt fenomen vars betydelser är svåra att 

överblicka och beskriva. Den tar sig en myriad olika uttryck där allt från en uppsjö av 

musiktidskrifter, internetbaserade forum till ironiserande skildringar av livet som 

rockmusiker kan nämnas som exempel (till exempel filmen Spinal Tap eller teveserien 

Flight of the Conchords). Lucy Green (2002) drar en parallell mellan unga musikers 

drömmar om att bli berömda och beundrade och den genikult som etablerades under 

1800-talet och som är aktuell än idag. Green menar att dessa idéer fortfarande har 

giltighet och att de ingår i en diskurs som finns kring musik och skapande. Här är det 

relevant att påminna om genikultens manliga beköning, vilket för mina informanter får 

implikationer (Green 2002: 55; jfr Battersby 1989, Citron 1993, DeNora 1995, 

Lilliestam 2009: 245-251). Vissa forskare påtalar hur samma mekanism går att finna 

inom rockens kanon och att det är en anledning till kvinnors minoritetsstatus inom 

fältet (se t ex Arvidsson 1997, Davies 2001, Kruse 2002, McLeod 2002).  

 Även om det är frestande att tolka en längtan till scenen som ett uttryck för en åtrå 

efter makt eller dominans – måhända tillfällig – är det viktigt att påpeka att 

upplevelserna kan vara komplexa och skilja sig åt från individ till individ. Maria tycker 

att hennes självkänsla får sig en ordentlig knuff framåt av att spela live medan andra 

närmast skildrar det motsatta. Vissa ger inte alls sken av att sukta efter rollen som 

”rockstjärna”, men merparten har dock en positiv bild av den. Kristin talar om rocken 

som något energigivande. Detta kan relateras till en känsla av att behärska något. 

Kunskapen kopplas ofta till en framväxande inre styrka. Självsäkerheten som kommer 

sig av att sakta men säkert bli allt bättre på hantverket beskrivs som något som ger ett 

allt större manöverutrymme – och av att få ta plats på rockens prestigefulla arena. 

Kristin skildrar det som befriande att få vara rockmusiker för en stund. ”Alltså att vara 

tuff när man spelar rock på en scen, det är väl mycket att man… Någon slags attityd i 
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musiken och att man behärskar det att spela. Spela låtar. Se till att det gungar.” I likhet 

med Maria påtalar Kristin rockens attityd som en stor tillgång – som något som i sig ger 

styrka och mod. Hon försöker medvetet anpassa sig efter de rådande kulturella 

koderna. Hon har då och då genom åren bemödat sig att ”rocka till” sitt utseende en 

smula med hjälp av läderrock och andra attiraljer. Hon sätter på sig sitt nitbälte när de 

ska repa men även om hon gillar den accessoaren är det inte kläderna som är det 

viktigaste. Det är något annat, något som finns under ytan. ”Jag tror man klär nog på 

sig lite speciellt för att repa, men det har… Det har inte funkat så jag har inte köpt nåt 

till mej själv och sen har jag ju märkt – jag menar dom andra i bandet, dom tjejerna – 

liksom tjejerna ser ju helt vanliga ut så att… Det är helt okey liksom. Man kan spela rock 

ändå.” Nitbältet är ett återkommande tillbehör och kan ses som en markör för 

gemenskap och en symbol för kulturell tillhörighet. En typisk klädsel när Kristin är sitt 

”rock-jag” kan vara ett svart linne och ett pannband. ”Det är väl ganska mycket en 

identitet som man vill ha” svarar hon när jag ställer frågan om var hon tror att hennes 

inspiration kommer ifrån.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  En av musikerna i bandet Useless under She‟s Got the Beats festival,  

  mars 2004. Foto: Marika Nordström 
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Även Anneli drar en direkt parallell mellan tillfredsställelsen som kommer sig av att vara 

med i rockband med njutningen av att lära sig något och successivt bli bättre. När 

Anneli pratar om sitt band är känslorna komplicerade. Det verkar gå så tungt ibland. Jag 

känner därför att jag måste fråga henne rakt på sak vad det bästa är med att spela med 

de andra, för att få en bättre inblick i vad som driver henne. Då nämner hon hur skönt 

det är att göra märkbara framsteg.  

 

Anneli: Att känna att man utvecklas. Att jag känner att det låter bättre. Att 

överbevisa sej. […] Att man kommer i kontroll. Man känner att man spelar fel, då 

rättar man till det. Man kan räkna fyrtakt, man alltså räknar och hör att det går rätt. 

(Anneli illustrerar detta för mig genom att slå på en mugg.) [...] Så det är viktigt, det är 

härligt. Jag kämpar. Jag känner att jag utvecklas. Jag känner att jag blir bättre. Jag 

känner att jag kan lyssna på en låt och sen spela samma grej liksom. […] Det är 

härligt, jättehärligt. Det är skithärligt, det är helt fantastiskt. Det är det. 

 

Petra betonar förvandlingen från att beundra dem som behärskar rockens hantverk till 

att själv kunna och hennes berättelse synliggör rockens upphöjda position och vad det 

innebär att det kulturella fenomenet ”rockstjärna” framförallt kopplas till män. Hon 

sätter det i samband med att rockmusicerandet länge var otillgängligt för henne. När 

Petra minns tillbaka till sin tonårstid irriterar hon sig över rocken och dess 

teknikcentrerade jargong – ett fenomen som hon sätter i samband med rockens manliga 

beköning. Då upplevde hon rocken som otillgänglig och nu när hon själv är 

rockmusiker vill hon ta ned rocken från sin piedestal – Petra menar nämligen att det är 

mycket enklare än vad många ger sken av. 

Petra: Alltså det var sånt hemlighetsmakeri när man var liten och gick i högstadiet 

 och man bara satt, ja men som när jag berätta för dej om dom här  tjejerna som 

 bara sitter och väntar på att bli tillfrågade liksom. För det var så himla stort 

 liksom! ”Vi ska dra till replokalen nu.” (Härmar tonårig pojke som försöker  låta 

tuff och cool. Petra pratar långsamt och släpigt.) ”Har ru kirrat PA:t?” Alltså  du  vet 

det var som en stor VÄRLD av så mycket hemligheter som var så svår och  jag 

 förstod ingenting! […] ”Jag ska köpa en ny topp nu.” Jag bara ”topp?” Du  vet 

 t-shirt, topp. (Petra pekar på sig själv för att illustrera och jag skrattar.) Ah 

 nej, nåt sånt där musikaliskt uttryck. ”Åh gud vad dom här killarna kan mycket!” 

 De är ju så! […] Men det handlar bara om tomma begrepp liksom. Sen är det

 oftast så att man… Det är ju så himla många… Musik är sån EXTREM status, 

 så det är väl många som tycker om att dra kanske några fler termer än dom 

 måste göra. Det är lite tråkigt att det är så, men det är en cool, det är en cool och 

 hipp värld liksom. Men jag tyckte det var helt dårskap, det var ju ingenting. […]

 Alltså det är ju så ENKELT! (Låter glad och förvånad.) Jag känner mej 

 LURAD!  

Marika: Hur känner du? 

Petra: Förstår du? Jag blev så där ”dom har lurat mej!”. För det är så jävla  enkelt!

 Här har jag gått omkring hela min barndom och bara trott så här ”nej  det här är
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 helt omöjligt område för mej för jag hanterar inte dom här stora starka killarna 

 som kan allt det här”. Alltså så har dom bara lurat mej för det är skitenkelt 

 (skämtsamt, glatt). Allting är jätteenkelt! Jag blir förbannad. 

 

Petra lägger stark emfas vid ordet ”extrem” när hon pratar om musikens status, vilket 

även visar på den kulturella tillhörighet som hon var en del av under högstadietiden. 

Petra låter skämtsam när hon talar om sitt förflutna och när hon jämför sitt gamla jag 

med den hon är nu, men det ligger en allvarlig underton i hennes ord. Rocken var inte 

alls görbar för henne utan den var höljd i ett mystiskt skimmer. Hon tolkar rockens 

ouppnåelighet ur ett genusperspektiv och kvinnors utanförskap gör henne arg. Den 

frustration och det mindervärdighetskomplex som hon en gång upplevde finns i färskt 

minne. Petra talar om skapandet som något som genom olika processer blivit nåbart för 

henne. Hon framställer det som en vattendelare i hennes liv. Från att ha varit en stor 

fan av manliga ”rockstjärnor” och musiker har hon själv blivit aktiv och ser det som att 

hon nu har genomskådat deras upphöjda position. Det är varken märkvärdigt eller 

speciellt svårt. Diskursens genomslagskraft kan dock skönjas i hur svårt det är att leva 

som man lär. Samtidigt som Petra detroniserar kulturen och dess utövare strävar hon 

efter större teknisk kompetens och kan känna stark otillräcklighet. 

 

Berättelser om självförtroende, mod och välmående 

”Jag har fått otroligt mycket självförtroende från musik och särskilt på senare år, 

absolut, när man har känt att man har utvecklats mycket. Man har verkligen börjat med 

musik på allvar.” Det låter självklart när Cecilia säger det. Hon ser ett direkt samband 

mellan ett ökat självförtroende och att hon blivit alltmer aktiv som musiker. Den typ av 

bekräftelse som publikens respons ger henne går nästan inte att liknas vid något annat.  

 Det finns några tydliga linjer som löper genom min avhandling, teman som 

återkommer gång efter gång. En av dem handlar om självförtroende, eller självkänsla.40 

Talet om självförtroendet i förhållande till musicerandet ligger nära den terapeutiska 

funktionen som skapandet tillskrivs. Flera beskriver hur musicerandet, men även 

musikkonsumtionen, hållit dem uppe när det har varit svart, att det har varit en räddare 

i nöden. Tidvis blir materialet påtagligt motsägelsefullt – då ytan krackelerar och visar 

på hur den önskan som finns om ett gott självförtroende ibland i praktiken kan vara svår 

att leva upp till. En tydlig tendens är att det finns en norm som säger att man ska vara 

tuff och kaxig. Dessa outtalade krav på tuffhet kan bli till en börda och belastning. 

Detta kan ses utifrån informanternas roll som feminister men även utifrån rocken som 

kulturellt fenomen och som profession. Hillevi Ganetz har forskat om teveprogrammen 

Fame Factory och Idol och har sett hur begreppet ”karisma” ofta används för att 

beskriva eftersträvansvärda kvaliteter hos blivande storstjärnor. Ordet fungerar som ett 

                                                             
40 Jag kommer inte att analysera betydelseskillnaden mellan dessa två begrepp i någon högre utsträckning när 
orden används av informanterna själva eftersom de i stort sett används synonymt med varandra i 
intervjumaterialet.  
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exempel på hur det förväntas att artister ska ha utstrålning och en scenisk självsäkerhet 

(Ganetz 2009: 132-136).  

 Det går vidare att dra en parallell till användandet av ordet ”empowerment” som är 

vanligt i forskningssammanhang för att beskriva hur kategorin unga kvinnor på olika 

sätt blir stärkta genom ökat självbestämmande. Ordet är talande för vår samtid med 

dess tilltro till kognitiva metoder (se t ex Johansson 2006). I engelsk och amerikansk 

forskning om Riot Grrrls Movement förekommer ordet ”empowerment” ofta som en 

del av en motivering till varför rörelsen är bra för unga kvinnor (se t ex Kearney 1997: 

215, Rosenberg & Garofalo 1998: 809, Turner 2001: 12). Nationalencyklopedin 

definierar dess betydelse som en form av feministisk, psykologisk terapiform som syftar 

till att på olika sätt stärka individen.41  Idén eller önskan om att vara stark är inte alltid 

enkel att genomföra i verkligheten.  Ibland tycker jag mig ana en jargong som kan eka 

lite tomt. Vidare är det något individuellt. Ett bra självförtroende är ett hägrande mål 

hos flera medan andra närapå inte alls använder den terminologin.  

 Det är i det här sammanhanget viktigt att påminna om informanternas dubbla roller. 

De två feministiska musikföreningarna sätter sin tydliga prägel på intervjuerna i allt från 

ämnesval till retorik. Den politiska, aktivistiska grundtanken som ligger bakom 

manifesterar sig på många olika sätt och jag tror att vissa beteenden premieras och där 

är ett synligt självförtroende just en sådan outtalad förväntan och önskan. De ibland 

tydliga skarvarna i berättelserna tyder på att det uppfattas som ett politiskt korrekt 

beteende i deras värld att utstråla självförtroende och geist – inte minst eftersom de 

fungerar som förebilder. I rollen som föreningsaktiva förespråkar de att börja spela 

rock för att det är roligt men trycker även på att det stärker självförtroendet.  

 Deras användning och tolkning av ord som ”självkänsla” och ”självförtroende” är 

möjligt att utläsa som ett tidsdokument. Deras ord avspeglar värderingar som florerar i 

vårt samhälle där vikten av ett bra självförtroende ständigt poängteras. Ämnet finns 

högt uppsatt på den offentliga agendan där skolan ges ansvar för att ge ungdomar ett 

bra självförtroende genom musicerande (jfr Bergman 2009, Scheid 2009, Strandberg 

2007). Inom ungdomspolitiken och ungdomskulturforskningen utgår man ofta från 

idén om att ungdomar på olika sätt ska bli stärkta. En svag självbild utmålas i dessa 

sammanhang inte sällan som ett samhällsproblem, inte minst hos vissa sociala grupper 

– till exempel unga kvinnor – och är något som bekämpas med olika medel (se t ex 

Bennet, Cieslik & Miles 2003, Börjeson 1998, Robb 2007). Dessa tankar kan 

kontrasteras eller kompletteras av teorier kring vad som utmärker vår senmoderna tid. 

Giddens teorier om individens ansvar att forma den egna identiteten går att koppla till 

informanternas tankar om musicerandets samband med det egna själsliga välmåendet 

(Giddens 1999). Ofta är informanterna påfallande reflexiva i resonemangen omkring 

hur de mår och varför och vad de kan göra för att förbättra sitt själstillstånd (jfr t ex 

DeNora 2000). Många av informanterna har dessutom studerat humanistiska och 

samhällsvetenskapliga ämnen på universitetsnivå där betraktelser av vår tid uppmuntras 

och fördjupas. 

                                                             
41 Källa: www.ne.se. Se även t ex Worell & Remer 2002. 

http://www.ne.se/
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 Maria är en av de informanter som flera gånger återkommer till hur hennes 

musicerande har gett henne en större tilltro till sig själv. Hon ser ett klart samband. Det 

finns något osvikligt i hennes sätt att tala om det som gör att jag tar till mig hennes ord. 

I Marias föreställningsvärld finns det en klar koppling mellan att stå på en scen och att 

få en bättre självbild. Det märks att hon har reflekterat över vilken roll hennes stora 

intresse har haft för hennes egen personliga utveckling, vilket bland annat kan ses 

utifrån hennes aktiva deltagande i föreningen. Maria är rättfram när hon pratar och 

tvekar eller dröjer ytterst sällan med svaren. Vi pratar om känslor som kommer när hon 

spelar och då verkar glädje ligga nära upplevelsen av en tro på att det stärker henne som 

person.  

 

Maria: Jag skulle beskriva känslan hur det är när jag spelar musik och jag sa… Att 

jag sa att jag var… Att det gjorde mej glad och det stämmer! Och jag får 

sammanfatta litegrann (skrattar). Men det är väl också som... Alltså det ger mej ju 

självförtroende, alltså det ger mej ju ett bra självförtroende också. Jag bevisar för mej 

själv att jag kan skriva en låt som andra gillar och som jag gillar och jag kan spela 

gitarr och jag kan sjunga och jag kan göra det samtidigt… Ja men nu känner jag 

liksom för det mesta känner jag mej så här ”ja, jag är duktig, jag är väldigt duktig”. 

Men sen är det ju vissa tillfällen också där man också kan känna ”ja, jag är kanske 

inte så duktig” när jag lyssnar på så här jättebra musiker. Men mestadels så gör jag 

det liksom bara med... Nöjd med mej själv, att jag har ett sånt jättebra intresse som 

jag bara liksom älskar. Och det får väl helt enkelt mej att må bra. Jag vill inte va utan 

mitt band och jag vill inte va utan min musik.  

 

Hennes tolkning är att det positiva som kommer när hon spelar beror på att hon då 

känner sig påtagligt nöjd med sig själv och med vad hon har åstadkommit. Även om det 

finns svackor i självbilden menar hon att hon på det hela taget är mycket stolt över sig 

själv. Mina informanters förmåga att verbalt värdera sig själva och sina insatser högt har 

bidragit till att jag har jämfört mig själv och min egen bakgrund med deras. Jag har både 

fascinerats och förfasats över de kontraster som jag tyckt mig se, vilket delvis handlar 

om att jag tillhör en något äldre generation som växte upp i en annan tidsanda. 

Feminismens uppsving under 1990-talet med tidskrifter som Darling har influerat mina 

informanter påtagligt. 

 Vidare kan utlopp av ilska som terapi vara stärkande. Det kan kopplas till rocken 

och punken där rebelliskhet är ett återkommande tema (se Lilliestam 2009: 230). Joanne 

Gottlieb och Gayle Wald (2006) betonar hur Riot Grrrls-rörelsens uppmuntrade till 

ilska och rebelliskhet för att forma ett motstånd mot den patriarkala världen. ”[…] The 

riot grrrls, in rewriting ‟girl‟ as ‟grrrl‟ also incorporate anger, defiance, and rebellion into 

their own self-definition, constructing female rage as essential and intrinsic to their 

collective punk identity (Gottlieb & Wald 2006: 360).” Den kulturella kontexten är 

viktig att framhålla. Då och då kommer en uttalad aggressivitet till uttryck i materialet 

som kan ses i samband med en förkärlek för ett motståndstänkande som inte drar sig 

för att utmana och provocera. Det går att väva samman med punkens ideologi i vars 

kulturella kontext arga känslor inte bara är tillåtna utan uppmuntrats och upphöjs och 
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ses som ett politiskt instrument för att förändra förtryckande strukturer (Dunn 2008, 

Laing 1985, Leblanc 1999). Sambandet mellan musicerande och välmående ses om ett 

kanaliserande av känslor och det är inte helt väsentligt om man innehar rollen som 

musiker eller som konsument. Idén hänger samman med de individualiserade sätt som 

musik brukas på i dagens mediesamhälle. DeNora är en av de som pekar på en 

medvetenhet som finns hos många och hon använder ordet ”self-regulation” 

(självreglering) för att beskriva konsumenternas aktiva val av musik, för att till exempel 

frigöra känslor av ångest, frustration men inte minst ilska. DeNora påpekar att det 

resulterar i att olika känslotillstånd associeras till olika typer av musik (DeNora 2000: 

53-58, se även Werner 2009).  

 Föreställningen om musicerandets självstärkande funktion är stark. I analysen av 

vissa skildringar går det att likna självförtroende vid en mask, en tillfällig roll som 

informanterna ikläder sig. Denna ”performance” kan ses som en del av rockens egen 

särart. Detta iscensättande av sig själv som en person som vågar och är stark utgör en 

viktig komponent av synen på rockmusiker. Cecilia uttrycker en tydlig medvetenhet om 

fenomenet. Hon beskriver hur hon går in i en roll innan ett framträdande och blir en 

betydligt mer extrovert person med mera självförtroende än vad hennes ”vanliga” jag 

har. ”Jag har ett annat självförtroende när jag står på scenen och jag gör nånting alltså. 

Det är som ett yrke för mej, man vet att man har en föreställning som man ska göra.” 

Även om Cecilia känner att hennes tilltro till sin egen förmåga ökat och att hon kopplar 

ihop det med sin utveckling som musiker, framställer hon det samtidigt som något 

temporärt eller lättflyktigt. På det hela taget har den ökat men kanske inte så mycket 

som man kan förledas till att tro. Omgivningen får en bild av Cecilia som inte stämmer 

överens med hennes egen bild av sig själv. ”[…] Men jag tror att folk tror att jag privat 

har mera självkänsla, eller vad man ska säga, än vad jag har egentligen, för man visar ju 

allting på scenen.” Självförtroendet är en del av hennes scenpersona och hon verkar 

inte tycka att det är något konstigt med att spela den rollen, snarare tycks hon se det 

som en omistlig del av sin yrkesidentitet. ”Jag har väldigt dåligt självförtroende men när 

jag är på scenen så har jag ett annat självförtroende, men jag tror att det handlar om den 

här uppdelningen i mej själv. När jag är privat då och när jag står på scenen, då är jag 

‟Cecilia som står på scenen‟.”  

Det är något flyktigt över helhetsbilden som ges, men också en påfallande 

komplexitet. Även om Maria understryker hur hon har blivit stärkt genom sin 

musikerroll framkommer det samtidigt att för henne är, i likhet med majoriteten, 

känslan av osäkerhet en ständig följeslagare. Det finns en oro inför andras kritik som så 

gott som ingen verkar kunna värja sig mot. Maria minns speciellt ett framträdande på 

torget i Umeå för några år sedan när folk verkade se sura ut. ”Och vi bara: ‟Dom hatar 

oss, dom tycker inte att det här är bra!‟” Det lade sordin på hennes spelglädje tills hon 

lade märke till ett surt ansikte som stampade takten. Då insåg hon att de hade solen i 

ögonen och att de stod och kisade och det var därför som de såg så missnöjda ut. Flera 

liknar liveframträdanden vid en utmaning, en prestation som väl när de är avklarade ger 

en dos självförtroende. Några drar parallellen till idrottsliga prestationer och diskuterar 

utifrån att det är hormoner som gör dem tillfälligt ”höga” och starka, vilket kan kopplas 

till den falang inom musikforskningen som betonar musikens inverkan på kroppen och 
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dess kemiska processer (se t ex Lilliestam 2009: 130f). Maria ger en inlevelsefull 

skildring av vilken jagstärkande upplevelse det kan vara för henne att musicera med sitt 

band framför en positiv publik.  

 

Maria: Ja men alltså då är man ju helt inne i musiken på nåt vis, det är bara det som 

 gäller och... Ja men det är lite så där rockstjärnegrejen. Man känner sig lite 

 grann som... Man står där på scenen och känner sej som en rockstjärna. 

Marika: Hur känns det egentligen? 

Maria: När man spelar och det är mycket... Ja det... Ja, jag älskar det. 

Marika: Alltså, det är en slags kick eller? 

Maria: Ja otroligt! Alltså när man har gjort en spelning, en bra spelning, den

 känslan efteråt den är liksom... Det är svårt att vara så nöjd annars, alltså det

 känns så bra. Som i fredags, alltså det känns så bra man liksom... Man fylls av

 självförtroende efteråt. Och känner bara att ”ah! Jag har gjort nånting bra”

 Och jag... Bara att liksom våga gå på scenen och ställa mej där och spela för

 dom där hundrafemtio personerna... Det är... Det gjorde jag bra! 

 

Maria talar om scenframträdandet som att hon är helt inne i det hon gör och formulerar 

det på ett sätt som får mig att tänka på det som Csikszentmihalyi (1990/2007) skriver 

om ”flow” – ett tillstånd då tiden nästan upphör för en stund. ”Det är svårt att vara så 

nöjd annars, alltså det känns så bra.” Maria uttalar dessa ord långsamt, med eftertryck 

som för att understryka varje enstaka ord. Välmåendet som så många nämner kan sättas 

i relation med rockens status – att vara rockmusiker innebär en prestation sig och att 

vara en bra rockmusiker är naturligtvis ännu mera stärkande.  

Det finns en återkommande tanke hos mina informanter om hur det egna 

skapandet får dem att må bättre och medvetenheten om detta är något som formar och 

strukturerar deras vardag. Förmågan att med musikens hjälp kunna påverka sitt själsliga 

välbefinnande utmålas som något i allra högsta grad sant och riktigt. Informanterna har 

ord att sätta på sina känslor och erfarenheter och finner dem snabbt. 

Forskning pekar på hur idéer om musikens positiva betydelser är ett utmärkande 

drag för vår tid. Musiken blir terapeutisk bland annat i den bemärkelsen att den 

fungerar som ett effektivt hjälpmedel i att reglera känslomässiga upp- och nedgångar. 

Det här är ett fenomen som majoriteten refererar till på något sätt. Om någon till 

exempel känner sig deprimerad väljer hon den artist eller genre som hon vet kommer 

att hjälpa (se t ex DeNora 2000, Gabrielsson 2008, Lilliestam 2009: 142-146, Ruud 

1997; 2002). 

 Denna starka tilltro till musikens förmåga är möjligt att se som något 

kännetecknande för vårt senmoderna samhälle. Giddens idé om det egna jaget som ett 

reflexivt pågående identitetsprojekt aktualiseras när informanterna pratar om hur de styr 

sitt känsloliv med hjälp av musik. Giddens använder termen expertsystem för att visa på 

hur åtskiljandet av tid och rum påverkat synen på kunskap och att det nu finns behov 

av tillit – tillit till experter av olika slag. Självhjälpsböcker är ett exempel på detta 

karaktärsdrag i dagens samhälle där det egna jagets välmående också ses som ett 

personligt ansvar. Jag sätter in informanternas berättelser i en tolkningsram som lyfter 
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fram det senmoderna samhällets intresse och reflexivitet kring frågor som rör 

identitetsarbete samt vikten av att själv söka kunskap och förvalta den (jfr Giddens 

1999). Musikterapi är ett annat tecken i tiden och DeNora påpekar hur det inte bara ska 

ses som en profession utan även kan fungera ett slags privat självadministration 

(DeNora 2000: 16, jfr Gabrielsson 2008: 248-273).42  

 För Cecilia var det en krissituation i tonåren som förändrade synen på hennes 

musicerande i grunden. Under högstadiet höll hon på ”mest för att det var kul”. Hon 

vet inte om det var en depression som hon gick igenom men det var i varje fall en svår 

tid i hennes liv. Hennes föräldrar skildes och hon kände sig ensam. ”Jag förlorade väl 

lite av min barndom eller min trygghetskänsla på nåt vis. Det var ganska uppslitande.” 

Vi kommer in på ämnet efter att hon har förklarat hur positivt hon upplever det att få 

beröm och Cecilia menar att få bekräftelse på att man berört någon med sitt skapande 

är ”det skönaste som finns.” Under tonåren blev musiken ett sätt för henne att få ur sig 

de mörka känslor som hon bar inom sig. Cecilia säger att det svåra också bottnade i att 

vara tonåring, med allt vad det innebär.  

 

Cecilia: Det var ju en otroligt skön ventil liksom, att skriva ner vad man kände i text. 

Jag minns också att vår musik blev också mycket mer aggressiv under den perioden 

(skrattar lätt). Alla i bandet hade väl lite tonårsångest samtidigt så det blev hårdare 

och hårdare i musiken. Det märktes i hela uttrycket. 

 

Det verkar självklart för Cecilia att det var på det här sättet. Cecilia har bestämda idéer 

om hur det egna uttryckssättet påverkar hennes humör. ”Om jag mår dåligt nån gång så 

kan brukar det alltid hjälpa och sitta och spela själv litegrann, det terapeutiska i det 

också...” 

Min intervju med Åsa hinner knappt börja innan vi halkar in på ämnet och jag blir 

en smula överrumplad. Jag ställer en inledande fråga om vilken betydelse musik har i 

hennes liv om hon får beskriva det med sina ord, vilket är något som jag ofta brukar 

göra. Hon förklarar med att direkt gå in på ämnet depression. Åsa har varit deprimerad 

långa perioder av sitt liv och har då upplevt hur hennes musicerande varit till stor hjälp. 

Det började tidigt i tonåren. Vi går inte i detalj på orsakerna eftersom jag tycker mig 

märka att hon inte vill prata om det och jag vill inte heller tränga mig på och pressa 

henne på något sätt. När hon känner sig nere sitter hon med gitarren och spelar och 

sjunger. ”Och då att kunna sitta och spela gör att man mår mycket bättre.” Denna 

terapeutiska aspekt återkommer hon till flera gånger och hon sätter den i samband med 

sin roll som trubadur. Hennes utveckling till trubadur tog sig sin början just under 

tonårstiden. När jag ber henne att försöka sätta ord på sitt tidiga låtskrivande letar jag 

efter en ingång och frågar därför om det kanske är mest dur eller mest moll och då 

skrattar hon högt och konstaterar att det var mestadels moll.  

                                                             
42 ”Using music as a resource for creating and sustaining ontological security, and for entraining and 
modulating mood and levels of distress, is by no means unique to the purview of the professional music 
therapeutic encounter. In the course of daily life, many of us resort to music, often in highly reflexive ways” 
(DeNora 2000: 16). 
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Åsa: Det beror ju garanterat på att jag mådde egentligen ganska kasst. 

Marika: Men hur kändes det då att skriva en sån låt och sjunga den då? 

Åsa: Ehm. Det kändes bra, det kändes ju... Men det är som när man har skrivit en 

 dikt, att de är att få sina känslor på pränt, och sen att få det då med musik till så, 

 så kändes som att istället för att fly in i destruktiva saker så kunde jag fly in i den 

 låten. Sitta och sjunga den om och om igen, så att det var ju… 

Marika: Så du har suttit och sjungit om och om igen? 

Åsa: Ja ja. 

Marika: Jag har inte själv… Kan du beskriva hur det känns att sitta och spela samma 

 låt flera gånger? 

Åsa: Oftast är jag gråtfärdig (skrattar lätt). Det känns ändå ganska skönt. 

Marika: Varför tror du att du är gråtfärdig då? 

Åsa: Men om jag till exempel har skrivit den själv så då är det som… Då då är

 den ju… (Jag gör något ljud, tappar något och hon skrattar.) Då är den ju 

 verkligen det jag känner. Och att då hela tiden upprepa det som jag känner, då 

 blir det ju på nåt sätt mer verkligt, då blir det mer nånting att ta på, jag kan…

 Men det blir som en liten terapi på nåt sätt. […] Men som det är när jag skriver 

 också, när jag har skrivit nånting som jag tycker är jättebra då kan jag  bara sitta 

 och läsa det om och om och om och om och om och, så att det blir som att… 

 Jag tycker bara mer och mer om det för varje gång ungefär. […] Men först har 

 jag fått ut det och sen har jag… Sen har jag fått det som nedskrivit och så. 

 Och då när jag läser det då är det som om nån annan säger  det till mej och då 

 ser  jag det klarare.  

 

Åsas genomläsningar av texten är en viktig del av det terapeutiska för henne. Det hon 

skildrar kan möjligtvis liknas vid fenomenet katharsis som representerar tillfällen då 

starka känslor frigörs och får utlopp – en process som kan upplevas som renande och 

som en förnyelse för individen.43 ”Genom att leva sig in i känslorna som gestaltas i ett 

drama eller i musik renas man och kan komma ut på andra sidan med nya krafter” 

(Lilliestam 2009: 143).  

 Det finns idag ett forskningsfält som belyser samband mellan musik och hälsa. 

Musikterapi är en vedertagen terapiform i dagens samhälle och ett påtagligt exempel på 

de goda värden som musik tillskrivs (se t ex Ruud 2002, Trondalen & Ruud 2008, 

Lilliestam 2009: 145f). I intervjuerna synliggörs en konsensus kring dessa positiva 

egenskaper och kan ses som något som tas för givet. På olika sätt speglar 

informanternas utsagor den samtid som de lever i. 

 Åsa ger en bild av sitt liv som en resa till insikt och att hon från att ha mått mindre 

bra nu mår riktigt hyfsat. Själv tror Åsa att hennes skapande i kombination med den 

feministiska gemenskapen har varit avgörande.  Själva processen att lära sig göra musik, 

att försöka bli utövande inom fältet, är terapeutisk i bemärkelsen att den upplevs som 

                                                             
43 Ordet kommer från grekiskan och betyder ”rening”. Begreppet har flera innebörder och användes bland 
annat av Aristoteles. Den innebörd som jag syftar på i avhandlingen härstammar till stor del från psykoterapin 
där bland annat Freud använde en metod som utgick från att uppdämd psykisk energi kunde orsaka neuroser 
och behövde därför frigöras i en så kallad katharsis. Källa: Nationalencyklopedin (www.ne.se). 



148 
 

jagstärkande. Det handlar om själva upprinnelsen till hennes egen kreativitet, om 

hennes långa väg till där hon befinner sig idag. När Åsa talar om den första tiden frågar 

jag henne om det upplevdes frigörande för henne, eftersom både orden hon säger, hur 

de sägs och hennes kroppsspråk ger mig den distinkta känslan. Hon svarar att det var så 

det var; att hennes låtskrivande blev hennes eget rum där hon hade möjlighet att 

uttrycka sig. En återkommande tanke är hur detta nästan liknas vid en naturkraft – 

något i det närmaste ostoppbart. Åsa artikulerar idén om att man ”måste få ut” saker 

för att känna sig harmonisk. Hon är övertygad om att hon skulle må sämre om inte hon 

hade börjat med detta men tror att hennes behov att uttrycka sig då skulle ha utmynnat 

i någonting annat. Föreställningen är inte unik för Åsa utan kommer igen hos flera. Vi 

kommer in på detta när vi berör Åsas två musikaliska roller och vilken som är den 

viktigaste för henne. Hennes svar är talande i all sin korthet:  

 

Åsa: Jag tror att... Just nu så är det faktiskt att kunna spela själv det är det viktigaste. 

Just därför som det ger mej… Och det är helt personligt. Att den ger mej så mycket 

eftersom som jag mycket bättre när jag... Men om jag mår riktigt dåligt och så sätter 

mej och spelar en timme eller två så mår jag oftast bättre.  

 

Hos Åsa blir det märkbart att välbefinnandet även kommer sig av själva fördjupningen i 

sig. När hon ger sig hän och tvingar sig att koncentrera sig på de klingande ljuden, hur 

hon ska spela på gitarren för att det ska låta bra, släpper depressionen en smula. Åsa 

beskriver också kraften som ligger i att transformera sorgen till ord; att på ett 

konstruktivt sätt bearbeta det svåra och försöka göra något bra av det.   

 

Åsa: För det första så får jag nåt annat att fixera på jag... När man spelar så då måste 

jag lyssna på hur jag spelar och såna där saker och sjunga och så... Alltså jag kopplar 

bort tankarna på det jobbiga utan jag... Det blir som en paus. Och om jag då 

samtidigt kan skriva ner hur jag känner mej och göra det till en låt så blir det, som 

jag sagt, terapi. 

  

Kristin ventilerar sitt känsloliv genom att skriva texter som hon sjunger till sin akustiska 

gitarr och i likhet med andra finns det en medvetenhet om vad detta gör för henne, 

även om hon inte benämner det som terapi. Hennes texter handlar ofta om relationer 

och de svårigheter och hinder som kan dyka upp när man tycker om någon väldigt 

mycket. Kristin brukar stänga in sig i sovrummet när hon gör detta.  

 

Kristin: […] Men nu är det väldigt viktigt för mej som nån slags… Ett sätt att

 uttrycka sej litegrann, som att skriva dagbok, som att spela eller att skriva  låtar  

 eller så där. 

Marika: Hur menar du då? 

Kristin: Särskilt när jag skriver för mej själv, egna låtar, vis-stuket sådär, på

 akustisk gitarr, då är det, ja då är det viktiga saker jag vill säga eller känslor

 som jag vill få ut, eller både glädje eller… Jobbiga saker liksom. 
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Det optimala är att lyckas fånga och spegla texten i gitarrens ljudbild eftersom orden är 

det viktigaste för Kristin. Kristin tycker inte om klyschor och använder sig av 

omskrivningar och metaforer för att andra ska kunna känna igen sig. ”Det är någon 

slags… Det finns en känsla i texterna och så försöker jag hitta den i gitarren också, på 

nåt vis.” Hon har också börjat skriva om politik. Två alster har det blivit än så länge och 

Kristin skrattar när hon säger det och jag undrar varför. Jag tycker att det låter 

urskuldande. Är det för att hon inte anser att två låtar är något att tala om eller känns 

det alltför intimt att sitta och diskutera dem med mig? Hon bearbetar världshändelser 

och ger uttryck för sin socialistiska tillhörighet. En av låtarna är USA-kritisk och 

innefattar hennes känslor för hur ondskan i mediala sammanhang konstrueras som om 

den kommer någon annanstans ifrån. Kristins skildrar texterna som ett bearbetande av 

politiska spörsmål och hur det är befriande.  

Det finns en rituell karaktär i detta som är kopplad till upplevelsen av 

självbestämmande – av frihet. För dem som till exempel sitter hemma med sin gitarr 

kan det många gånger liknas vid en vardagsritual som inger positiva känslor av 

meningsfullhet, kontroll och ordning. Musiken koppling till ritualer är något som 

musiketnologer studerat i många olika miljöer. En känsla av samhörighet och 

sammanhang är några utmärkande drag som ofta påtalas.44  Informanternas val av 

livsstil organiserar deras liv i hög utsträckning. Några målar upp en bild av en tillvaro 

som helt och hållet centrerad kring musiken; att de inte har tid för något annat alls och 

att de nöjda med att ha det så. Det handlar om återkommande (fasta) tidpunkter och 

inplanerade aktiviteter. Ett tydligt exempel är reporna som inte sällan sker en gång per 

vecka och som kan te sig ganska lika från gång till gång. Men även för dem som sitter 

hemma på kammaren finns det ritualliknande stråk i det hela. Ett vanligt scenario är att 

komma hem från skolan eller jobbet och sedan sitta på sitt rum och öva på 

gitarrackord, eller spela egna sånger.  

 Kristin tillbringar mycket tid med gitarren som enda sällskap och tycker om att 

stänga dörren om sig och vara alldeles själv – hennes sambo lämnas utanför. Hon måste 

få möjlighet att helt gå upp i det hon gör. ”För att jag inte liksom ska begränsa mej: ‟Åh 

nu kan jag inte sjunga så högt för då stör jag honom.‟ Inte så mycket att jag skäms utan 

ja... […] Om jag sitter och försöker få ihop en låt, ja då vill jag vara ifred.” Folkmusik 

och visor är vad som ligger henne närmast och i sin ensamhet får utlopp för detta. Då 

bestämmer hon själv alla premisser för en kort stund. Glädjen av att ha kontroll och 

själv ta kommando är framförallt märkbar hos dem är aktiva vid sidan om bandet. 

Kristin har spelat i ett antal band och talar sig varm för ”rockens energi” men det 

primära för henne är ändå att hon i rollen som singer-songwriter har möjlighet att skapa 

något personligt på egen hand, helt oberoende av andra, och att hon kan göra det när 

och på det sätt som hon själv känner för. 

 

Kristin: Det största har ändå varit det här med att spela själv för att där kan jag 

 själv bestämma så att…  

                                                             
44 Se t ex Blacking 1995, Eyerman & Jamison 1998, Feld 1992, Hall & Jefferson 1976, Herndon & McLeod 
1981, Koskoff 1987, Merriam 1964, Nettl 1983. 
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Marika: Den delen av din musikskapande betyder mycket för dig för att du inte är 

 beroende av nån annan? 

Kristin: Nä precis. Det har det. Ja. För då kan man… Ja, vill man spela på ett 

 kafé så kan man få göra det, men det är ingen… Jag behöver ju inte göra det om 

 jag vill  – jag kan ju stanna i sovrummet med gitarren. […] 

 

Många talar om musicerandet som att det skapar en regelbundenhet i tillvaron och 

fungerar som ett meningsfullt avbrott i arbetet eller i studierna. Den inordnas i 

vardagslivets alla måsten och blir en del av det på samma gång som den står vid sidan 

om och representerar något lustfyllt. Kristin pratar om den positiva känsla som det ger 

att kunna gå in i denna roll en stund då och då varje dag utan att några andra människor 

måste vara inblandade. Utövandet är enkelt och okomplicerat till sin natur, samtidigt 

finns det något lätt schemaaktigt mitt i denna vällust. Njutningen struktureras och 

schemaläggs för att anpassas till det världsliga. När intervjun har glidit in på varför 

folkmusiken appellerar starkast till henne ber jag Kristin att försöka förmedla vad detta 

ger henne. Svaret avspeglar regelbundenhetens njutning och den funktion som den 

lustfyllda, återkommande pausen har för henne. Musicerandet portioneras ut och varvas 

med diverse vardagliga bestyr som går att liknas vid små belöningar som motiverar och 

inspirerar.  

 

Kristin: Det är levande, om man kan säga så. Det känns som om jag får använda en 

del av mej själv som är en viktig del […] att uttrycka sej. När jag pluggade mycket i 

A-stad så kommer jag ihåg att det var jätteskönt att sitta och läsa, plugga, skriva och 

sen bryta det med att skriva MUSIK!  Bara sitta för mej själv och skapa lite låtar och 

det gick väldigt BRA att skriva under den perioden också. Jag tror att det var därför 

att jag använde båda hjärnhalvorna. Det är jätteviktigt. Det ger nån slags ro med 

musiken. 

  

I det här kapitlet har jag lyft fram olika aspekter av informanternas roller som musiker. 

Inlärningen har skildrats som både lustfylld och arbetsam eller frustrerande. Vidare 

fokuseras hur synen på skapandet och dess betydelser har tagit sig uttryck i intervjuerna. 

Förändringen från att vara lyssnare till att själv bli låtskrivare utmålas som mycket 

meningsfull och hänger samman med en positiv syn på kreativitet och på de värden 

som rocken symboliserar. De egna musikaliska preferenserna blir många gånger 

märkbara i de egna kompositionerna och rollen som fan och låtskrivare tangerar 

varandra. Det egna låtskrivandet beskrivs som något intimt och det finns en mycket 

positiv syn på kreativitet som då och då skildras vid ett slags måste – upplevelsen av att 

det finns musik som måste få komma ut och ta sig uttryck. Kunskapen om att lära sig 

spela instrument och göra låtar är ibland ideologiskt laddad och visar på hur det finns 

olika diskurser i ämnet – inte minst hur rockens historia och ideologi präglar 

upplevelsen av att vara rockmusiker. De informanter som har olika musikaliska roller 

polariserar dem ofta mot varandra. Att ha flera projekt på gång ses som något bra vilket 

avspeglar en positiv syn på stilblandningar och att röra sig mellan genrer som kan ses 

som något tidstypiskt. Den egna solorollen med möjlighet till eget musicerande värderas 
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ibland högre än bandmedlemskapet. Vidare lyfter jag fram olika teman som 

återkommer i materialet och som visar på hur de ser på sig själva som rockmusiker – 

hur till exempel rocken med sin höga status har känts som svårtillgänglig för dem som 

kvinnor men att de nu kan ta del av de goda egenskaper som tillskrivs den. Informanter 

tycker att musicerandet och rollen som rockmusiker på olika sätt har bidragit till ett 

förbättrat självförtroende, att den ger dem mod och styrka samt att den har en 

terapeutisk funktion. Att gå upp på scenen och vara rockstjärna för en stund skildras 

som något alldeles speciellt. 
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5 
 

BANDET 
 

 

”Jag vill inte va utan mitt band och jag vill inte va utan min musik” säger Maria och 

hennes ord ger en fingervisning om vilka starka känslor för bandet som finns 

representerade i mitt material. Längtan efter delad musikalisk glädje och samhörighet är 

ett återkommande tema i intervjuerna. På flera sätt framställs bandet som något högst 

eftersträvansvärt. En av informanterna skildrar det nästan som om hon befann sig i ett 

vakuum när hon under en längre tid utan framgång sökte efter bandmedlemmar. 

Föreningarna kan ses som ett påtagligt uttryck för denna positiva bild av rockbandet 

och vad det kan innebära för den enskilda personen. Skildringarna av hur de som unga 

kvinnor har fått kämpa sig till rätten och möjligheten att få utöva rock talar också sitt 

tydliga språk. Hos majoriteten har det funnits en medveten strävan men ibland har det 

även handlat om att vara vid rätt ställe vid rätt tidpunkt, vilket kan förstås utifrån att det 

finns olika specifika musikaliska världar (jfr Becker 1982, Finnegan 1989) och lokala 

musikscener (jfr Kruse 2003, Bennett & Peterson 2004).  

 Vad är ett rockband egentligen och vad betyder det för de inblandade? Rockbandet 

utmålas i mitt källmaterial som en autonom enhet som utgör en stor och speciell del av 

informanternas liv. Att benämna det som en hobby eller fritidssyssla känns missvisande 

eftersom det mer är en fråga om livsstil i mina informanters fall, inte minst på grund av 

föreningsengagemanget. Författarna till boken Under rocken (Fornäs, Lindberg & 

Sernhede 1988) definierar ett band som ett slags kollektiv självständig enhet som 

förenar en grupp unga människor och särskiljer dem från föräldrar, skolan och andra 

omgivande människor och institutioner. Den tankefiguren går att applicera på mitt 

material. Upplevelsen av självständighet verkar vara en påtaglig del av dess tjusning, 

även om det inom bandet finns en dynamik där människor på olika sätt är beroende av 

varandra. Rockbandet tolkas ofta som ett slags protest mot det auktoritära 

(vuxen)samhällets konventioner där traditioner och egna idéer om tillvaron kan 

utformas (se t ex Fornäs, Lindberg & Sernhede 1988, jfr Frith & Horne 1987). 

Upplevelsen av att stå vid sidan om majoritetssamhället och som motvikt etablera och 

bygga upp något eget blir tydlig hos till exempel Odd Are Berkaak och Even Ruud 

(1994) som följde ett rockband i Norge under en längre tid. De använder sig av 

antropologen Victor Turners begrepp (1969) ”communitas” för att försöka skildra vad 

bandet representerar i form av en egen, autonom gruppgemenskap stående vid sidan 

om det etablerade samhället (Berkaak & Ruud 1994: 211f).  

 Rockbandet som en symbol eller uttryck för kvinnlig frigörelse är också relevant att 

nämna i sammanhanget. Frith skriver följande när han resonerar kring musicerandets 

betydelser för unga människor och den ojämlika könsfördelningen bland musiker inom 
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populärmusiken (men även när det gäller klass och etnicitet): ”If musical practice is as 

important an aspect of youth culture as Finnegan and Cohen suggest, then young 

women are not just being denied a means of self-expression and pleasure; the music is 

also working directly to keep them in their domestic place” (Frith 1992: 178 som här 

refererar till Cohen 1991 samt Finnegan 1989, jfr Bayton 1993).  

 Det går även att rikta uppmärksamheten mot ljudet och hur det framställs att spela 

rock i en ensemble. Åsa är en av dem som starkt betonar den ljudmässiga, sinnliga 

upplevelsen av att musicera med andra. Åsa kontrasterar bandmedlemskapet mot sin 

roll som trubadur. Hon lyfter fram ljudbilden och hur den påverkas av att det är flera 

som spelar på olika instrument samtidigt. ”Man får ju en helt annan ljudbild när man 

spelar i ett band. Man får trummor och gitarrer och bas, alltså det blir så mycket bättre på 

nåt sätt.”  Det är svårt att särskilja värdet av gemenskapen med den fylligare klangen 

som blir när man är flera eftersom de faktiskt är avhängiga av varandra. ”Ja, nä men det 

är bara kul!” utbrister Åsa och storskrattar. ”Jag vet inte hur jag ska förklara det bättre . 

[…]” Ibland är det som att orden inte räcker till. Det här är en av de gånger då jag 

märker hur informanterna kämpar med att försöka sätta ord på vad musicerandet ger 

dem. Det för tankarna till en diskursiv föreställning om musik som något vars värde är 

svårt eller rent av omöjligt att förmedla med ord.45 Pia talar också om ljudet och hur 

det har förändrats sedan de fick en ny gitarrist i bandet. ”Mycket maffigare och mycket 

fetare ljud också.  Bättre ljud när man har två gitarrer, så vi har ju velat ha det hela tiden. 

Så vi är jättenöjda nu att vi har att vi har blivit kompletta på det sättet.”   

Bandet som enhet kan ta sig lite olika former beroende på vilka behov och 

grundförutsättningar som finns. Bland mina informanter består de vanligtvis av en 

sångerska som även spelar elgitarr, en andra elgitarrist, en basist samt en trummis. 

Denna uppställning går att på sätt och vis ses som klassisk i och med att den ofta har 

fått representera den mer eller mindre stereotypa bilden av rockbandet sedan mitten av 

1960-talet (Clawson 1999a: 195, jfr Finnegan 1989: 110). Något som ibland sägs 

känneteckna rockbandet är dess kärna av osäkerhet. Det finns ingen direkt formell 

struktur eller modell att utgå från, förutom genrekonventionen i sig med dess 

instrument och olika roller. Livet som rockmusiker karaktäriseras som fyllt av olika 

slags risktaganden (jfr Bennett 1980). Weinstein liknar situationen med att unga, 

blivande rockmusiker får uppfinna hjulet gång på gång. Weinstein lägger ett stort ansvar 

för detta på medierna som hon menar istället för att sprida viktig information är med 

och reproducerar myter om rockbandet som därigenom försvårar för unga, blivande 

rockmusiker (Weinstein 2004).46   

 Det är svårt att på ett enkelt sätt beskriva hur många band som det handlar om i 

min undersökning, bland annat eftersom vissa informanter är med i flera musikprojekt 

samtidigt. Vidare har jag valt att fokusera på individens berättelser där banden ses som 

                                                             
45 Detta exemplifieras ofta genom att citera Elvis Costello: ”Writing about music is like dancing about 
architecture – it´s a really stupid thing to want to do.”  Källa:  http://en.wikiquote.org/wiki/Elvis_Costello 
46 ”The media´s inattention to the working life of bands and, worse, their promulgation of the nearly 
impossible all-are-creative egalitarian model, leaves each set of young musicians to reinvent the wheel 
themselves, and this hasn´t changed over the years” (Weinstein 2004: 194-195).  
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en viktig del i deras identitet som musiker och som kompletteras av andra.47 Deras 

olika roller som musiker är svåra att skilja från varandra och de glider inte sällan 

samman i skildringarna. Ibland blir jag osäker på utifrån vilken position informanten 

pratar: om det handlar om livet som bandmedlem eller om deras soloverksamhet. En 

indikation som är symbolisk är valet av gitarr. Elgitarr förknippas med bandet medan 

den akustiska med rollen som singer-songwriter eller trubadur, även om (halv)akustiska 

gitarrer i vissa fall används i ensembler. 

 Vardagen struktureras i varierande grad utifrån bandengagemanget. Det vanligaste 

scenariot är att det finns en regelbundenhet och att bandmedlemmarna träffas relativt 

ofta och repeterar och emellanåt har spelningar. Variationerna är dock stora. En del är 

oerhört aktiva som bandmedlemmar och har nästan fler spelningar än vad de orkar 

med, medan andra fokuserar mer på det egna, privata musicerandet och inövandet.  

Majoriteten tycker att de i någon mån är delaktiga i bandets kollektiva låtskapande, 

inte minst eftersom det egna instrumentet ofta är en egen sfär där till exempel ”riff” 

och ljudslingor skapas av den som spelar instrumentet. Var deras huvudsakliga 

engagemang ligger varierar informanterna emellan men förändras även över tid.  

Bandmedlemskapet är dock den sammanhållande länken – det som förenar dem alla – 

vilket är en viktig orsak till varför det får stort utrymme i avhandlingen. 

 Två tydliga teman, spelningen och repningen, träder fram i talet om bandet och 

framställs som något som i hög grad formar bandmedlemmarnas gemensamma liv och 

vardag. Repningen och spelningen hänger intimt samman och flera skildrar konserten 

som det huvudsakliga målet och det som sker i replokalen som vägen dit. Dessa teman 

kan i sig sägas utgöra en form av allmängiltig kunskap om hur (amatör)rockband 

arbetar och fungerar. Även inom forskningen på området skildras dessa två fenomen 

som fundamentala för att kunna förstå vad det innebär att vara rockmusiker (se t ex 

Bayton 1998, Bennett 1980, Berkaak & Ruud 1994, Fornäs, Lindberg & Sernhede 

1988). Spelningen och repningen kan liknas vid ritualer som är centrala för bandet, men 

kan i foucaultska termer ses som disciplinerande processer där subjektet inordnas i ett 

förutgivet system (jfr t ex Börjesson & Rehn 2009). De är planerade och i viss mån 

formbundna och utgör med jämna mellanrum en relativt stor del av vardagen och 

upplevs ibland mer som ett tvång än en njutning. De ses som självklara och ifrågasätts 

sällan – de betraktas på sätt och vis som navet i deras liv som rockmusiker och de som 

avviker från normen tenderar att markera detta. Vissa bandmedlemmar träffas inte 

utanför rep- eller spellokalen och även om en hel del umgås på fritiden utgör 

framförallt replokalen en central plats. Att umgås tillsammans en stund efter konserten 

pratar många om som en viktig del av spelningsritualen. Att repa en gång per vecka är 

något annat som tillhör vanligheterna för flertalet. Många framställer detta som något 

utpräglat positivt medan andra ger en mer komplex och emellanåt mörk bild av det 

hela. Replokalen är en arena där sprickor inom bandet kan bli märkbara – om det finns 

olika ambitionsnivåer som drar bandet isär eller om man har olika syn på vad 

bandsamvaron ska innehålla. Flera berättar om tidigare band där det just under 

                                                             
47 Se kapitel 1 (inledningen) för en beskrivning av informanterna och deras olika roller samt för en diskussion 
kring bandmedlemskapet kontra anonymiseringen och mitt val att fokusera på individen i berättelserna.  
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repningstillfällena blev tydligt att det fanns problem, olika (dolda) agendor, som med 

tiden ledde till splittring. 

 Pia är en av dem som pratar om hur mycket hon uppskattar stunderna i replokalen. 

Hon spelar bas och lämnar den där ibland eftersom lokalen är inbrottssäker. De repar 

två gånger per vecka och eftersom lokalen ligger på andra sidan staden går det åt två 

hela kvällar per vecka till repetitioner. Jag råkar undslippa att jag tycker det låter mycket 

men då försvarar Pia det med att de behöver det och i synnerhet hon själv eftersom 

hon sällan sitter hemma och övar på sin bas. Under den här diskussionen ställer jag 

frågan om hur det skulle kännas utan bandet och då använder Pia ordet ”tomhet”. I 

likhet med flera andra lägger Pia ned oerhört mycket tid på bandet och föreningen. För 

en del har föreningsarbetet och administrationen av bandet med tiden börjat ta en allt 

större plats. I Pias fall fyller dessa aktiviteter upp hela hennes fritid. Att detta upplevs 

som djupt meningsfullt blir påtagligt inte minst då hon tänker på hur ett liv skulle te sig 

utan bandet och föreningen.  

 

Pia: Det är min grej liksom, det är mitt intresse som jag har. 

Marika: Du säger att det är ditt intresse, det måste ju vara en enorm drivkraft som

 driver dej till att…? 

Pia:  Det är ju roligt att repa, jag tycker att det är jätteroligt... Det är ju roligt att spela! 

 Och roligt att repa. 

Marika: Vad är det som är roligt? (Skrattar.) 

Pia: Det... Det är roligt när man när man tycker det låter bra och liksom att det

 funkar och det känns bra och det låter bra, då blir man ju glad! Och då är det ju

 roligt att va med och spela liksom alltså. Det känns ju som roligt liksom att spela

 då, man blir ju som peppad, alltså man blir ju... Man har ju kul när man spelar

 och när det går bra. Sen kanske det går mindre bra ibland men då får man jobba

 på det. 

Marika: Ja. Men om ni skulle sluta spela hur skulle det kännas? 

Pia:  Det skulle kännas jättetomt. Jättejättetomt. Då skulle ja… Nä alltså det är så stor

 del av ens tid. Det är liksom det jag satsar på. Jag har ju inget annat som jag… Jag

 har inte tid att göra nåt annat.  

 

Det är dock inte alla som spenderar mycket tid tillsammans i replokalen. Det skiljer sig 

mellan olika projekt och faser i livet. Cecilia är numera med i en duo. Det började med 

att hon kände en stark dragning till den countrybetonade, lugna musik som hon spelade 

tidigare som soloartist. Eftersom hennes dåvarande band hade en annan typ av 

repertoar ville hon gå vidare. Nu har Cecilia och hennes band fullt upp med olika 

framträdanden, men de repar nästan ingenting. Cecilia skrattar på ett sätt som jag 

uppfattar nästan som ursäktande. Om jag tolkar henne rätt kan det ses i relation till den 

gängse bilden som finns av ett band som några som träffas och övar relativt ofta, 

kanske en gång i veckan. Så är inte fallet med Cecilias nya band. Några timmar före en 

konsert träffas de och förbereder sig. 

 Petra är medlem i flera olika musikaliska projekt, varav ett av dem är ett band som 

träffas då och då, enbart inför spelningar. Ordet replokal kommer inte på tal när Petra 
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talar om detta band – de träffas ju alltför sällan för att något sådant skulle bli aktuellt. 

Petras upplevelse visar på hur tid kan uppfattas på skilda sätt och tillmätas olika vikt, 

men även att det i praktiken finns många varianter på temat ”band”. Trots att Petras 

band spenderar ytterst lite tid tillsammans – det finns egentligen inte någon riktig 

kontinuitet i deras samvaro – lyser Petra upp när hon talar om dem. Tidsfaktorn verkar 

inte vara avgörande. De har två till tre spelningar per år och träffas några dagar innan 

och övar intensivt. Hon höjer sina bandmedlemmar till skyarna. En av dem är 

multiinstrumentalist och oerhört duktig på att komponera. Flera av de andra är strängt 

upptagna på olika håll och jag förstår att det finns många omständigheter kring bandet 

som bidrar till situationen – de framträder nämligen sällan trots att de är tämligen 

efterfrågade. När jag hör hur Petra pratar om dem tycker jag det känns tråkigt att hon 

inte får mer tid med dem. Detta verkar vara det musikaliska kollektiv som Petra mår 

bäst tillsammans med och jag upplever det hela nästan som lite sorgligt, kanske 

eftersom mina förkunskaper och mitt fältarbete har inmutat mig i ett normtänkande 

kring bandet som ett gäng människor som umgås ofta och intensivt (jfr t ex Azerrad 

2001, Bennett 1980, Fornäs, Lindberg, & Sernhede 1988). Jag har möjligtvis föranletts 

att tro att det bör finnas en kontinuitet för att man ska hålla ihop. Detta stämmer 

uppenbarligen inte i deras fall eftersom de har hållit ihop i flera år. Petra verkar dock 

inte ha några större problem med att nöja sig med dessa få gånger per år utan förefaller 

bara vara glad över att få vara delaktig i gemenskapen och ta del av de andras 

kompetens och kreativitet.  

 Ofta finns replokalen där outtalad och underförstådd i historierna kring lärandet, i 

inövandet av nya låtar och i förberedelserna inför konserter. Platsen i sig nämns väldigt 

sällan utan fokus ligger närmast uteslutande på vad som händer där. Nedan följer ett 

utdrag ur min fältdagbok från när jag följde med ett band till deras replokal och gjorde 

en deltagande observation medan de repade. 

 

Repetitionen som samlingspunkt 

 

Jag befinner mig i en replokal. Rummet har högt i tak, två stora fönster samt 

heltäckningsmatta. I taket hänger två lampor varav en är trasig och den andra lyser 

svagt. Det finns två förstärkare, två stora högtalare, ett PA samt tre stycken 

gitarrförstärkare. Trummisen sitter på en träkonstruktion, kanske 30 cm från golvet. 

Trummisen har linne. Alla har sina instrument stående här i det lilla rummet som är 

cirka 4 x 5 meter. Alla börjar rota och plocka fram små plastaskar och jag förstår 

snabbt att det är förvaringen för deras öronproppar. Basisten har rekommenderat 

dem för mig. "Hur låter era A:n" frågar en av gitarristerna. De stämmer gitarrerna, 

först individuellt och sedan tillsammans. Trummisen sitter och väntar. De använder 

en liten apparat för att stämma och basisten verkar vara irriterad över att det är svårt 

att få till stämningen på hennes instrument. Apparaten lyser rött när stämningen är 

fel och det gäller att få det röda att sluta lysa. Till sist slutar den lysa rött. De skrattar 

när någon säger något om Gun´s n´Roses som får mig att starkt ana att gruppen 

inte är någon stor förebild. De skämtar också om ett ”intro” på en låt som de ska 
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spela. Jag förstår inte skämtet. Förmodligen syftar det på något internt. Plötsligt 

börjar musiken och jag blir överväldigad.  

De två gitarristerna och basisten spelar ett parti med ett långt och speciellt 

gitarr-riff. Trummisen sitter stilla vid sitt trumset och väntar tålmodigt. Precis när 

jag gått in i musiken avstannar den. Injusteringarna fortsätter, gitarrer stäms 

ytterligare och volymen på gitarrerna justeras ett flertal gånger. Alla provar sina 

instrument och testar olika riff. Till slut tystnar alla igen och någon halvminut 

senare börjar musiken. Jag är evinnerligt tacksam att jag har mina öronproppar för 

volymen är verkligen öronbedövande, trots att de har sagt att de ska spela lite lägre 

ikväll. Jag ser fingrar som rör sig snabbt och vant över gitarrernas halsar. De 

använder små plektrum. De har börjat med en låt som har fått en ny början. 

Sångerskan börjar sjunga och mitt i ett snyggt trumsolo tappar trummisen 

trumpinnen. De andra fortsätter och trummisen plockar snabbt upp den och 

fortsätter. Alla tittar fokuserat på sina händer och gitarrer när de spelar. Basisten 

säger något om att det är svårt att ta två strängar på en gång och att det har hon inte 

gjort på länge. Hon skrattar åt detta.  

De börjar repetera en helt ny låt. Först spelar bara basen och gitarren sedan 

kommer den andra gitarren in och spelar unisont med den första. Det låter snyggt 

tycker jag. Efteråt diskuterar de rytmen. Hur ska trummisen spela? Baktakt tycker 

flera och någon klappar med handen på kroppen för att visa hur det ska låta. 

Sångerskan spelar ackord på sin gitarr för att illustrera hur hon har tänkt sig att det 

ska låta. 

 Stämningen blir sedan lite mer allvarsam och koncentrerad. Kanske de börjar bli 

trötta? Det skulle jag i sådana fall förstå för tempot är onekligen högt. Då tänker jag 

på vad sångerskan sa i början av repningen om att hon inte förstod hur hon 

någonsin skulle orka med en spelning som är längre än en halvtimme. "Är alla 

med?" frågar sångerskan som visar hur hon och de andra ska sjunga och spela låten. 

"Det blir två gånger sedan blir det refrängen." Alla utom trummisen provspelar 

sedan låten. Efter det blir det diskussion om huruvida den blir för lång och om det 

istället bara ska vara stick och refräng. Trots tröttheten tycker jag mig se jag tydliga 

glimtar av njutning i deras koncentrerade ansikten. De verkar vara helt uppslukade 

av det de gör.  

 Ju längre tiden går desto fler fel tycker jag mig höra. Jag vet inte om det mest 

handlar om trötthet eller om det beror på att de arbetar med flera relativt nya låtar. 

Trots att det blir fel fortsätter de att spela. Provar och tar om. Jag reflekterar över 

deras tålamod. Ibland skrattar de i dessa små pauser och oftast uppfattar jag inte 

vad som är roligt. Jag känner mig lite på sidan om men njuter samtidigt mycket av 

situationen. 

 Basisten är osäker på hur sticket som hon ska spela egentligen ska låta. 

Sångerskan visar på sin gitarr. Jag är rädd för ljudet som kommer när de börjar 

spela. ”När jag går ut på sticket är jag på E" säger någon. "Du är ju jämt på E" säger 

en annan skämtsamt. Jag uppfattar det som att stämningen är positiv och bejakande.   

 Nu har det gått en bra stund och flera börjar bli påtagligt trötta. Jag ser 

gäspningar. Jag känner mig också lite slutkörd trots att jag bara sitter och lyssnar 
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och iakttar. Jag reflekterar över hur de kan spela med en så skum belysning som det 

är i det här rummet. Repningen fortsätter utan vare sig pauser eller rast. Jag tänker 

att de är väldigt disciplinerade och motiverade. Jag undrar om de alltid är så här 

målinriktade under sina repningar eller om denna ihärdighet kommer sig av att de 

ska spela på en festival om några veckor.  

 Ibland blir det rundgång. Någon tycker att ljudet är för lågt på en gitarr varvid 

personen går till gitarrförstärkaren och skruvar upp ljudet. Jag sitter på golvet som 

vibrerar i taktfast rytm. Jag känner vibrationerna i hela kroppen och tänker att ljudet 

måste fortplanta sig i hela huset. Plötsligt ändrar trummisen rytmen som blir snabb 

och punkig. Tempot i bastrumman påminner mig om hjärtklappning. Musiken är 

intensiv. Alla gitarrer spelar tillsammans. "Måste byta ackord" säger någon. De 

spelar dock igenom låten som den är, utan att byta ackord. Sångerskan reser sig och 

visar låten genom att spela ackord på gitarren och sjunga melodin. "Vad vill vi ha?" 

frågar sångerskan. ”Stick, refräng, vers.” Jag hör dessa ord men hinner inte uppfatta 

allt. Jag förstår att deras inbördes prat om hur låtar ska byggas upp formmässigt är 

vardagsmat för dem. ”Bara vers och refräng. Mer stick och refräng?” De spelar 

igenom låten igen, trots att det är vissa osäkerheter kring till exempel ackorden. Den 

här gången är det ingen sång, bara ackord och melodiska gitarrslingor eller riff. 

Någon tycker att låten blir för kort. Sångerskan tror att det blir lättare när sången 

kommer till. Alla är sedan ense om att de ska ta en hel vers. Gitarrist nummer två 

undrar om de ska skippa sticket. Basisten förstår varför hon hamnar fel och verkar 

glad över att ha hittat felet. De andra har förklarat. Det visar sig att hon bara ska 

spela två toner istället för fyra, som hon trodde förut.  

Repningen tar sedan slut. Vi går till bussen tillsammans Efter bussfärden går jag 

ett stycke med två av tjejerna i bandet. Jag pratar om att jag själv får lust att börja 

spela gitarr när jag ser dem spela. Jag är omtumlad.  

(Redigerat utdrag ur fältdagbok 2002-03-18.) 

 

När jag satt där på golvet i deras replokal och tittade på slogs jag framförallt av två 

saker: hur roligt de verkade ha och deras målmedvetenhet. Trots att de var påtagligt 

trötta fortsatte de ihärdigt med att gå igenom låtar. De arbetade metodiskt och långsamt 

– men under en lättsam stämning.  

 I intervjuerna träder det fram en mer komplex bild. Valet av instrument tycks på 

många sätt prägla upplevelsen. Två av informanterna är trummisar och det framställs 

som fysiskt krävande och ibland långtråkigt, som om de befinner sig lite på sidan om de 

andra. Eva är trummis och när hon talar om repningen och dess betydelse lägger hon 

stort fokus på kroppen. Eva är en av dem som trycker på repningens praktiska 

funktion, att den fungerar som både en kroppslig och mental förberedelse inför det 

som många betraktar som det mest primära: spelningstillfället. När bandet repar har 

hon möjlighet att vila, i motsats till under konserter då hon kan få kramp. Eva skildrar 

repningen som något som inger trygghet, inte minst eftersom träningstillfällen kan 

förhindra att hon får kramp i armarna mitt under en konsert, vilket hon menar är en 

mardröm. När jag träffar Eva ska de ha en spelning dagen efter och därför ska de repa 

senare på kvällen. Jag frågar hur det känns eftersom att jag vet att hon är nervös inför 
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morgondagen: ”Ja men det är ju bra. Det känns bra att repa (skrattar lätt) för då får man 

den… Alltså har vi inte spelat repat på länge så märker jag direkt att jag får kramp i 

armen mycket fortare så att… Det låter ju inte bra att sakta ned, att sacka i låtarna, det 

är som… Det är typ en DÖDSsynd för trummisar. […]” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandet Useless som spelar på She‟s Got the Beats festival i mars 2004.        
Foto: Marika Nordström 
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DE FÖRSTA FÖRSÖKEN. OM LÄROPROCESSER OCH MINNEN 

 

De första försöken att bilda band tar sig en mängd olika uttryck, men det finns 

gemensamma nämnare. För många börjar det på allvar någon gång under 

gymnasieperioden. Ett vanligt scenario är att några vänner eller klasskompisar bildar ett 

band tillsammans efter att ha drömt om att göra det under en tid. Flera beskriver en 

frustration över att vilja något som inte är helt enkelt att genomföra. När de har jämfört 

sig med unga män i deras omgivning som spelar i band kan de ha upplevt avundsjuka 

och längtan – känslor som de ibland har burit med sig i åratal. 

 Feminismens röda tråd lyser många gånger extra starkt under denna initiala period. 

Ett vanligt fenomen är att bandet ses och används som en form av offentligt, 

feministiskt ställningstagande. Ett exempel är Lenas band som från början hade ett 

feministiskt manifest som de använde sig av under spelningar och Petras band som 

vände sig direkt till den kvinnliga publiken och kombinerade spelningar med 

pedagogiska musikövningar. Här går det att dra en direkt parallell till Riot Grrrls-

rörelsen som förordade feministisk aktivism och vikten av att skapa sin egen kultur. 

Bandet Bikini Kill skrev ett uppmärksammat manifest som bland annat handlade om 

unga kvinnors rätt att få uttrycka sig och att deras erfarenheter ska bli synliggjorda (se t 

ex Rosenberg & Garofalo 1998: 812f). Idén går att sätta in i en större samhällelig 

kontext där denna rörelse kan ses som ett uttryck för en tredje vågens feminism som 

växer sig allt starkare under 1990-talet och som avspeglar sig inte minst inom 

populärkulturen (se t ex Heywood & Drake 1997, Munford 2004) 48  

 I berättelserna om den första tiden finns det ofta klara feministiska undertoner som 

visar på drivkraften i ideologiska övertygelser. Flera informanter såg det som en mer 

eller mindre utpräglat feministisk handling att starta ett band. Riot Grrrls-rörelsens 

inflytande är många gånger märkbart. I likhet med punken lyftes amatörismen fram och 

ett aktivt handlande sågs som ett politiskt instrument – det uppfattades som något 

frigörande och stärkande att starta ett band (se t ex Turner 2001). Pia skildrar händelsen 

då hennes första band bildades känslosamt och med inlevelse. Hon verkar bli uppspelt 

av minnena från gymnasietiden.  

 

Pia: Alltså, så här var det: ”Ja, nu ska vi bilda ett band” och så gick vi och prata om 

det i ett år ungefär och ljög. Nä men vi hitta på och vi gick och höll på och skämta 

så här ”ja jovisst, vi har ett band” och liksom hitta på varsin historia och folk trodde 

på det och börja fråga efter demos och så. ”Nä men nu måste vi börja spela. Nu har 

vi ju sagt det till folk.” Och jag måste också faktiskt säga, alltså... Att den starkaste 

anledningen var ju faktiskt också, det var på trots. Alltså det var på trots att bilda 

bandet, för det var ju liksom att alla killar som vi kände, liksom pojkvänner eller 

andra, dom spelade i band. Alla spelade i band. Det var inga tjejer som vi kände som 

                                                             
48 Se t ex boken Manifesta: young women, feminism, and the future från år 2000 av Jennifer Baumgardner & Amy 
Richards som syftar till att stärka unga kvinnor genom ett ökat feministiskt medvetande, ur ett tredje vågen 
perspektiv. På baksidan går det att läsa följande recension av Andrea Dworkin: ”Manifesta is another step 
toward the empowerment of women. If caring about women matters, this book matters.” (Baumgardner & 
Richards 2000: bokomslagets baksida) 
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spelade i band. Så vi sa det, för det första började vi skryta att vi hade ett band, bara 

för att det var så himla kul, och sen kom vi på ”nä, nu börjar vi spela! Vi skiter vi i 

det, vi kan inte spela men vi bara... Ja men, okey – du får spela gitarr, du får spela 

trummor, du får det.” 

 

Bandet är långt ifrån någon statisk enhet. Diverse omgrupperingar och förändringar är 

vanligt förekommande. Någon slutar och någon annan börjar. Vissa byter instrument 

eller provar på något helt nytt. Flera informanter har varit i samma band länge medan 

andra nyligen påbörjat ett nytt projekt eller funderar på att hoppa av sitt nuvarande. 

Bilden som ges är att det finns en stor rörlighet men att för många består den stora 

drömmen av att hitta personer som de kan bilda ett långvarigt bandprojekt med. De 

informanter som har varit i samma band länge verkar närmast lite stolta över vad de har 

åstadkommit, att de har lyckats hålla ihop i flera år. Vissa konstaterar att de känner tjejer 

som började ungefär samtidigt som dem men som har slutat för länge sedan och på det 

sättet går det att förstå att de ser sitt eget långlivade band som ett slags framgångssaga. 

Det kan handla om någon som slutade på grund av graviditet eller så finns det de som 

har gett upp för att det har känts alltför motigt. Denna erfarenhet tar sig uttryck i till 

exempel SGTB:s verksamhet vars pedagogik innehåller en central tanke om att kämpa, 

att inte ge upp när det går tungt. Detta antagande grundar sig på en vetskap om att unga 

kvinnor ofta upplever sig vara på efterkälken i förhållande till män eftersom de börjar 

senare, vilket är ett problem som uppmärksammas inom forskningen på området (se t 

ex Clawson 1999, Groce & Cooper 1990, Lilliestam 1995: 152f, Murphy 2001). En 

vanlig utgångspunkt är hur detta i sig konstituerar en form av underordning. 

 Skolan har ofta en stor betydelse i det initiala skedet, inte minst genom att 

tillhandahålla lokaler och möjlighet till scenframträdanden (jfr t ex Bennett 1980: 24f). 

För en del informanter faller vad som hände inom klassrummets fyra väggar utanför 

ramen för det intressanta och meningsfulla, men när jag ber Kristin prata om hennes 

första erfarenheter av att vara med i band minns hon något som hände på schemalagd 

skoltid på gymnasiet. Lärarna satte ihop grupper med olika inriktning. Det kunde 

handla om pop, visor eller hårdrock och Kristin hann prova på flera ensembler. Det går 

att läsa in tydliga teman i hennes minnesbilder av den här perioden, som ibland är 

outtalade och underförstådda. En av dem är den starka viljan och lusten som drivkraft. 

Även om hon fick kämpa gav hon inte upp och trots initiala svårigheter är bilden som 

hon ger ljus. Tema nummer två handlar om genus och hur hon som tjej befann sig i en 

tydlig minoritet och att det var svårt att få tillträde in i killarnas bandvärld, i varje fall 

initialt. Hon ville spela med i den hårdrocksgrupp som fanns på hennes skola och som 

bara bestod av unga män. Till en början var de skeptiska.  

Kristin: […] Det tyckte lärarna var helt okey fast det var bara killar med där och

 dom tyckte väl… För att jag hade aldrig visat mej i nåt vad ska man säga,

 hårdrockssammanhang och så där så att ja, det var nog lite tveksamt.  

Marika: Vad sa dom då till dig? 

Kristin: Det var läraren själv, han som höll i just den gruppen, jag frågade han om 

jag kunde komma med, och då då sa han ”ja men du vet, killarna dom, ja dom 
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vet ju inte, dom tycker nog inte riktigt…”. Ja på nåt sätt så fattade man att dom 

inte… Ville inte det och han försökte säga det till mej på ett snällt sätt. Men sen 

så fick jag i varje fall komma och prova en gång och då gick det jättebra så då 

sen fick jag ju va med! 

 

Kristin själv tolkar inte detta utifrån en fråga om genus utan menar att det handlade om 

hennes image. Tidigare hade hon rört sig mest inom andra genrer. Med ett lätt skratt 

förklarar hon hur lyckad den första repningen blev, trots allt. Kristin började sjunga 

med dem och det var också då som hon började ta sin egen sång på större allvar. Hon 

tog sånglektioner och sjöng hemma till skivor som hon tyckte om – bandmedlemskapet 

inspirerade henne att gå vidare och förkovra sig, som det ofta har gjort för mina 

informanter. Kristin sätter inte händelsen i direkt samband med sin könstillhörighet, 

kanske eftersom minnet på det stora hela ändå är positivt laddat och historien slutade 

bra. Kristin är intresserad av feministiska frågeställningar, vilket gör att jag undrar lite 

över hennes syn på det hela. Är det möjligtvis så att hon tonar ned den biten på grund 

av att det är alltför jobbigt för henne att tänka tanken fullt ut att hon initialt blev ratad 

på grund av sitt kön? Kanske den smärtan inte är riktigt tillåten eftersom den på något 

vis också ses som ett slags misslyckande? Jag upplever det som att Kristins erfarenhet 

säger något om rock och genus. Min tolkningsram kan ses utifrån en jämförelse med 

andra informanter och mina förkunskaper om fältet. Till exempel ses rocken i 

forskningssammanhang ofta som ett uttryck för homosocialitet, vilket är en 

kunskapssyn som färgar min upplevelse av det hela (se t ex Bannister 2006, Davies 

2001). Det här fungerar även som ett exempel på hur synen på de egna erfarenheterna 

skiljer sig mellan informanterna, vilket avspeglar sig i berättelserna och dess syften. Det 

är relativt vanligt att använda sig av minnen av diskriminering för att exemplifiera 

förtryck och där den övergripande tolkningsramen är genus och musik – på så vis vävs 

informanternas personliga erfarenheter samman med en mer generell samhällsbild. De 

ser sig själva i ljuset av kvinnors underordning i allmänhet, vilket kan liknas med det 

som narrativitetsforskare benämner som ”strategic narrative”, där berättelser i någon 

mån ses som strategiska. Ofta används de i syfte att problematisera eller utmana 

makthierarkier (jfr Patterson 2002). 

 Cecilias första upplevelse av att vara med i ett band utspelade sig också i skolans 

miljö. Under högstadiet började hon spela med tre andra tjejer. I årskurs åtta fanns det 

något som hette ”Elevens val”. Cecilias minnen handlar framförallt om texterna och 

vad de betydde. Tonårsrelaterade problem och känslor tog sig uttryck i deras låttexter. 

När skolans engagemang och ansvar i frågan tog slut kände de att de ville fortsätta. 

Deras fritidsgård hjälpte dem med att ordna replokal. Även för andra har fritidsgården 

spelat en stor roll genom att den har tillhandahållit en plats att öva med bandet (jfr 

Bergman 2009: 114ff). Men det var inte bara sådana praktiska problem som krävde en 

lösning utan nog så viktigt var att lära sig spela gitarr. Följaktligen gjorde hon slag i 

saken och gick till sin pappa som är musiker och förklarade att hon ville lära sig. Då gav 

han henne ett knep som hon har varit väldigt tacksam för och som lydde att vad än du 

spelar på en gitarr är det ett ackord. Andemeningen i detta var att hon skulle våga göra 

fel och leka och långsamt prova sig fram, utan några prestationskrav.  
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 Eva lägger in andra värden i sin berättelse om det som hände den där första tiden. 

Hon skildrar en enkel och okomplicerad glädje där vänskapen och gemenskapen stod i 

centrum. Det utspelade sig under årskurs ett på gymnasiet och började med att hon och 

några andra tjejer från samma ort bestämde sig för att bilda ett band.  De fick tillgång 

till musiksalen i den lokala grundskolan och en kväll i veckan träffades de där.  

Eva: Det var jättekul! Varför då? Ja... Ja för det första så fick jag spela bas som jag 

hade… Det var som lite lättare än gitarr och så var det så viktigt med basen så här 

som ligger i grunden och så. Så att jag var glad och så fick jag låna... Ja Annika heter 

hon som är ett år äldre då, hennes morbrors bas eller nåt som jag fick låna och ha 

hemma. Det var ju fantastiskt att ha det hemma också, ja men det kändes bra. Och 

det var inga krav på att vi skulle spela upp eller nånting. Det var ju som ingen som 

visste. [...] 

 

De hade inget namn och det blev inte så värst många repningar, men det gav mersmak. 

Jag undrar om hon kommer ihåg hur det kändes att gå till replokalen och då blir Eva 

väldigt entusiastisk och uppspelt. Det får henne nämligen att minnas en rolig episod 

som ägde rum där en gång. De hade en videokamera och när Eva skulle filma bandet 

började en av dem att ”headbanga” och köra micken upp och ned längs strängarna på 

gitarren. De lekte med en av rockens myter, kanske för att avdramatisera situationen 

och deras egen roll i det hela. ”Och bara blev så här jättegalna och det var ju som så 

härligt och man skrattade ju jättemycket. […] Så att det var ganska positivt sådär. Det var 

en jätterolig grej och det var ju ingen som la sej i.” 

Eva påtalar gång på gång vikten av att de själva fick bestämma och att inga krav 

ställdes på dem utifrån. För henne verkar njutningen sammankopplas med en 

kravlöshet och självständighet och det är en tanke som kommer igen hos flera andra, 

även om den blir som mest uttalad hos Eva. Hennes ord får mig att tänka på det som 

bland andra författarna till Under rocken skriver om bandet som en autonom enhet och 

att självbestämmandet har ett stort egenvärde i sig (Fornäs, Lindberg & Sernhede 1988). 

Hennes ord visar även på en tendens som blir tydlig i materialet om att känna sig styrd 

och övervakad och där Foucaults teoribildning kring disciplinering går att applicera (se t 

ex Börjesson & Rehn 2009: 44-51). Eva reagerar på upplevelsen av att känna sig 

kontrollerad och styrd. Det är framförallt skolans kontroll och regelverk som hon syftar 

på och jag märker hur hon värjer sig mot detta. En av hennes mest negativa historier 

utspelar sig under grundskoletiden då skolan bestämde att hennes dåvarande band 

skulle bli var tvungna att framträda live för att få behålla sin lokal, vilket de vägrade att 

göra och därmed förlorade de sin replokal och bandet upphörde. Evas upplevelser 

ansluter till en allmän idé som har blivit tydlig under fältarbetets gång om det otäcka 

med att tvingas in i offentligheten och bli bedömd och granskad.  

 Även om Evas band för länge sedan är historia är deras inspelade lek framför 

kameran idag ett fint minne och fungerar som en symbol för den gemenskap som de då 

hade tillsammans. Musiken beskriver hon som ”trallig pop” och även om hon idag inte 

tycker att det lät så bra var det då av en underordnad betydelse. Det centrala var att de 

hade roligt tillsammans. Nu är ambitionsnivån en helt annan vilket avspeglar att det har 
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gått många år sedan dess. Den tekniska utrustningen var relativt undermålig. 

Förstärkarna var mycket små och lokalen var inte ljudisolerad. ”Men det brydde man sej 

ju inte om.” Någon i bandet hade blivit instruerad i hur saker och ting skulle vara i 

replokalen. Sladdarna skulle snos ihop på exakt samma sätt varje gång när de var klara. 

Eva minns inte hur de hade lärt sig att sköta förstärkarna men kommer ihåg att det inte 

var hon som kunde det. De brydde sig inte nämnvärt om ljudets kvalitet – huvudsaken 

var att musiken och sången hördes. De visste hur man höjde volymen på mixerbordet, 

men inte så mycket mer. Allt var ihopkopplad och iordningställt när de kom till lokalen. 

Eva är inte riktigt säker på varför de slutade spela ihop. Kanske det berodde på att en 

av medlemmarna blev gravid och inte kunde delta i samma utsträckning eller att det var 

två av tjejerna i bandet som bråkade. När hon tänker efter tror hon att det var en 

konflikt som innebar slutet för dem som band.  

Kunskapsnivåerna har skiljt sig åt relativt mycket denna initiala period. Vissa var 

ganska rutinerade redan när de började i sitt första band och kunde till exempel lite 

musikteori och grunderna i gitarrspelande. Sofie och hennes kompisar startade ett band 

i ettan på gymnasiet. I Sofies skildring står bandet i centrum för lärandet, även om hon 

kunde förhållandevis mycket redan innan. 

Sofie: Jag kunde spela gitarr. Lite, inte så mycket. När jag började ettan på min skola 

då så jag kunde inte läsa noter, jag kunde typ ta dom här vanligaste ackorden. Jag 

kunde inte ta barréackord och sånt utan det var väldigt enkelt. Jag kunde plinka på 

gitarren så kan man säga. Jag kunde inte direkt spela. Men mina kompisar Sara och 

Jenny… Sara spelade då bas och sjöng och Jenny spelade trummor. Ingen av dom 

hade gjort det förut. Förutom att sjunga då. Och därför så blev det så att det blev 

en… Ja, vi lärde oss av att bara pröva på! 

 

Även om Sofie kunde spela lite gitarr innan blev hon i likhet med flera andra påtagligt 

motiverad till fortsatt lärande av sitt band. Bandmedlemskapet har för merparten 

inneburit ett incitament till att förkovra sig. Det skildras ofta som ett slags solidaritet till 

de andra bandmedlemmarna som då och då väcker motsägelsefulla känslor. Att lära sig 

spela tillsammans ses av många som en stor fördel eftersom man oftast befinner sig på 

en liknande nivå och att det är roligt att utvecklas tillsammans.  

För många informanter utgjorde bandet den egentliga startpunkten för att lära sig 

spela gitarr eller ensemblespel och detta fenomen finner stöd inom forskningen om 

rockbandets inlärningsprocesser. Green skriver att det inte tillhör ovanligheterna att 

ingen av medlemmarna ens äger något instrument när bandet startas upp (se t ex Green 

2002: 78). Betydelsen av bristande resurser är ett tydligt tema i materialet. Mina 

informanters erfarenhet av att vara ung och utan någon större inkomst samtidigt som 

de började med rock, är en klassisk erfarenhet i dessa sammanhang. Att ägna sig åt den 

här typen av förstärkt musik är en förhållandevis dyr hobby. I Baytons engelska studie 

ses pengabrist som ett typiskt problem för kvinnor som aspirerar till att bli 

rockmusiker, eftersom de generellt sett har mindre inkomst än män (Bayton 1998: 27f). 

Att inte ha tillräckligt med pengar för att kunna köpa musikinstrument och annan 

nödvändig utrustning är något som präglar informanternas berättelser, även om 
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merparten verkar se det som något tämligen vardagligt och typiskt för hur 

amatörrockmusiker har det. Vetskapen om dessa delade villkor kanske fungerar som en 

slags tröst. Ofta talas det mer om svårigheter som de har haft i samband med 

införskaffandet av instrument eller transport av utrustning. När jag frågar Pia hur länge 

det tog innan de började köpa sin egen utrustning skrattar hon och säger: ”Det vill du 

inte veta!” Hon köpte sin första egna elbas för två år sedan och har fortfarande ingen 

förstärkare till den. Först tycker jag att Pia verkar ta lätt på problemet men sedan 

nyanseras bilden när hon förklarar att det varken är speciellt roligt eller enkelt att öva 

ensam på basen och jag förstår att det även handlar om prioriteringar: 

 

Pia: Jag kan sitta och öva, men det hörs ju knappt nånting, så jag sitter kanske inför 

repning eller inför spelningar brukar jag sitta och liksom nöta lite grann. För jag vet 

ju hur jag ska spela, så jag hör ju litegrann, men i övrigt är det... Vi repar ju två 

gånger i veckan och det är då jag spelar. Men det är jättetrist alltså, jag tänker ju... 

Jag har tänkt hur länge som helst om jag hade några pengar men... Skaffa en liten 

förstärkare så att man kan sitta hemma men... Bas är ju också, ett sånt instrument 

som, elbas liksom, det ska man spela med trummor, man ska spela det med det 

andra. Det är en annan sak med gitarr... 

 

Den rollfördelning som uppstår i valet av instrument framställs som avgörande på 

samma gång som processen skildras närmast som slumpartad. Ofta växlar dessa roller 

inom bandet med tiden. Att bandets struktur förändras på det här sättet kan tolkas ur 

ett feministiskt perspektiv. Enligt Baytons engelska forskning har det bland kvinnliga 

rockmusiker ofta funnits ett demokratiskt – antihierarkiskt – rättvisetänkande bakom 

sådana rollbyten (Bayton 1993: 180f, Bayton 1998: 66f). Det går att dra en parallell till 

Riot Grrrls-rörelsen och hur formen ofta sågs som bärare av kodade, politiska budskap. 

Ett antihierarkiskt förhållningssätt manifesterades i synen på bandet och vad det 

producerade (Reynolds & Press 1995: 327-334).  

 Även om det går att se ett slags instrumentidentitet som utvecklas, kan den 

kompletteras eller abrupt avslutas, som i fallet med en av informanterna som alltid hade 

drömt om att sjunga men som fick satsa på gitarren istället efter att ha fått svåra 

röstproblem.  

Informant: Jag har alltid haft ganska lätt för att bli hes och jag har vart hes varje gång 

vi spelar och repar, det har… Alltså det är mitt fel, alltså jag anstränger mej för 

mycket och jag använder inte röstteknik. […] Så där började det på nåt sätt att bli 

dåligt. Och sen typ spelade vi typ två gånger och sen så sen så kände jag ”nä det går 

inte!”. Och då repade vi och sjöng och spela in och ”nä hur ska vi göra?” Och sen 

då så hittade vi en ny sångerska! Men det har liksom lett till att jag har haft mycket 

tungt rent så här psykiskt, för att jag är sångerska och jag sörjer. Jag har ju sjungit i 

liksom hela mitt liv. Jag ville skriva musik och bli känd och så där. […] 

 

Det innebar en stor sorg för henne att behöva ge upp sången, eftersom hon såg sig själv 

som sångerska – det var hennes identitet. Trots det är hennes syn på det hela idag 
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tämligen ljus. Hon menar att något bra kom ut av det. Det resulterade i att hon lärde sig 

att spela gitarr och upptäckte hur roligt det var. Informanten framställer hur detta blev 

ett problem som bandet tillsammans var tvungna att hitta en lösning på, vilket fungerar 

som ett exempel på den beroendeställning som finns sinsemellan bandmedlemmar och 

som återkommer i källmaterialet. Ett annat exempel är Petra som har flera instrument 

som hon alternerar mellan. Det började med en stor kärlek till trummor men hon har 

med åren utvidgat sin arsenal och spelar nu även gitarr samtidigt som hon 

programmerar musik med hjälp av datorn. Flexibiliteten är överlag stor hos 

informanterna.  

 Den initiala rollfördelningsprocessen beskrivs ofta som snabb och i det närmaste 

intuitiv. Några har valt gitarr eftersom deras pappa spelar det medan andra har tagit det 

instrument som blivit över.  Processen skildras ofta så pass oproblematisk att jag undrar 

om inte eventuella eftergifter ibland nedtonas. Måhända ser de det inte som eftergifter, 

utan som en nödvändig anpassning. Hos många synliggörs en stark vilja efter att få det 

att fungera. Jag tänker till exempel på Anneli som är efterklok och som idag ångrar att 

hon inte började spela gitarr istället för elbas. Detta beslut förefaller ha fått stora 

konsekvenser när det gäller hennes bild av sig själv och sin karriär som musiker. 

Maria hade sin förkärlek till gitarren klar och för henne verkar det inte ha funnits 

någon tvekan, men hennes val hänger även samman med att det från första början stod 

klart att hon var den som skulle sjunga. Maria framställer det som om det var ett lätt val 

för dem att bestämma vem som skulle stå framme vid mikrofonen. De utgick från att 

hon skulle vara sångerska eftersom ingen annan ansågs kunna göra det. ”Så mycket 

hade vi kommit fram till att jag skulle sjunga, för jag var den enda som kunde sjunga 

(skrattar lätt).” Kombinationen av att kunna sjunga och en längtan efter att spela gitarr 

gjorde henne perfekt för rollen som sångerska. Det är en outtalad och accepterad norm 

bland mina informanter att den som sjunger även spelar gitarr, vilket kan ses som en 

form av internaliserad kunskap om rockbandets uppbyggnad (jfr t ex Bayton 1998, 

Clawson 1993; 1999). Rollerna i bandet fördelas beroende på vad som passar vem och 

med sången blir detta påtagligt eftersom den tenderar till att ses som något mer kopplat 

till en medfödd egenskap eller talang och inte något som direkt kan övas fram (jfr 

Clawson 1993: 236f). Något som är typiskt för denna första tid är att upplägget 

anpassades till det faktum att de var nybörjare. Allt från låtval till instrumenthantering 

formades av att de befann sig mitt i en läroprocess. Ett exempel är de så kallade 

”powerackord” som många informanter har använt sig av som är lättare att ta på 

gitarren än vanliga ackord.  

 

Maria: Och så spelar man. Eller vi tog på två strängar. Så att det blir rätt toner 

”dudududu” (demonstrerar med kroppen) och så spelar man på två strängar i taget 

och eftersom man har väldigt distade gitarrer så låter det ändå ganska mycket. Och 

jag ville ändå lära mej spela som man ska göra och så sen så jag ju lärt mig 

barréackord och sånt också. 

 

När Maria ovan beskriver den här första tiden med bandet är det hennes eget 

gitarrspelande som står i fokus för berättandet. Hon övade oerhört mycket hemma efter 
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skolan och hennes detaljerade beskrivning av den egna arbetsinsatsen accentueras gång 

på gång. Även om Maria var med i ett band är det hennes egen utveckling som hon 

lyfter fram. Denna tendens finns hos flera andra; att det är de egna drivkrafterna som 

tenderar att främst diskuteras samt de egna problemen och glädjeämnena som sätts i 

första rummet. Det är snarare individen än kollektivet som accentueras vilket i sig kan 

ses som en nyansering av bilden av rockbandet där gemenskapen och det kollektiva 

musicerandet framställs som det centrala (jfr Berkaak & Ruud 1994, Fornäs, Lindberg 

& Sernhede 1988).  

 Dynamiken mellan individen och kollektivet är påtaglig. För många är det märkbart 

hur gruppens utveckling på sätt och vis är en spegelbild av det egna idoga övandet och 

vice versa att bandmedlemmarna sporrar varandra med sina olika (individuella) 

framsteg. Maria skildrar det som att hennes val att lägga ned så många timmar 

matchades av de andra bandmedlemmarna. Också hos Cecilia är det den egna 

läroprocessen som står i centrum när hon ser tillbaka på de första försöken att musicera 

med andra. Det finns överlag en seriositet i synen på den egna kompetensen, en 

återkommande idé om att allt står och faller med den egna förmågan. Pia spelar bas och 

när hon talar om vad som en gång drev henne att investera mycket av sin tid på träning 

säger hon med emfas att hon ville ”[…] inte spela fel […]”. Hon talar om det som om 

det låg en heder i det hela. Pias ord synliggör en vilja att vara bra för bandets skull och 

hur medlemmar kan inspirera varandra till att försöka göra framsteg i ett slags lekfull 

tävlingslusta. Pia kommer ihåg hur de övade relativt intensivt, tillsammans och på egen 

hand, i cirka ett år innan de tyckte att det lät hyfsat.   

 

Pia:  Ja, det var ju inför repningarna, för man ville ju som lära sej. Från början så…

 Man ville göra allt för att för att lära sej så att man skulle kunna spela igenom

 låtarna. Det var ju som… 

Marika: Alltså som grupp? 

Pia: Ja, som grupp. Så att man inte spela fel. Man ville ju inte spela fel. Nu är det ju

 mycket mera avslappnat, ja men från början var det… Okey från början skratta

 vi mest. Ingen kunde ju. Men sen var det ju ändå liksom ”oj då, hon har lärt sej.

 Ja då kanske också jag måste försöka satsa så att jag lär mej det här.” För att

 man ville ju som hålla jämna steg med dom andra. Så jag tror alla sporra… Sporra

 varann litegrann, och så. Men som sagt, det var ju inte särskilt pretentiöst utan

 det var ju verkligen ändå på lek också. Det var ju som på skoj. Mycket. 

 

Upplevelsen av att vara beroende av andra människor omgärdas av svårigheter och 

rädslor. Att bli accepterad och godkänd av bandmedlemmarna är inte alltid något lätt, 

men det som verkligen ses som problematiskt är att hitta och behålla medlemmar. När 

jag träffar mina informanter spelar de alla i band men när de talar om sitt förflutna eller 

om framtiden träder det ofta fram en oro om att bli ensam, att inte hitta nya 

medmusikanter, att känna sig utanför och bli ratad. Alla som har flyttat till en ny stad 

utvecklade snabbt strategier för att försöka hitta nya personer att spela med. Allt från 

lappar i musikaffärer till att söka på Internet och hitta Rockrebeller har fungerat som 

vägar. Clawson (1993) skriver om hur avgörande de rätta sociala kontakterna är för att 
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fungera som rockmusiker, inte minst eftersom lärandet till stor del sker genom eller via 

bandet. Clawson citerar Bennett (1980) som påtalar detta fenomen: ”Having an 

instrument represents passing an economic barrier, while having musicians to play with 

represents passing a more complex social barrier (Bennett 1980: 24-25 citerad i 

Clawson 1993: 240).” Detta kan alltså ses ur ett större sammanhang där behovet av att 

befinna sig i rätt typ av miljö accentueras. Beckers (1982) begrepp ”art worlds” går att 

applicera på upplevelsen av att (vilja) tillhöra en eller flera musikaliska världar eller 

sfärer. Finnegan utgår från Becker när hon skriver om ”musical worlds” för att försöka 

ringa in hur olika genrer samverkar och interagerar på en plats (Finnegan 1989: 188-

190). Hur går det till att komma in och få möjligheten att etablera sig i en musikvärld? 

Fältarbetet visar på kulturella barriärer vars mekanismer framförallt tolkas utifrån en 

fråga om genus av mina informanter.   

 Ett exempel som påtalar detta fenomen är hardcorescenen i Umeå under tidigt 

1990-tal och hur den upplevdes som otillgänglig av flera av informanterna, inte minst 

på grund av dess manliga dominans (jfr Nordström 1997). För de som är uppväxta i 

Umeå har ämnet ibland förts på tal och ofta sätter de själva hardcorescenen i relation 

till sin egen bakgrund som musiker. Den musikscenen eller musikvärlden går att ses 

som en del av Umeås moderna historia och som en symbol för djurrättsrörelsens plats i 

staden och inte minst därför är det intressant hur mina informanter förhåller sig till den 

(Abnersson 2004, Liliequist 2001, Sandgren 2000).  I min intervju med Eva pratar vi om 

det förflutna och om Umeå. Eva rörde sig mycket ute i olika musikkretsar och var 

bland annat på en del hardcorekonserter. Jag blir lite nyfiken och börjar spåna kring vad 

hon kände när hon såg de manliga musikerna framträda eftersom jag undrar om det 

länge har funnits en dröm hos henne om att själv stå på scenen. Jag upplever det som 

om hon närapå slår ifrån sig min fråga, kanske på grund av hon känner sig pressad av 

den eller för att svaret är alltför uppenbart. 

 

Eva: Nä men alltså jag tänkte ju aldrig på det då, jag tänkte aldrig... En del dom

 kanske blir så här ”wow wow wow! Tänk om det var jag som fick stå där och

 folk dom dansar och röjer” men det så tänkte jag aldrig. 

Marika: Nä, varför tror du inte att du gjorde det? 

Eva: Nä, ja det kan ju ha varit att det var typ bara killar, alltså det var ju Doughnuts.

  […] Dom såg man ju. 

Marika: Var det dom enda...? 

Eva: Ja, de enda som jag var och såg i varje fall, så att det kan ju vara att man inte

 identifiera sej med killar utan då tänker man... Jo så kan det ju vara. Och det

 kanske är det också, alltså både att jag gärna ville sjunga och så att jag inte kunde

 och så att tjejer oftast sjöng. 

 

Pia gick så gott som aldrig på någon sådan spelning och blir närmast provocerad av 

minnena – är det för att de representerar ett utanförskap? När Pia och jag diskuterar 

vilka konserter som hon brukar gå på berättar hon att försöker gå när vänner spelar, 

men inte för att se hardcoreband – inte ens när de kommer långväga från USA. Pia 

sammanfattar det hela med att säga att hon aldrig var intresserad. I nästa andetag 
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kommer hon in på hur få tjejer som fanns inom den scenen, som för att förklara varför 

den musikvärlden ligger långt från henne. Pia resonerar utifrån att det handlar om 

identitet och genus.  

 Trots att flera uttrycker en skepsis inför 1990-talets hardcorescen i Umeå är det 

relativt vanligt med att känna samhörighet till flera genrer eller musikkulturer. Vissa rör 

sig mellan olika musikscener (jfr Bennet & Peterson 2004) eller musikaliska världar 

(Becker 1982). Kristin blandar visor och rock men hennes allra största kärlek är 

folkmusiken och fiolen (jfr Finnegan 1989). Det sker även förändringar över tid, som 

för Åsa som tidigare var engagerad inom punk- och djurrättsrörelsen i Umeå.  
 Även om många skildrar gymnasietiden som en ljus och kreativ period som 

utmärktes av givande samarbeten, gäller inte det för alla. Själva sökandet är en process 

som generellt sett framställs som tidsödande och frustrerande. Cecilia talar om det som 

en jobbig tid. Bandet från högstadietiden splittrades och följdes av en period som 

utmärktes av många försök till att bilda band – samarbeten som påbörjades men snabbt 

avslutades.  

Cecilia: Sen under gymnasiet försökte jag hitta, hitta nåt band oh spela med i, för då 

löstes det upp det här högstadiebandet. Då bodde jag i A-stad, men det var svårt att 

hitta nåt band. Det fanns mycket band men men de flesta var redan upptagna med 

varann, det fanns inte plats för... Och så hitta jag ingen som ville spela samma sort 

som jag. Svårt att hitta nån som ville lika mycket som jag. Så, men jag var med i lite 

olika konstellationer så där, men inget som var särskilt seriöst. Det var jättemånga 

band som man hade i replokalen (skrattar) men som aldrig kom därifrån. 

 

Det var svårt för henne att hitta någon som matchade hennes inriktning och drivkraft. 

Cecilia hoppade runt i olika band och bytte replokal, men det blev aldrig något mer än 

så. Jag märker på henne att det här är frustrerande minnen och jag får en fördjupad 

förståelse till varför hon skildrar flytten till Umeå som en vattendelare i sitt liv.  

Denna längtan efter att hitta och befinna i samma band med människor som man 

passar ihop med delar Cecilia med merparten. Rockbandet framställs överlag som 

relativt statiskt formmässigt sett, vilket blir tydligt när informanterna pratar om det som 

innehållande många underförstådda premisser som de inte ifrågasätter. Det behövs en 

sångare, gitarrist, basist och trummis och att hitta dem är avgörande för att kunna 

fungera som rockmusiker. Bilden som ges är att det gäller att acceptera (normativa) 

idéer om bandet som uttrycksform för att bli en del av lokala rockmusikkulturen. På ett 

mer personligt plan handlar det om behovet av bekräftelse – att bli medlem i ett band 

utmålas ofta som ett påtagligt bevis på att man duger, eftersom man har blivit utvald.  

En annan outtalad premiss är hur framgång mäts efter graden av offentlighet. Ett 

band utan spelningar betraktas inte alltid som ett riktigt band – att i någon mån vara 

offentlig kan betraktas som ett krav. Detta kan ses i ljuset av att rockbandet är en 

relativt institutionaliserad form av musikskapande vilket bland annat avspeglar sig i 

statens satsningar på ungdomskultur, i skolans musikundervisning och i studie-

förbundens cirkelverksamhet (se t ex Bergman 2009: 138-147, Fornäs 1996, Om rock i 

cirklar). Föreställningarna om rockkulturen och rockbandets fasta struktur blir påtaglig 
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när informanterna jämför den med andra musikaliska roller. Att vara med i ett band 

behöver dock inte betyda att man sätter in sig själv i ett rocksammanhang. När Petra 

pratar om sitt band beskriver hon ett amatörband som gör ett slags experimentell 

blandning mellan jazz, folkmusik och med västerländsk populärmusik i grunden. Petra 

sjunger och spelar gitarr, men detta kompletteras bland annat av Petra förinspelade, 

dataprogrammerade musik och en kontrabas. Petra talar om det som ett band – inte 

som ett rockband, vilket är talande i sammanhanget. Aktiviteterna som sker vid sidan 

om beskrivs ofta som mer gränsöverskridande. Rockbandets relativa formbundenhet 

går på samma gång att tolka som en möjlighet och en begränsning som kan leda till 

problem.  

Cecilia var med om något som förändrade hennes liv som musiker. Efter att länge 

ha kämpat med olika kortvariga försök med diverse personer upptäckte hon en ny 

möjlighet, en väg som innebar att hon inte behövde någon annan. Hennes historia visar 

på hur svårt att det kan vara att få till ett fungerande bandsamarbete. Det fanns få 

kvinnor som spelade rock i hennes dåvarande hemstad. Ett återkommande problem har 

för många varit att hitta medmusikanter, vilket ofta implicit handlar om en mer eller 

mindre outtalad önskan om att träffa andra kvinnor att spela med. Cecilia var under sin 

gymnasietid verksam i sin ensamhet. Hon satt ofta hemma och skrev. I slutet av 

gymnasiet hade hon hunnit producera ganska många alster och det blev början på något 

nytt. En kväll inträffade något som gjorde att hennes liv tog en ny vändning. Cecilia 

minns händelsen detaljerat. Några manliga soloartister framträdde på en konsert och 

när hon såg dem på scenen insåg hon att det där kunde hon också göra. Hon fick en 

aha-upplevelse. Cecilia skildrar det som om att dörren till en ny värld öppnades, att hon 

med ens blev självständig – i rollen som soloartist behövde hon ingen annan. 

Problemen med att hitta bandmedlemmar var inte längre ett hinder i vägen. 

 

INDIVIDEN OCH KOLLEKTIVET –  

OM ARBETE, ROLLER OCH HIERARKIER 

 

Maria och jag sitter vid mitt köksbord och dryftar en av bandets låtar och jag rycks med 

i diskussionen och börjar oförblommerat berömma bandet. Jag påminner mig om 

helgen innan när jag såg dem spela live och erfar än en gång stämningen i 

Hamnmagasinet och ser dem framför mig på scenen. När jag efteråt läser 

intervjutranskriptionen kan jag känna att jag inte lyckades upprätthålla en analytisk 

distans. Det här är ett av de tillfällen då jag tydligt har känt hur min egen entusiasm 

präglar avhandlingen. Det kan också ses utifrån att jag i rollen som forskare från första 

början har haft en reflexiv grundsyn (jfr Ehn & Klein 1994). För en kort stund under 

min och Marias diskussion glömmer jag nästan bort att jag är forskare och går helt och 

hållet upp i ämnet, kanske därför att jag finner rollen som musiker lockande. Detta är 

ett fenomen som snarast växer sig allt starkare under mitt fältarbete. En av bandets 

lockelser är för mig den starka gemenskap och solidaritet som många beskriver. Maria 

talar om bandet både i termer av arbete och som njutningsfull hobby. Hon pratar om 

”bandets låtar” som något som de har åstadkommit tillsammans, vilket är vanligt bland 
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mina informanter. Även om hon inte säger det utgår jag ifrån att det är hon som har 

skrivit grundidén till låten, eftersom hon har berättat för mig att hon är den som brukar 

komma med låtförslagen. Maria nynnar den lite försiktigt för mig och när jag förstår 

vilken hon menar konstaterar vi att den utmärks av ett karaktäristiskt riff. Det känns 

som om vi båda njuter av att sitta och prata om låten. Hon verkar vara nöjd med dess 

utformning och själv sticker jag inte heller under stol med att jag verkligen tycker om 

den. Utan att reflektera över det berömmer jag dem som band – som ett kollektiv som 

tillsammans har skapat något bra. Fokusering på kollektivet under vår intervju kan 

fungera som ett exempel på det spänningsfält mellan individ och kollektiv som är ett 

angeläget tema i avhandlingen, vilket bland annat avspeglar diskursiva föreställningar 

som finns om rockbandet. Det kan röra sig om dess starka sammanhållning och 

egalitära arbetsmetoder som på olika sätt präglar informanternas upplevelser av att vara 

med i ett band och förhållningssättet till deras musikaliska roller som finns vid sidan om 

bandet (jfr Weinstein 2004).   

 Det är tio individer som jag har träffat och på vissa plan är deras upplevelser unika. 

Berättelserna om individen i förhållande till det kollektiv som bandet utgör, rör sig 

mellan intimitet och avstånd. I sättet som de berättar om sig själva formas bilden av att 

de överlag ser sig som enskilda musiker och i andra hand som medlemmar i band eller 

andra musikaliska samarbeten, samtidigt som många ger uttryck för en tydlig närhet till 

bandet. 

 Informanternas känslor färgas av vilka instrument de spelar och om de har andra 

musikaliska projekt vid sidan av bandet. Det finns många olika varianter – egentligen 

lika många som antalet informanter. I bandet är det vanligt att någon skriver texterna 

medan någon annan skriver låtarna. De personer som har flera strängar på sin lyra har 

ofta ett stort inflytande över musiken. Banddynamiken är ett tema där en tydlig 

demokratisk arbetsmetod inom bandet ibland representerar ett politiskt, ideologiskt 

ställningstagande. Vidare kan bandsammansättningen tolkas utifrån erfarenheter och 

föreställningar som är relaterade till genus och feminism och som kan ses som en 

förklaring till varför vissa uttryckligen föredrar att arbeta med andra kvinnor. I 

intervjuerna synliggörs vissa diskursiva idéer om till exempel rock, val av 

kompositionsmetod och kreativitet och vad det innebär att vara en feministisk, kvinnlig 

rockmusiker. Dessa föreställningar formar deras syn på vad de gör och varför det 

upplevs som viktigt och meningsfullt.  

 Det finns en klar demokratisk norm som synliggörs i materialet; en tanke om att alla 

ska kunna få vara med och bestämma och att det helst inte bör finnas någon tydlig 

hierarkisk struktur. Det är en idé som dock sällan verkar kunna praktiseras fullt ut och 

de som försöker arbeta på detta sätt ser inte sällan arbetsprocessen som alltför 

långdragen och omständlig. Det kan med andra ord innebära svårigheter för dem som 

vill leva upp till normen om en banddemokrati.  

Cecilias band har två fasta medlemmar som de kompletterar med kompmusiker vid 

spelningar. Det är ett system som passar dem bra, även om det innebär ett visst avkall 

på deras demokratiska principer. Cecilia och en tjejkompis startade bandet och utgör 

kärnan. Sedan dess har olika personer varit engagerade på olika sätt – ett deltagande 

som har utformat sig på olika sätt, bland annat beroende av hur mycket tid de har 
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kunnat lägga ned. Cecilia uttrycker inte någon längtan efter fler medlemmar, snarare 

tycks hon anse att det är skönt att de bara är två, framförallt eftersom beslutsprocessen 

underlättas. Cecilia skrattar lite när hon konstaterar att det ofta ändå är samma 

människor som de använder som kompmusiker från gång till gång vilket i praktiken 

innebär att de nästan upplevs som en del av kärnan – men till syvende och sist är det 

Cecilia och hennes kompis som tar de viktiga besluten. 

Svårigheterna med att leva upp till detta kan ses i samband med en diskurs som 

finns om rockbandet som kreativ enhet, där det kollektiva skapandet och framförandet 

står i centrum, i motsats till exempelvis popgrupper där sångaren ofta intar en 

särställning. Vissa menar att denna bild är felaktig och bidrar till demokratitanken som 

går att finna i rockens mytologi (Weinstein 2004, jfr Finnegan 1989: 265). Det här är ett 

fenomen som blir tydligt i mitt material.  

  Cecilia minns sitt förra band där de verkligen jobbade hårt för att alla skulle känna 

sig delaktiga. Detta var oerhört tidsödande. De hade färre spelningar än vad hennes 

nuvarande band har, även om hon inte är säker på om det beror på att de delade allt 

ansvar mellan sig. ”Det är schysst och bra men mindre effektivt. […]” Cecilia 

sammanfattar denna tudelade känsla som hon delar med andra. Cecilias användning av 

ordet ”effektiv” är symptomatiskt i mina ögon och jag förnimmer en vilja hos Cecilia 

att försöka bli mer professionell. Ordvalet tyder på en önskan efter något mer och att 

söka efter effektiva arbetsmetoder kan ses som ett sätt att försöka förverkliga detta. 

Cecilias minnen av det forna bandet är övervägande positiva men avspeglar en 

ambivalens som är relativt vanligt i materialet. Upplevelserna av bandsamvaron går inte 

att dela upp i svart och vitt utan är komplexa. En anledning går att finna i den seriösa 

hållning som informanterna representerar – de vill något med sitt musicerande. 

Merparten ser det som något mer än en hobby. Cecilias skildrar ett återkommande 

problem som handlar om olika ambitionsnivåer.  

Cecilia: Jag vet inte, det var inga stora bandproblem. Vi slutade spela för att vi var 

på lite olika nivåer i livet, vad vi ville göra och sådär. Vi hade olika ambitioner tror 

jag. Det är den stora anledningen varför vi la ner, för att... Ja, vi som ville ha mer 

blev stressade för dom som inte, inte hade tid att hålla på lika mycket och tvärtom. 

Det... Det blev nån frustration där så att då kände vi att det är bättre om vi skapar 

nya band och så att... Men jag tyckte väldigt mycket om att spela i det bandet. Det 

var som en skön stämning och så där. Det gav mej väldigt mycket. Kul och spela sån 

musikstil också. Vi spelade mer rockmusik. 

 

Den här reflexiva efterklokheten är ett återkommande tema. Bytet till det nya bandet 

innebär inte bara praktiska förändringar utan genrebytet i sig framkallar oroskänslor hos 

Cecilia, inte minst då hon tänker på omgivningens eventuella reaktioner. Det handlar 

nämligen om ett relativt stort genrehopp, från extrovert rock till en mer textcentrerad 

och lågmäld pop. Hennes reaktion visar på genrers (kulturella) betydelser och 

(genre)konventioners makt. Cecilia talar om det i termer av rollbyte. Även om det känns 

nytt och lite avigt försöker Cecilia anpassa sig. Förändringen innefattar i hennes fall mer 

personliga och utelämnande texter. Tanken på detta gör Cecilia lite nervös. Många 
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gånger under fältarbetet har jag känt av ett speglande gentemot en potentiell publik. 

Informanterna är i rollen som offentliga musiker beroende av att människor ska tycka 

om dem och det de gör, vilket manifesterar sig i allt från påtaglig scenskräck till den här 

mer subtila men vanliga formen av oroskänslor.  

 

Cecilia: Återigen där blev det en annan roll än det jag gör i mitt andra band. 

Marika: Ja hur känns det att byta genre lite grann? 

Cecilia:  Ja det (skrattar lite) är schizofrent tycker andra kanske men för mej är det ju

 som samma grej. Det är bara en annan roll så att... 

Marika: Det är bara att byta roll? 

Cecilia:  Ja, det är bara att byta roll ja. 

Marika: Men vad innebär det rollbytet då? Eller vad betyder det för dig? 

Cecilia:  Ja, men man har ju olika sidor som kommer ut. Alltså jag skriver ju olika

 sorters texter också. Dom jag skriver med mitt band nu är ju mycket mera

 personliga, mera alltså känslosamma. Dom jag skrev med (förra bandet) var

 mer... Lite påhittat eller lite mera… Dom lite mer oseriösa sidorna i mej som 

 fick komma ut där, för det passade bättre till den musiken kanske. Att det var 

 lite svängigt och lite party så där men det bandet som jag har nu är det mycket 

 mera… Ja det är som en dagbok. Mycket hjärta och smärta (skrattar).  

 

Genrers makt manifesterar sig på många sätt och innefattar rollbyten som i någon mån 

måste respekteras och som ibland verkar ske nästan per automatik. Sociologen Erving 

Goffman (1974) skriver om hur människan uppför olika slags roller men att det ändå 

finns en tydlig autenticitet (Goffman 1974). Goffman syftade framförallt på 

vardagslivets olika roller, som förälder och anställd, men en liknande logik går att finna i 

mina informanters värld som aktiva musiker. Detta fenomen blir påtagligt när jag under 

SGTB:s festival sett samma informant under en och samma kväll ikläda sig först rollen 

som rockmusiker för att sedan gå över till att bli trubadur. Denna rollförändring 

avspeglar sig i allt från klädval, sångteknik och mimik till låttexter och publikrelation – 

allt inramat av samma innerlighet och uppriktighet. 

 Cecilia framhåller rollbytet som något konkret; att det har en direkt inverkan på 

skapandet. Texterna utformar sig efter det sammanhang som hon befinner sig i och 

efter de önskemål och behov som finns från bandets sida. Även om den största 

skillnaden i omvärldens ögon förmodligen är bytet av genre förefaller den viktigaste 

förändringen bestå i något annat för Cecilia. I Cecilias nya ensemble är gruppdynamiken 

väldigt bra, inte minst på grund av att hon och hennes bandkompis vill ungefär samma 

sak och har en liknande ambitionsnivå. Cecilias erfarenhet pekar på ett återkommande 

ämne i intervjuerna om vikten av att hitta medlemmar som man fungerar bra 

tillsammans med, på både ett personligt och musikaliskt plan (jfr Weinstein 2004). Den 

här typen av längtan kan förstås utifrån den arketypiska bilden av rockbandet som ett 

kompisgäng som har hållit ihop under lång tid och gått igenom mycket tillsammans. 

Lilliestam påtalar att det handlar om ett manligt kollektiv och tar The Beatles som 

exempel (Lilliestam 2009: 234). Detta kan ses som en dominerande diskurs om rocken 

men många informanter förefaller ha kompletterat denna bild med mer alternativa 
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diskurser där det finns en hel del kvinnor representerade - till exempel punkrockband 

kopplade till Riot Grrrls Movement. 

Maria har en lång utläggning om hur det gick till när de fick tag på en ny gitarrist. 

Maria nämner vikten av att vara jämspelta och att kunna lita på att den nya 

bandmedlemmen klarar av det som förväntas av honom. Han började på prov och det 

fungerade mycket bra för alla inblandade. Hennes resonemang känns genomtänkt vilket 

påminner om att det hos Maria, i likhet med Cecilia, ofta synliggörs en dröm om att nå 

långt bortom trädtopparna med musiken.  

Maria: Och så känns det också som att vi har ju också utvecklats blivit bättre 

musiker... Vi ligger som på samma nivå och de är ju också bra. Så att man inte känner 

att nån överglänser nån annan. Utan det är ju inte så. Nä men jag tycker det är bra 

också, att han känns pålitlig. Han ligger på den nivån så att man vet att nä men gör 

jag det här solot så, för det är jag som gör musiken (lätt skratt), gör jag det här solot 

så vet jag att Emil kan spela det. […] 

  

Än så länge kan inte Maria sjunga samtidigt som hon spelar gitarrsolon. Hon låter lite 

urskuldande när hon säger detta och jag anar att det har med status att göra. Hennes 

ord ansluter till den allmänna bilden om att kraven på den egna (tekniska) prestationen 

är hög hos mina informanter. Eftersom Maria än så länge inte kan det måste hon förlita 

sig på att hennes medgitarrist klarar av att genomföra hennes gitarrsolon, vilket han gör. 

Hennes diskussion visar på de många gånger högt ställda förväntningar som finns på 

enskilda bandmedlemmar och det ömsesidiga beroendet dem emellan. Synen på bandet 

går att liknas vid ett antal individer där var och en utgör en viktig länk i kedjan. Maria 

höjer den nye medlemmen till skyarna och det är inte bara för hans tekniska handlag 

och för att han har lätt för att lära sig och komma ihåg låtar, utan det är även 

personkemin som åsyftas. Förra sommaren fick de en spelning i en annan stad och 

under resan dit kändes allt rätt. ”Det känns bara att vi funkar ihop! Det känns som bra 

helt enkelt. […] Vi åkte till A-stad i somras och spelade och vi hade så himla kul när vi 

åkte ut tillsammans alla vi fyra. Och då vet man ju – det här funkar ju! Så att det... Nä 

men det funkar mycket bra!” 

 Skildringarna av banden präglas av stora skillnader, inte minst hur det kollektiva 

arbetet upplevs. Det framställs som allt mellan ett himmelrike till dess totala motsats. 

Möjligheten till självbestämmande förefaller vara avgörande för hur bra man trivs i 

kollektivet. Framförallt när det gäller det egna instrumentet är det viktigt att få 

möjlighet att få använda sig av sin kreativitet. Det finns dock stora variationer. Några 

upplever det som att de inte har någon direkt kontroll och hänvisar till gruppens 

dynamik och sitt dåliga självförtroende i sökandet efter förklaringar. Möjligheten till 

självbestämmande ses som något centralt. De som inte har denna kreativa frihet 

beskriver ibland sitt bandmedlemskap som något närmast nedbrytande, till exempel 

Petra som länge har velat hoppa av ett av sina band eftersom bandmedlemmarna får 

henne att må dåligt. Utifrån kan det sägas handla om inflytandet över ljudbilder men det 

kan vid en annan typ av granskning ses som en fråga om makt, demokrati och vikten av 

att känna sig respekterad.  
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 En tolkningsram är att det finns ett slags glapp mellan individ och kollektiv där vissa 

gynnas mer av det kollektiva arbetet än andra, men det finns en viss acceptans av den 

egna situationen. Även om någon mår dåligt beskrivs det ofta som något självförvållat; 

att det handlar om deras eget dåliga självförtroende eller bristande kompetens. Gruppens 

arbete går att beskriva som en gemensam strävan att försöka göra bra låtar och 

framträdanden och inte sällan känns det som att dessa kollektiva mål är viktigare än det 

egna intresset eller välbefinnandet. 

 Hos dem som har en mindre framträdande roll i bandet finns det både de som är 

nöjda med sin situation och de som är frustrerade. Även om i stort sett alla pratar om 

betydelsen av att det ska bli en bra slutprodukt varierar intressegraden avsevärt. Två 

faktorer är vilken roll som man har i bandet och vilka förhoppningar som läggs på det. 

Medan vissa brinner för sitt engagemang innebär det ofta något annat för dem som har 

en mindre dominerande position. Det kan handla om den sociala samvaron och den 

tillfälliga njutningen och mindre om bandets karriär och framtid. Åsa är en av dem som 

menar att hon är nöjd med att vara med i ett band och spela bas. Hon har inte någon 

större medverkan i låtarnas utformning utan får utlopp för det egna skapandet i rollen 

som trubadur. Anneli däremot förefaller vara närmast olycklig över sin bandsituation. 

Hennes bandmedlemmar verkar dominera i kraft av sin tekniska kunskap och Anneli 

tycks kämpa mot sitt dåliga självförtroende, som om hon utgick ifrån att problemet låg 

hos henne själv. De informanter som har en mer tillbakalutad inställning har inte alltid 

samma möjlighet att påverka som andra. Kanske går detta att ses som ett utslag av 

passiv förnöjsamhet eller kan det rent av handla om uppgivenhet? Bayton skriver om 

hur makthierarkier sätter sin prägel på samarbetet och vem eller vilka som har mest 

inflytande över musiken. Hon påpekar hur kvinnodominerade rockband som börjar 

med en feministiskt präglad tanke om demokrati ändå kan få maktrelaterade problem 

med tiden (Bayton 1998: 142-143).  

 Upplevelsen av det kollektiva är dock inte helt avhängig den formella strukturen. I 

Pias band är det formellt sett framförallt sångerskan som gör låtarna. Hon komponerar 

den melodiska basen och skriver ofta också texterna, men när det gäller låtens 

slutförande och produktion visar det sig i praktiken vara en utpräglat gemensam 

process. Detta är ett relativt vanligt scenario hos rockband och ett fenomen som är 

synligt i mitt material (se t ex Finnegan 1989: 167, Lilliestam 1995: 161). I Pias band 

bidrar alla med olika fragment som till slut resulterar i en färdig låt. Pia: ”Det brukar 

ofta vara: ‟Här ska det vara ett solo Fredrik, kan du hitta på nånting?‟ Och sen hittar 

han på nånting. Och på trummorna så ‟ja, du kan ju prova spela med den här takten‟ 

och sen prova hon det och så. Så det är väldigt svårt att säga ibland exakt vem som har 

gjort vad.” Sångerskan brukar visar de andra hur hon hade tänkt sig låten och ibland 

använder de hennes version men inte alltid. Besluten tar de tillsammans – hur låten ska 

börja och sluta bestäms av kollektivet. ”[…] Det bygger jättemycket på samarbete när vi 

repar. Det är väldigt så där tight. Så DET ÄR DÄRFÖR som jag tycker att vi spelar våra 

låtar och inte Saras låtar, för dom blir våra när vi har liksom (skrattar till) manglat dom 

igenom.” Detta sätt att arbeta är ett vanligt förfarande hos rockband, vilket särskiljer 

rocken från konstmusiken där det oftast finns en ensam skapare bakom en komposition 

(se t ex Lilliestam 1995: 172). Någon kommer med en grundidé till en låt och sedan 
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arbetar bandmedlemmarna tillsammans för att få till ett färdigt alster (Finnegan 1989: 

167-170, Lilliestam 2009: 87f). Deras förfaringssätt framställs ofta som något idealt och 

har på sätt och vis blivit normerande.   

 Synen på bandets låtar som kollektivt skapade går vidare att förstås utifrån rockens 

kulturella historia. Från att ha varit en framväxande musikgenre som fokuserat på en 

autenticitet med rötter i den afroamerikanska bluesen och med en identifikation med 

arbetarklassen, förändrades rocken. Inspirationen kom bland annat från ett 

skapandeideal hämtat från 1800-talets Europa och dess litterära romantiska kanon. 

Detta kreativa ideal avspeglar sig i en romantiserad syn på rockbandet och dess låtar 

som ett resultat av en kollektiv process, oavsett om så är fallet eller inte. På detta sätt 

ses individerna i ett band som jämbördiga (Weinstein 2004). Medie- och kulturforskaren 

Deena Weinstein påpekar att denna egalitarism inte överensstämmer med verkligheten: 

”The egalitarian myth of bands is almost always violated (2004: 195).”  

Pia verkar vara påtagligt nöjd med sin bandsituation och när hon beskriver 

samarbetet i bandet förefaller hon vara i det närmaste stolt över deras icke-hierarkiska 

tillvägagångssätt. Att de har varit tillsammans länge framställs som en klar fördel. 

”Varför det funkar så bra det är därför att vi har... Är så pass samspelta, så att vi har 

som vana att spela med varann, och därför är det svårt att tänka sej att spela med nån 

annan.” Även om det är sångerskan som har skrivit den absoluta majoriteten av låtarna 

menar Pia att det ändå upplevs som om att de har skapat dem tillsammans. ”Fast vi 

känner ändå, det är så lustigt det där, jag diskutera det med trummisen och vi känner 

ändå att det är våra låtar.” 

 Alla ger dock inte samma positiva bild av bandet och den roll som de har i 

kollektivet. Upplevelsen av ett utanförskap kan ta sig subtila eller indirekta uttryck i 

intervjuerna. När Kristin förklarar för mig att det är sångerskan i bandet som skriver 

texterna tycker jag mig märka ett slags vagt förnimbar sorg eller besvikelse hos henne. 

Hon blir lågmäld, låter mindre glad och begeistrad än innan. Kristin älskar att skriva 

texter men har inte möjlighet att bidra på detta sätt till bandets repertoar. Även om de 

flesta försöker och vill vara delaktiga i det kollektiva skapandet finns det alltså inte alltid 

utrymme för detta. Det går att se en symbolik bakom denna strävan. Ofta har det 

gemensamma arbetet ett mervärde i sig: en viktig betydelse som korrelerar med 

informanternas politiska eller ideologiska övertygelse. Idealet för många är att alla ska 

vara med och bestämma och det finns en koppling till feministiska tankar om jämlikhet 

som går ut på att motarbeta makthierarkier. Det kan tolkas som en politisk strategi där 

drömmen är att arbetet inom bandet kan anpassas till en för dem ideologiskt korrekt 

arbetsmetod.  

Dessa idéer går att sätta in i en historisk, social kontext och ses som ett uttryck för 

en feministisk social rörelse. Bayton (1993) skriver om den feministiska motkulturen i 

rockens värld som blev påtaglig under 1970-talet. Den manifesterade sig i ett 

upphöjande av det kollektiva och ett avståndstagande till en mer tävlingsinriktad 

individualism. Tanken på att utveckla ett demokratiskt, icke-hierarkiskt arbetssätt inom 

bandet fanns representerat hos feministiska kvinnliga rockmusiker och kan samtidigt 

ses som en form av kritik riktat mot den (professionelle) manlige rockmusikern. 

Förhållningssättet manifesterade sig bland annat i hur bandmedlemmarna bemötte 
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varandra – normen var ett respektfullt, hänsynsfullt bemötande. Det här är tankar som 

går att återfinna i mitt material, där honnörsord som demokrati, solidaritet och 

ömsesidighet i regel värderas högt. Det är dock viktigt att understryka att dessa idéer 

också tar sig uttryck i andra former av alternativ populärmusik, till exempel inom 

punken (Bayton 1993: 179ff). Mina informanter har i vissa fall med tiden rört sig allt 

närmare ett slags semiprofessionell musikerroll och det finns tendens till ett 

utvecklande av en seriositet i synen på den egna musikerkarriären som inte alltid 

korrelerar med det som Bayton skriver om feministiska rockmusiker.    

  När jag träffar Lena har hennes band funnits i cirka fem år och hon tror att deras 

sätt att arbeta tillsammans är en bidragande orsak till att de har hållit ihop så länge. 

Problemen svetsar dem samman, men ju mer vi diskuterar ämnet desto mer 

motsägelsefullt blir det hela. Det intensiva arbetet med låtarna sätter gruppdynamiken i 

gungning och det är inte alltid lätt att dra jämnt. Det är svårt att undvika att någon blir 

ledsen emellanåt, trots de demokratiska ambitionerna om allas medbestämmande. I 

praktiken är det betydligt svårare.  

Lena: Om man lär känna varann liksom på det sättet så blir man mer ett band… 

Alltså väldigt sammansvetsande sätt att jobba och man lär sej förstå hur dom andra 

tänker och så där men visst det har hänt att man… Våran X till exempel hon har 

känt sej lite överkörd för hon säger… Hon är en sån som inte säger så mycket. 

Hon… Så ibland så kan det hända att vi liksom ”JA MEN DÅ KÖR VI 

DÄRIFRÅN, från det här stället du vet när jag gör ‟dönönönö‟. (Lena använder sig 

av kroppsspråk). Okey där är en triple.” Och så vet inte hon vart vi menar riktigt och 

jag särskilt kan bli väldigt ivrig och liksom vill testa liksom ”hur låter det här liksom?” 

och så blir hon… Är hon inte med och då förstår jag att hon blir lite ledsen, men 

det har vi som pratat om […]. 

 

Lena har försökt att ändra på sig själv för att inte någon ska behöva bli ledsen. Bandet 

har trots alla sina år tillsammans inte lyckats arbeta fram så många alster. Antalet låtar 

ligger under siffran tio. Lena låter ironisk när hon krasst konstaterar att det inte har 

blivit så många eftersom det tar väldigt lång tid att göra en låt när alla ska vara med och 

tycka till. Om någon inte gillar en sak kan dessutom ett låtprojekt lätt överges. I närmast 

komiska ordalag beskriver hon svårt det kan vara. Smaken är ett problem. 

Medlemmarna har oerhört olika musiksmak sinsemellan och det har i sig bidragit till att 

det florerar helt olika åsikter i bandet om hur de ska låta. Någon lyssnar på gammal 

hårdrock och en annan gillar riktigt tung rockmusik från USA och själv beskriver hon 

sig som en indiepoppare som tycker om jazz. Det är svårt att få ekvationen att gå ihop, 

men trots de praktiska problemen tycker Lena att olikheterna innebär något positivt i 

sig.  

 Deras förfaringssätt är dock inte helt demokratiskt i den betydelsen att alla bidrar 

lika mycket i låtskrivningsprocessen. De är två i bandet som gör själva grundarbetet. 

Lena gör musiken och en annan skriver texterna. Ofta sker det i en växelverkan och är 

en process som är svår att beskriva och förmedla till mig. Det kan gå till så att Lena 

spelar en vers på gitarren. Samtidigt sjunger den andra bandmedlemmen till och 
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försöker mima, följa med och hitta ord. Ibland gör Lena plats i musiken som ska fyllas 

med text. Lena komponerar hemma men nedtecknar ingenting utan memorerar allt. 

Lena talar om ackorden och hur de ska följa på varandra och ibland har hon även en 

melodi som hon tar med sig i huvudet till repningen. Men allt är öppet för förändring. 

Hon ser melodin mer som ett förslag som hon och sångerskan kan arbeta utifrån men 

som även de andra i bandet får ha synpunkter på. Nedan finns en transkription med 

Lenas egen beskrivning av vad som faktiskt händer när musiken blir till. Det börjar med 

min fråga om vad som finns först, musiken eller orden, men det visar sig att det inte 

finns något enkelt svar på frågan. De växer båda fram, i ett slags växelvis skeende, 

under ett dynamiskt förlopp där två människor försöker skapa låtar tillsammans. Den 

här typen av arbetsrelation där två kompositörer på olika sätt samarbetar är vanlig inom 

populärmusiken och det finns en närmast mytomspunnen bild av alla kända 

musiksamarbeten (se t ex Lilliestam 2009: 87f). Lena framställer skeendet som jämlikt 

där båda parter ger ungefär lika mycket. Men skildringen är en helt annan när hon talar 

om de andra bandmedlemmarna och om det utdragna arbetet som sedan kommer med 

att få dem att lära sig det nya materialet. Det är som att det existerar två mer eller 

mindre tydligt definierade grupperingar inom bandet – något som närmast är 

underförstått i Lenas berättelse.  

Marika: Men hur blir det då alltså om du skriver musiken, skriver hon texten först

 eller sen eller…? 

Lena: Ja det gör hon med tiden. […] Vi spelar och så kanske vi ”ja men det här blir 

 en vers. Det här blir en vers”. Och så står hon och mimar med och så var det 

när jag sjöng också. Vi gjorde på samma sätt att när jag får en tanke (knäpper 

med fingret): ”Ja men när jag… Ja men jag testar att sjunga dom här raderna och 

det här.” Och så ändras det ju med tiden när låten byggs upp men sången eller 

sången och texten är lika mycket under uppbyggnad hela tiden som musiken är! 

[…] Och så sen så säger (man till) dom ”ja nu har inte jag så mycket mer liksom” 

och så sen så lär man dom andra det och så sen så… Ja det är ganska omständligt 

sätt att jobba. Ja det är väldigt tidskrävande och så där men vi har börjat att 

hantera det bättre. Alltså det från början tog det... Alltså jag menar det var inte 

för inte som vi bara hade typ fyra låtar, eller fem låtar liksom. Det tog en evinnerlig 

tid. Men nu har vi som hamnat, nu har vi kommit till freds med det sättet att 

jobba! 

 

Dynamiken mellan individen och kollektivet styrs även av synen på den egna 

musikeridentiteten och dess styrkor och svagheter. Många ger uttryck för en vilja att 

bidra på det sätt som är bäst för gruppen. Det går att skönja ett utilitaristiskt drag i 

denna typ av resonemang. Medvetenheten om att den egna talangen kommer gruppen 

tillgodo förefaller uppfattas ses som en självklarhet. Cecilia ser på text- och 

musikskapande som två olika sfärer och liksom andra förklarar hon hur hon har en 

fallenhet för framförallt en av de sfärerna, vilket i hennes fall handlar om att sätta ord 

på pränt. ”Jag tror att det har att göra med att jag är låt- eller textförfattare framförallt, 

framför att vara musikförfattare. […].”Cecilia brukar ta med sitt låtmaterial till bandet 
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och då får de andra medlemmarna ta över och lägga till ackord och fina ackordslingor 

för att få ihop en färdig låt. Intressant nog finns det inget spår av värderande omdömen 

i hennes ord, utan hennes uttalande liknar mest ett objektivt konstaterande om sakernas 

tillstånd, som om hon har accepterat sin roll och är nöjd med den. Är detta måhända en 

del av en (professionell) strategi som syftar till att produktionen ska ske på mest 

effektiva sätt för att få till den bästa tänkbara slutprodukten. Idén om den egna 

kompetensen och dess betydelse är dock inte alltid något oproblematiskt utan verkar 

ofta vara en källa till känslor av otillräcklighet och avspeglar hur bandets hierarki är 

avhängig teknisk förmåga.  

 Åsa är en av dem som länge trakterat sin akustiska gitarr i ensamhet. Men saker och 

ting förändrades sedan hon för mindre än ett år sedan fick frågan om hon ville vara 

med i ett rockband och spela bas. Händelseutvecklingen kan ses som en resa där 

hennes roll sakta men säkert har omformulerats. Från början fick hon direkta 

instruktioner av de andra om hur hon skulle spela eftersom hon var nybörjare. Det var 

ett slags kollektiv läroprocess som ägde rum i replokalen. Erfarenheten delar Åsa med 

många andra och brukar ofta framhållas som ett utmärkande drag hos rockmusiken, 

framförallt hos kvinnliga rockmusiker (Green 2002: 76-83, Lilliestam 1995: 152). I det 

här fallet hade dock de andra i bandet mer erfarenhet än Åsa. Även om övriga 

bandmedlemmar ibland fortfarande handfast visar Åsa hur hon ska ta sina toner, har 

hon börjat komma med allt fler egna idéer. Basgången liknar en melodi av toner som 

upprepas och som vanligtvis ligger i bakgrunden av låten. Än så länge är den något som 

de andra bestämmer över och tar ut åt henne. Jag hör dock på Åsa att hon börjar bli 

alltmer intresserad av att förverkliga sina egna uppslag. I takt med att hon blir allt 

skickligare förändras hennes roll i bandgemenskapen och i förlängningen kommer 

kanske hela ljudbilden att påverkas av hur Åsa väljer att utforma basgången.  

 Tidens gång tar sig olika uttryck. För flera har den successiva höjningen av 

ambitionsnivån i praktiken inneburit att de rört sig ganska långt bort från de DIY-ideal 

som präglade dem från början. Låtarna i Pias band börjar bli mer och mer avancerade. 

Pia och majoriteten av informanterna pratar om utveckling som något positivt och 

naturligt. Deras band har spelat tillsammans länge och det börjar märkas allt tydligare. 

Kraven som de har på sig själva har också höjts på grund av de relativt många 

spelningar som de får. Detta sporrar Pia att komma på allt fler egna idéer till sitt 

basspelande, något som sätter sin prägel på bandets sound.  

 Att ett allt större eget inflytande går att se som något önskvärt blir tydligt inte minst 

hos dem som inte fått uppleva detta. Anneli och Petra tycker inte att deras situation har 

förbättrats med tiden, att de har fått mer att säga till om i sina respektive band. Orsaken 

tror de framförallt handlar om den egna tekniska förmågan, som till stor del verkar vara 

baserat på en bedömning gjord av övriga bandmedlemmar. För Petra blev det 

förödande för hennes självkänsla när de andra inte gav henne utrymme att göra egna 

melodislingor till gitarren. Petra är påtagligt upprörd när vi pratar om detta – det 

förefaller som om hon uppfattar det som en form av kränkning och att hennes 

kompetens som musiker inte har blivit godkänd av de andra i bandet.  

Ideologiska och diskursiva föreställningar präglar berättelserna om informanternas 

längtan efter att vara med i ett band. Att rockbandet innehåller olika roller som varierar 
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i status blir tydligt när Petra pratar om varför hon ser sångerskor som mindre värda än 

instrumentalister. När det gäller värderingar som dessa accentueras frågor om genus 

och feminism och forskning pekar på hur kvinnans status som sångerska inom rockens 

olika undergenrer många gånger är låg (se t ex Clawson 1993, Weinstein 2004a). Även 

andra ger uttryck för tankar kring statushierarkier, men oftast handlar det mer om hur 

roligt och viktigt det är att bli en bra trummis eller gitarrist. Att bli en kompetent 

instrumentalist, oavsett val av instrument, ses av majoriteten som något viktigt. Petra 

berörs starkt av det som händer när hon spelar på sin gitarr med andra och kontrasterar 

det mot sin erfarenhet av att sjunga. Petra är både instrumentalist och sångerska och 

föredrar gitarrspelandet framför sången, inte minst eftersom hon utgår ifrån att det 

innebär högre status. Petras synsätt finner stöd inom forskningen där det ofta framhävs 

hur kvinnans roll som sångerska ses som något mindre värt än att kunna spela gitarr. 

Den som sjunger befinner sig dock i en roll vars status kan tolkas som problematisk 

oavsett beköning (Clawson 1993, Weinstein 2004a). Den personen tenderar att ses som 

annorlunda, som stående utanför bandets inre kärna. En förklaring som Weinstein 

nämner är den maktställning som en sådan roll ibland innebär – att den som sjunger i 

vissa (kulturella) sammanhang får den största uppmärksamheten och till och med 

stjärnstatus (Weinstein 2004a: 324). Idén om att rösten är ”naturlig” och inte är kopplad 

till övning och arbete på samma sätt som till exempel hos en gitarrist är också en del av 

denna problematik (se t ex Clawson 1993, Coates 1997: 59, Davies 2001).     

 Petra menar att det är en fråga om närhet och distans. Hon upplever att hon i sin 

roll som sångerska är mer fjärmad från de andra i bandet medan det instrumentella 

samspelet är mer intimt och ger henne något mer. Hon är reflexiv i sina tankar om hur 

hon tycker om att känna ett slags intensiv gemenskap med andra och att det handlar om 

hennes behov av att få de andras bekräftelse. Det är en form av samvaro som inte Petra 

kan förnimma när hon sjunger. Samtidigt avspeglar Petras tankar hur rådande diskurser 

och genusnormer kan ta sig uttryck i synen på den egna identiteten som musiker – inte 

minst när det gäller hur traditionellt manliga och kvinnliga musikerroller värderas.  

Petra: Och det är mycket mycket svårare att behärska, att spela ett instrument och

 speciellt att behärska… Att spela ett instrument tillsammans med andra, så att

 det är en större tillfredsställelse för mej och jag känner mer sammanknuten till

 andra personer. När jag spelar trummor i ett band och känner att nu, nu är det

 tätt, nu är vi täta. […] Nu har vi hittat varann, nu är vi riktigt (täta) på ett helt 

 annat sätt än som sångerska så tycker jag att man mest bara flyter på allting. 

 Man flyter över allt annat och gör bara sin grej och så. Och sen så kanske man, 

 som sångerska är man väl den som syns mest utåt men jag tycker det är 

 viktigare (skrattar lite) med den här bekräftelsen i den lilla kretsen och det kan 

 liksom handla om andra musiker och andra band. 

Marika: Vad tror du att det beror på att man flyter på som sångerska? Alltså att man

 inte riktigt…? […] 

Petra: Jag vet inte, alltså dels så finns det ju en sån här standard… Det finns ju en

 föreställning om att… Om doatjejer, om tjejer som ska liksom (skrattar till)… 

 Som är ganska passiva och som bara står där och liksom doar lite så där. Ja, jag 
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 vet inte. Det blir ju så också, jag menar, eftersom de är svårare att spela ett

 instrument tillsammans med andra och om de är nåt som som är kruxigt liksom,

 ja men ”den här triolen fattar jag där liksom inte, kan du verkligen räkna?”. Ja

 men du vet man kommunicerar mer med varandra när man spelar instrument

 medans om man om man bara har rollen av att sjunga i ett band då blir man

 liksom den som… […] Man kommunicerar inte med nån annan liksom om det.

 Det är klart man så här ”OJ hur många takter körde ni där? Nu var jag inte

 riktigt med här liksom” men det är fortfarande helt på ett annat sätt. Det tycker

 jag. Man kommer in på ett helt annat sätt som instrumentalist (skrattar lätt). Så

 det är nog både och. 

  

KÖNSTILLHÖRIGHETEN OCH KOLLEKTIVET 

 

Genus manifesterar sig på olika sätt i materialet, inte minst i informanternas berättelser 

om bandet. Bandmedlemmars könstillhörighet tillmäts ofta stor betydelse som vid en 

närmare analys avslöjar att det finns skilda synsätt eller strategier när det kommer till 

genus och feminism. Synen på könets innebörd är ofta ambivalent, komplex och till 

och med motsägelsefull, vilket inte minst kan ses utifrån den kritik som ibland riktas 

mot föreningarna och den identitetspolitik som de representerar (jfr t ex Lloyd 2005). I 

talet om bandet synliggörs föreställningar om hur män respektive kvinnor är. Bandets 

beköning är alltjämt ett viktigt tema. Flera informanter pekar på bandmedlemmarnas 

kön som en avgörande faktor om ett band fungerar eller inte.  

 När ämnet bildande av band kommer på tal blir det påfallande hur många som 

medvetet, men även på ett mer omedvetet plan, föredrar kvinnliga medlemmar. Det är 

märkbart hur ideologiskt laddat ämnet är – i intervjumaterialet väcks starka känslor till 

liv och det politiskt korrekta och verkligheten krockar mer än en gång. Ibland kan detta 

hänga samman med förväntningar om att bandet ska avspegla en viss ideologisk 

hållning. Förhållningssätten skiljer sig åt beroende på vilken roll feminismen spelar. Hos 

de band som närmast kan benämnas som radikalfeministiska projekt där den politiska 

ambitionen var uttalad från första början, hamnade könstillhörigheten i första rummet 

på en gång. För dem symboliserar valet av kvinnliga medlemmar en kvinnosolidaritet 

och ses som ett viktigt uttryck för den feministiska kampen. Andra som inte har haft 

denna uttalade idé befinner sig ändå många gånger i band som domineras av kvinnor, 

och en anledning går att finna i rockmusikens könssegregerade karaktär. Synsättet på 

könets betydelse förändras också över tid. Vissa började sin bana med att uteslutande 

spela med tjejer men har med tiden förändrat sitt förhållningssätt. 

  När Maria startade sitt första band var det ett slags feministiskt präglad reaktion på 

alla mansdominerade band som de omgavs av, men med tiden har situationen 

förändrats. Kampen för jämställdhet finns kvar men kanaliseras numera till stor del i 

arbetet med föreningen. Hennes band består av tre tjejer och en kille och Maria 

framställer det som att det viktigaste är att samarbetet fungerar bra, inte vilket kön de 

olika medlemmarna har. Till en början var dock situationen en annan. Även om Maria 

inte har en essentialistisk syn på könen, eller tror på separatism som metod, minns hon 
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en episod i bandets historia då de påbörjade sitt sökande efter en ny kvinnlig gitarrist 

eftersom en av medlemmarna hade slutat. Först reflekterade de inte över varför de 

försökte hitta en tjej att fylla den tomma platsen. Maria beskriver det som att det hela 

utspelade sig på ett mer undermedvetet plan, samtidigt som de inte trodde att någon 

kille skulle vilja spela med dem. Till viss del handlade det om att de kände sig tekniskt 

underlägsna de manliga musiker som de kände till. 

Maria: Men då har vi ändå känt i, eller när vi har gjort musik och sådär, att vi är 

egentligen en för lite och vi ville ha en tjej först och vi tänkte ”men vem kan det 

va?” Och det var liksom svårt att hitta. Och sen så ”men egentligen, varför är det så 

himla...? Varför, varför måste det va en tjej?” Egentligen, för tjejer och killar ska väl 

kunna spela tillsammans lika mycket? […] Men då tänkte vi så här ”men vad då, alla 

killar som vi känner är väl så duktiga på att spela, men vi vet väl inte, nån av dom 

kanske vill spela med oss?”. 

 

I motsats till många andra för Lena fram mäns sätt att arbeta tillsammans som något 

eftersträvansvärt. Hon kan tycka att hennes kvinnliga bandmedlemmar är alltför 

känsliga och hon ser det som ett problem. När jag frågar varför Lenas band har valt att 

arbeta utifrån en demokratisk modell förklarar hon deras strategi genom att diskutera 

och jämföra män och kvinnor och att det finns skillnader i band som handlar om 

genusnormer.  

 

Lena: Ja, det var som jag sa från första början vi… Vi ville på nåt sätt att alla skulle 

få va med och bestämma och vi tror att vi klarar det bäst på så sätt för att det är 

nånting som går att diskutera väldigt mycket när det gäller manligt och kvinnligt i 

band, det har du säkert pratat med folk om, för att vi tror att… Alltså på ett sätt är 

det omständligt för att jag tror att killar i ett band, jag menar bara i mitt band, jag tar 

det som exempel för jag kan ju inte dra alla över en kam men… I mitt band är det så 

här att folk tar lite illa vid sej om man sågar en idé. Jag tar riktigt illa vid mej själv 

liksom ibland. Alltså, och det blir aldrig så en idé totalt ratas eller liksom säger ”men 

va fan va dåligt!” och så, har man lite skämt i det där liksom. För jag tror killarna kan 

säga: ”Du det där sög! Du får ge dej liksom”! (Jag skrattar.) Och så ”ha ha ha” och så 

kanske du kan visa…(kroppsspråk) och sen så går det över och så gör dom nånting 

annat!  Det här är inga sanningar som jag… Utan det är mer vad jag tror. Och i vårt 

band så är det som att vi prövar väldigt mycket alla idéer och det är inte så där. […] 

”Nä men det här går inte! Vi skiter i det här.” Vi är alla överens om det, även den som 

kommit med idén från början. Så att som det är nu så, jag kan komma ett riff och så 

om det är ganska så klart att folk tycker det är bra då kör vi på det men då går det ju 

alltid att ändra […]. 

   

Lena förmedlar en bild av dem som politiskt engagerade människor som tycker om vad 

de gör men som är måna om att göra saker på ett sätt som känns rätt för dem. Lena är 

ambivalent. Även om det är jobbigt att de som hon spelar med lätt kan bli sårade, att 

hon de facto önskar att de kunde vara lite mer okänsliga som hon föreställer sig att 
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manliga musiker är, menar hon att hon ändå föredrar att arbeta enligt den demokratiska 

metoden. Trots att hon känner lojalitet gentemot sitt band kan hon bli frustrerad av att 

ständigt behöva trippa på tå.  

Vissa uttrycker det som något självklart att de vill musicera med andra tjejer. Petra 

är en av dem och hennes ställningstagande kan ses mot bakgrund av att hon är 

radikalfeminist, men även utifrån hur hennes personliga erfarenheter har färgat henne. 

Petra bor i Uppsala men är inte nöjd med de möjligheter som finns där. När jag träffar 

henne befinner hon sig i en brytningstid och hon vill lämna sitt nuvarande 

mansdominerade band för att gå vidare och söka upp nya, kvinnliga bandmedlemmar 

istället. Petra tycker att det är ett stort problem att det finns få tjejer i hennes egen ålder 

i Uppsala som är aktiva inom fältet. Det finns många nybörjare, men det passar inte 

henne riktigt eftersom det skulle kännas som att ta ett steg bakåt. Hon är orolig över att 

hon faktiskt kan komma att misslyckas med sitt sökande. Det är så pass viktigt för Petra 

att vara med i ett band med kvinnor som hon trivs med att hon skulle kunna tänka sig 

att flytta till en annan stad för att få möjlighet att genomföra det. ”Det är jättesvårt och 

då känner jag bara som att jag skulle vilja flytta liksom. Jag skulle vilja flytta till 

Stockholm eller Umeå eller så här – ja eller nåt ställe där det finns lite fler tjejer.”  

Även Kristin vill helst ha kvinnliga bandmedlemmar, men föredrar i likhet med 

Lena mäns sätt att spela rock tillsammans i band. Detta (komplexa) förhållningssätt till 

kön kan läsas utifrån en tredje vågens feminism. Leslie Heywood och Jennifer Drake 

skriver följande: “The lived messiness characteristic of the third wave is what defines it: 

girls who want to be boys, boys who want to be girls, boys and girls who insist they are 

both. […]” (Heywood & Drake 1997: 8). Den här typen av åsikter kan vidare få 

exemplifiera hur valet av samkönade ensembler kan ses som en form av homosocialitet. 

Homosocialitet som begrepp omnämns oftast i samband med manliga gemenskaper 

och framställs vanligen som något negativt eftersom det anses bidra till mäns 

överordning gentemot kvinnor (se t ex Holmberg 2003). När sociologen Carin 

Holmberg skriver om ett ”systerskap” använder hon sig av begreppet ”kvinno-

identifierande kvinnor” för att beskriva ett liknande fenomen där kvinnor söker sig till 

och väljer andra kvinnor, bland annat för att artikulera motstånd (Holmberg 2003: 107-

109). Inom rocken framställs manlig homosocialitet inte sällan som ett problem för 

kvinnor eftersom de därigenom exkluderas (se t ex Davies 2001, Frith & McRobbie 

1978/1990, Straw 1997, jfr Bannister 2006, Bird 1996). När Riot Grrrls-kulturens mer 

separatistiska särdrag eller inriktning lyfts fram med dess feministiska vänskapskulturer, 

liknas den ibland vid en form av homosocial gemenskap (Kearney 1997: 223, jfr 

Kearney 2002).49 Vissa informanter ger uttryck för en form av specifik kvinnlig 

gemenskap som kan utläsas som radikalfeministisk men som med detta perspektiv kan 

skildras som en (ny) typ av subkultur där kvinnlig solidaritet är ett viktigt tema. Några 

                                                             
49 Kearney citerar ungdomskulturforskaren Angela McRobbie som 1980 skrev om sina förhoppningar om en 
framtid då specifika flickkulturer skulle ta allt mer plats:”To the extent that all-girl subcultures, where the 
commitments to the gang comes first, might forestall [the search for boyfriends] and provide their members 
with a collective confidence which could transcend the need for „boys‟, they could well signal an important 
progression in the politics of youth culture.” (McRobbie 1980/1990: 80 citerad I: Kearney 1997: 225).  
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av informanterna har till exempel bott i feministiska kollektiv och en del förefaller vara 

präglade av idén om en samvaro mellan kvinnor som är politiskt betingad.  

När Kristin skulle studera föll lotten på universitetsstaden Uppsala. Redan innan 

visste hon att hon ville fortsätta att spela i rockband och väl där började hon se sig om 

efter potentiella medlemmar. Kristin såg en affisch på ungdomscaféet Grand och sökte 

sedan upp Rockrebeller på Internet och landade på deras hemsida. Från den stunden 

började något nytt. Hon fick kontakt med en tjej via föreningen som också ville bilda 

ett nytt band. Det är underförstått i Kristins berättelse att hon specifikt sökte efter 

kvinnliga medmusikanter och jag tänker inte själv på att fråga varför, kanske för att jag 

vid det här laget är så pass van vid denna typ av tankegångar som är strukturerade efter 

kön att de på något sätt har blivit neutraliserade för mig (när jag träffar Kristin har mitt 

fältarbete pågått ett bra tag). Lite längre fram i vår intervju uppdagas det att Kristins 

erfarenheter av att spela med killar inte är direkt positiva. Detta är en anledning till 

varför hon sökte sig till kvinnliga musiksammanhang. Kristin är tjugotre år gammal när 

jag träffar henne och tycker att det är annorlunda och bättre att vara i ett band där 

merparten är kvinnor och baserar detta på hennes tidigare bandkonstellationer.  

Kristin: I varje fall när man spelar i band, där har det varit viktigt, så där är jag

 jätteglad att jag har hittat den här Emma. Det är tre tjejer och en kille i det

 bandet. Ja då är det viktigt. Dels för att det är lättare tycker jag och det är svårt 

 att vara enda tjejen i ett band med bara killar. Då får man hävda sej, på ett sätt.  

Marika: Hur då alltså? 

Kristin: Ja, visa att man är okey och att man kan det här och att man är lika duktig.

 Det behöver inte vara nåt som… Nåt krav som finns men som man

 känner…[…] 

 

Kristin är övertygad feminist men ger i likhet med flertalet andra ingen närmare 

beskrivning av sin feministiska ideologiska hemvist. Det verkar ha såtts ett frö hos 

henne om vikten av kvinnliga gemenskaper och hennes negativa upplevelser av 

könsblandade band är förmodligen en viktig komponent i det hela. När hon pratar om 

systerskapet som något eftersträvansvärt får jag dock känslan av att det även handlar 

om en ideologisk grundsyn, genom vilken hon tolkar sina egna erfarenheter (jfr 

Gunnarsson Payne 2006).    

Kristin: Men sen så har jag också saknat att liksom hitta nåt slags systerskap eller nåt

 sånt där, andra tjejer som bara tycker om att rocka och spela. 

Marika: Vad betyder systerskap för dig? Intressant ord så där. 

Kristin: Ja det är när man gör nånting tillsammans. Att man… Det är en känsla som

 är svår att förklara (skrattar). 

Marika: Men du sa att du blev väldigt glad när du träffade Emma, vad var det som 

 får dig att må bra i den situationen? Kan du sätta fingret på det? 

Kristin: (Låter tvärsäker.) Ja, jag tror att det är nånting med att man är, att man är

 tjejer som gör nånting och man kan nånting. Man kan stå för sig. Det är inte så

 mycket… Man skulle kunna säga att man umgås litegrann som killar, fast det
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 känns lite dumt att säga så men… Ja man, man spelar musik och man tycker det

 är roligt och man vågar vara starka personligheter tillsammans på nåt sätt. 

 

Kristin visar på en föreställning om hur män är och hur de umgås med varandra – detta 

utgör ett slags förebild för henne. Kristins brasklapp tyder på att hon inte tror att det är 

helt och hållet politiskt korrekt att önska detta. Kristins avvärjande svar kan ses utifrån 

att hennes tolkningsram går att uppfatta som essentialistiskt grundad. Kanske finns det 

en oro över att jag inte delar hennes ståndpunkter i ett ämne som, inte minst bland 

feminister, kan ses som laddat? Även om alla informanter skriver under idén om genus 

– kön som något kulturellt konstruerat – närmar sig ibland diskussionerna ett 

fastlåsande av genusnormer och subjektspositioner (jfr Hammarén & Johansson 2009: 

74-77).  

Detta fenomen kan ses som att de försöker etablera sig inom en starkt 

könssegregerad kultur. Internationell forskning pekar på att även inom den 

undergroundbetonade musikscenen ser kvinnors och mäns olika roller olika ut, trots att 

musiker där ofta ser sig själv som alternativa och som motståndare till machodragen 

inom rocken. Kvinnors utrymmen är överlag betydligt mindre än männens också inom 

denna sfär (se t ex Bannister 2006, Clawson 1999, Clawson 1999a, Cohen 1997, Kruse 

2003: 138-144). 

 Kristin har i likhet med flera andra informanter erfarenheter av att musicera med 

båda könen och hennes uttalanden om vad som är typiskt manligt och kvinnligt i 

amatörrockvärlden kan ses i ljuset av detta. Det har även lärt Kristin vad hon själv 

söker hos ett band. Efter högstadiet var hon ett kort tag med i ett band som bara 

bestod av tjejer. De gjorde musik som Kristin beskriver som svensk pop och de var 

bland annat med i en större, svensk musiktävling. Kristin trivdes dock inte så bra på 

grund av att medlemmarna hade olika prioriteringar och ambitioner. Kristins 

erfarenheter pekar på att band fyller olika syften för olika personer samt att idén om det 

ideala bandet tenderar att vara bekönad. Kristin förefaller känna att hon måste förklara 

för mig varför hon inte kunde trivas i ett band med bara tjejer, som om 

kvinnosolidaritet är en norm i sammanhanget och att avvikelser från detta är något som 

måste försvaras och redogöras för. 

Kristin: Jag spelade i ett kort tag där med bara tjejer. Det var roligt fast, fast det 

funkade inte så bra för det var… Där fanns det inte direkt något systerskap på det 

sätt som jag skulle vilja utan där var det mer att man träffas och så sitter man och 

pratar och babblar och pratar killar och grejer och så ja. Sen så spelar man lite men 

det låter inte så bra och sen åker man hem. Så det blir lite mer det här relations… 

Det är inte musiken som är det viktigaste där, men det vill jag det ska vara i mitt 

band som jag spelar med. 

 

Kristin är nu med i ett band där en manlig medlem ingår. Även om det inte är helt 

okomplicerat för henne menar Kristin att det mest väsentliga ändå är att de har 

liknande värderingar. Är det möjligtvis frågan om ett slags ideologiskt grundad 

identitetskonflikt där ett vänsterpolitiskt engagemang vägs mot solidariteten med 
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kvinnor – ett feministiskt systerskap? Båda två utgör politiska projekt som ligger Kristin 

mycket varmt om hjärtat. Kristin hymlar inte med att det till en början var svårt för 

henne att acceptera honom, på grund av han är man. Hon hade inte alltigenom dåliga 

erfarenheter av att spela med män men störde sig på att det ofta var killarna som styrde 

och ställde. Kristin upplevde det som om att hon var tvungen att kämpa för att synas 

och bli respekterad, vilket är ett fenomen som även påtalas inom forskningen när det 

gäller könsblandade rockband (se t ex Groce & Cooper 1990, jfr Bannister 2006: 84, 

Clawson 1999a, Cohen 1991: 215).  ”Man vänjer sej ganska mycket vid det. Det är svårt, 

svårt att ta plats. Och sen vill man ju att att man ska bli uppskattad också […]”  

 I hennes nuvarande band fungerar samarbetet mycket bättre än i hennes förra och 

Kristin relaterar det till en fråga om genus och makt. Hon var till en början orolig över 

historien skulle upprepa och hon beskriver det närmast som att maktbalansen nu är 

bättre. Kristin har inte samma behov av att hävda sig längre och det gör hela mycket 

roligare. Hennes förklaring om varför det förhåller sig så kan också ses som en idé om 

genusnormer och dess mekanismer och hur de visar sig i rockbandets form. 

Kristin: Kanske att det är lite lättare att uttrycka sej och hur man tänker att man vill 

spela och att spela när det är mest tjejer för att det finns inte nån… Nån färdig roll 

så här att kanske, att ja, killarna kommer med idéerna och så gör man som dom 

säger och så utan det är ja… Då måste dom där olika rollerna blandas bland tjejer så 

då måste det blir tjejer som tar initiativ också. 

 

Kristins erfarenhet är att genusnormer tenderar att bli accentuerade i band med både 

tjejer och killar och att det lätt resulterar i problem. Hennes ord går även att koppla till 

tankar om över- och underordning. Kristin menar att män ofta dominerar i 

könsblandade band och innehar den konstnärliga maktpositionen. När jag undrar vad 

det bästa är med hennes nuvarande band visar det sig att Kristin verkligen uppskattar 

att tjejerna vågar visa framfötterna och att killen inte är alltför dominant.  

Marika: Vad är det bästa med att spela med det här bandet? 

Kristin: Det är seriöst, att det är bra människor i bandet. Ja. 

Marika: Vad menar du med bra människor? 

Kristin: Som åsikter… 

Marika: Alltså politiskt? 

Kristin: Ja, politiskt. Och att de är… Att tjejerna som spelar är liksom, kan ta för 

 sej, och hon som spelar trummor kan det, och hon som spelar bas vill göra det 

 och lär sej det. Så dom är… Ja, tjejerna är nog bra faktiskt på att ta för sej. Och 

 killen tycker jag är bra för att han… Ja, (lätt skratt) inte så att han bestämmer 

 utan han är också väldigt […] Jag var lite rädd för det från början när jag kom 

 dit första gången: ”Åh shit är det en kille med?!  Ja.” Men det har funkat 

 jättebra!  

 

Omgivningens bedömande blickar kan få stor betydelse. Pias band stötte på motstånd i 

samband med att de tog in en kille i bandet – något som gör Pia upprörd och som 
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avslöjar en viktig skiljelinje i synen på separatism. Ämnet väcker starka känslor och visar 

på hur informanterna nödgas förhålla sig till olika feminismer och vad som händer när 

synsätt krockar. Pia menar att det är politiskt korrekt att uteslutande välja tjejer i den 

lokala kultur som hon befinner sig inom och att de bröt mot mallen. Detta kan ses i 

ljuset av att radikalfeminismen under 1990-talet och framåt har fått ett relativt starkt 

fäste i Umeå (se t ex Gunnarsson Payne 2006, Liliequist 2001). Pia vill bli bedömd 

utifrån sina meriter som musiker, vilket för henne ett signum för jämställdhet. Pia blir 

upprörd när vi pratar om detta – hennes sätt att idka (feministisk) politik skiljer sig från 

en mer separatistisk hållning.  

 

Pia: […] Jag tycker det är så fånigt med dom som ska va så där så in i nordens 

korrekta, politiskt korrekta så att dom ska... Måste… Att om man är tjejer då ska 

man bara vara tjejer. […] Är vårt enda värde...? Ligger vårt enda värde som band i 

att vi bara är tjejer, då kan vi lika gärna lägga ner. Det har ju... Det är ju musiken det 

handlar om. 

Diskussionen kring genus och feminism kan ses i förhållande till informanternas dubbla 

roller som rockmusiker och som aktiva i föreningarna. Det handlar om olika identiteter 

som i sin samverkan sätter fingret på glappet mellan teori och verklighet. Flera av deras 

diskussioner kring könstillhörighetens betydelse närmar sig ett essentialistiskt tänkande, 

samtidigt som så gott som alla öppet tar ett tydligt avstånd från tanken på könen som 

fundamentalt väsensskilda. Detta kan sägas visa på svårigheten med att utifrån en 

konstruktionistisk syn på genus som kulturellt skapat samtidigt ägna sig åt en 

identitetspolitik som framförallt utgår från kategorin kvinnor. Denna ambivalens som 

återkommer gång på gång kastar ljus på en av feminismens stora spörsmål: Hur ska 

kvinnors situation kunna förändras utan att benämna och utgå från gruppen kvinnor, 

samtidigt som denna kategorisering riskerar att reproducera särskiljningen mellan 

könen?50 Det finns idéer hos informanterna som baseras på erfarenheter och 

föreställningar om manligt och kvinnligt och där genusteoretikern Gayatri Chakravorty 

Spivaks begrepp strategisk essentialism blir applicerbart. Spivak menar att essentialism kan 

fungera som en form av tillfällig praktik (i syfte att förändra) men som för den skull inte 

behöver vara grundad i en djup ideologisk övertygelse. En strategisk essentialism kan 

användas av underordnade i frigörande syften där inbördes olikheter inte ses som ett 

hinder (Spivak 1997, jfr Spivak 1996). När mina informanter diskuterar sin feministiska 

hållning och den identitetspolitik som de representerar, blir det ibland märkbart hur 

laddat området är och att det är svårt att förklara de egna upplevelserna och valen. 

Statsvetaren Malin Rönnbloms avhandling (2002) handlar om olika exempel på 

kvinnors organisering och hon hänvisar till Spivak och statsvetaren Carol Lee Bacchi 

                                                             

50 Det finns en uppsjö av litteratur som berör detta ämne. Judith Butler är en av dem som ställer sig öppet 
kritisk mot användandet av en identitetspolitik. Tiina Rosenberg (2005) skriver om Butler och hur hon menar 
att identitetskategorier kan vändas mot de förtryckta grupperna. ”Det problem Butler här försöker tematisera 
är risken för att bli återkolonialiserad av själva beteckningen under vilken hon skriver” (Rosenberg 2005: 14).  
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för att förklara och försöka omtolka dikotomin mellan essentialism och konstruktivism 

(Rönnblom 2002). Rönnblom citerar Bacchi som menar att denna dikotomisering inte 

gynnat kvinnorörelsen: ”Seeing women as the ‟same‟ as men prevents us challenging the 

model against which women are being compared; seeing women as ‟different‟ prevents 

us changing it.” (Bacchi 1990: 262 citerad i Rönnblom 2002: 260). Forskaren Tania 

Modleski är en av dem som argumenterar mot den våg av anti-essentialism som hon 

anser är utmärkande för den postfeministiska rörelsen. Hon menar att den är 

hämmande (Modleski 1991). Många av informanterna har inspirerats av en tredje 

vågens feminism, vars anhängare brukar karaktäriseras som döttrar till dem som var 

aktiva inom 1960- och 1970-talens feministiska rörelse. Det finns tydliga tecken på att 

den politiska aktivism som var vanlig då har stimulerat en yngre generation – unga 

människor som har präglats av sin tids poststrukturalistiska strömningar där kategorier 

ofta ses som något problematiskt (se t ex Gillis, Howie & Munford 2004, Heywood & 

Drake 1997, McRobbie 2009). 

 

OM RELATIONER – OM DET FÖRFLUTNA, NUET OCH OM FRAMTIDEN 

 

Musikaliska samarbeten handlar om relationer. När informanter talar om band som 

tillhör det förgångna, eller om deras drömmar inför framtiden, intar relationer en 

central roll. Flera av dem som jag har intervjuat befinner sig i långvariga musik-

konstellationer medan för andra har kortvariga projekt avlöst varandra. Vissa har 

negativa banderfarenheter bakom sig. Det verkar i allmänhet ses som något naturligt att 

band bildas och sedan upplöses efter ett tag. Det förefaller på sätt och vis tillhöra en av 

grundpremisserna kring bandet som är allmänt accepterad, hur smärtsam en 

bandsplittring än kan vara. Idén om bandet som en ofta kortvarig historia är ett 

fenomen som omtalas inom forskningen där olika slags slitningar och samarbets-

problem uppmärksammas. Det finns många anledningar till varför det är svårt att hålla 

ihop ett band under en längre tid (se t ex Bennett 1980: 17-45, Cohen 1991: 42-46, 

Shuker 2008: 60f, Weinstein 2004, jfr Azerrad 2001). Det är med andra en stark 

fokusering på nuet och på framtiden i intervjumaterialet, men det kan samtidigt vara 

roligt att minnas tillbaka till band som en gång fanns och bli lite nostalgisk. 

Levnadsberättelser kan till sin natur innebära att det förflutna ses i ett nytt ljus (se t 

ex Arvidsson 1998, Johansson 2005) och det blir ibland tydligt hur vissa specifika 

händelser lyfts fram, kanske eftersom de ses som typiska eller talande. Splittringar kan 

vara relativt traumatiska och orsakerna är många och skiftande. Meningsskiljaktigheter 

och samarbetsproblem förekommer men även praktiska livsförändringar som 

flyttningar och graviditeter har inneburit att bandkonstellationer förändrats eller 

(tillfälligt) upplösts. Jag tycker mig uppfatta en tendens hos somliga till att en kritisk 

hållning till bandets samarbete och struktur saknas eller nedtonas även när det blir 

uppenbart att det finns problem. Beror det på att de i kraft av sin feministiska 

övertygelse eller värv vill förmedla en positiv bild av kvinnligt samarbete och solidaritet 

till mig? Alla kortvariga försök tar inte stor plats i intervjuerna utan nämns ofta i 

förbigående – sannolikt ett utslag av det snarast betraktas som normen att rockband 
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band bildas och upplöses. Är det också på grund av att de inte upplevs passa in i min 

avhandling på grund av de inte kan benämnas som lyckade? Då och då har jag också 

värjt mig ifrån att fråga vidare eftersom jag upplevt ämnet som alltför känsligt. Minnena 

är för vissa mörka och smärtsamma. Möjligtvis har jag i rollen som intervjuare och 

forskare omedvetet sökt mig till framgångssagor genom att jag på något sätt gett sken 

av att jag framförallt är intresserad av lyckade bandförsök (jfr Ehn & Klein 1994). 

 När informanterna pratar om det förflutna eller om framtiden framträder idéer om 

vad som är viktigt för att ett band ska kunna hålla ihop under en längre tid. Det blir 

märkbart att de har tänkt och reflekterat över varför saker och ting gick snett, kanske 

som ett led i en läroprocess för att undvika liknande misstag i framtiden. Många 

understryker hur viktigt det är att bandmedlemmarna har liknande drömmar och 

ambitioner. I analysen av materialet utkristalliserar det sig olika synsätt. Några betonar 

framförallt umgänget med bandet eller den feministiska kampen men majoriteten 

strävar efter att få utveckla sig musikaliskt, inom bandets ramar och annorstädes. Att 

befinna sig på en liknande kunskapsnivå, att det finns en någorlunda jämvikt mellan 

medlemmarna, ses som något centralt.  

På liknande sätt lyfts de positiva banderfarenheterna fram med exempel på varför 

samvaron fungerar bra. Att ha kul tillsammans och komma bra överens är viktiga 

kriterier men känns samtidigt självklara i sammanhanget. Hos dem som har hållit ihop 

länge finns det ofta en kollektiv identitet som har utformats över tid. Ett exempel är de 

gemensamma låtarna – ett slags minnesbank som representerar gruppen och dess 

historia. Vissa skrattar igenkännande när de pratar om någon gammal låt som de idag 

tycker är lite pinsam, på samma gång som minnet är angenämt. Ibland finns 

framträdanden fångade på film och tanken på detta har lockat fram mer än en 

skrattsalva hos mina informanter.  

Åsa och hennes band försöker att repa två gånger i veckan men när jag träffar Åsa 

är en av medlemmarna i bandet gravid och det gör det hela svårare. Det är svårt att sia 

om framtiden. Det har inte ens gått ett år sedan de började. Åsa är översvallande när 

hon pratar om sitt band. De har hunnit spela några gånger ute och senast gjorde de en 

lång bilresa tillsammans till platsen för konserten och hade väldigt kul tillsammans. 

”Men alltså det är jätteroligt och vi kommer så bra överens och det är så kul.” Det här är 

en av de gånger då upplever jag det som om att även det roliga tonas ned lite grann, 

som om att informanterna är mer eller mindre medvetet återhållsamma i sina 

känslouttryck. Måhända beror det på att det utgör en form av kunskap om bandet som 

upplevs som underförstådd eller överkommunicerad och söndertjatad – till exempel 

rockklichén om det turnerande bandet som lever livets glada dagar tillsammans. 

Alternativt är det mitt utanförskap i deras kultur som tar sig uttryck här. Jag försöker 

tyda Åsas ansiktsmimik. Det hela är subtilt och sparsmakat. Kanske är det för att Åsa 

inte har använt ordet ”jätteroligt” förrän nu som jag verkligen tycker mig förstå att 

bandet är en stor källa till lycka i hennes liv.  

Skildringarna av bandsplittringarna är beroende på situation och person. Flera 

informanter låter helt osentimentala när de talar om att de var tvungna att gå vidare 

men samma person kan senare berätta om ett annat band och göra det med en tydlig 

sorg. Vissa verkar inte alls vilja lägga ut texten, kanske för att de ser det som ett 
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misslyckande, medan andra är väldigt ingående i sina beskrivningar, möjligtvis för att de 

ser sin historia som talande och användbar ur ett feministiskt perspektiv – att den säger 

något generellt om hur kvinnliga rockmusiker har det.  

Några har brutit upp från musikaliska samarbeten i ett försök att rädda vänskapen. 

För dem har den närheten inte gått att förena med de krav som funnits inom bandet. 

För mig har bilden av några vänner som sätter ihop ett band tillsammans tett sig som 

smått idyllisk och i viss utsträckning har mitt fältarbete bekräftat denna bild, som 

måhända kan ses som lätt schabloniserad. Framförallt de som har en lång historia 

tillsammans med sitt band talar om det som om det nästan vore en familj. Denna 

liknelse används också i forskarsammanhang för att beskriva en intimitet mellan 

medlemmar som växer med tiden (jfr t ex Weinstein 2004: 187-190). Men detta gäller 

inte för alla. Weinstein förklarar att långt ifrån alla band har en idyllisk upplevelse av 

bandsamarbetet: ”‟Like a family‟ it´s the mother of all rock clichés” (Weinstein 2004: 

188). Även om det handlar om människor som har känt varandra länge kan samarbetet 

kantas av fallgropar. Anneli startade ett band med två kompisar men det visade sig vara 

ett försök som inte blev långlivat. Hon låter inte nämnvärt sentimental utan konstaterar 

bara att det inte fungerade trots att de var vänner.  

Anneli: […] Så starta jag ett band med två kompisar och det varade (skrattar lätt) 

 typ några månader eller nåt sånt där. Och sen så gick jag vidare och startade ett 

 nytt band. Ehh… Det gick inte så bra – jag blev utkastad från bandet som jag 

 startade. 

Marika: Oj! 

Anneli:  Ja. 

Marika: Varför då? 

Anneli: För att jag skrev låtarna, jag vill peppa och jag ville göra det och dom ville

 bara ta pauser hela tiden och så sen… 

Marika: Olika ambitionsnivåer? 

Anneli: Ja. Exakt. Och sen så… Så starta jag ett annat band. Det gick inte så bra det

 heller. Det har liksom varit omotiverade personer som jag spelat och så sen nu 

 så har jag startat ett band. […] 

 

Annelis upplevelse visar på att det kan vara svårt att få det att fungera med vänner – en 

erfarenhet som också delas av andra. Sofie pratar om hur besvärligt det kan vara att 

försöka förena kamratskap med bandmedlemskap. Hennes band splittrades två veckor 

innan vår intervju men hon verkar inte vara märkbart nedtagen av detta. Sofie har 

många andra bollar i luften. De är fortfarande kompisar men de vill inte fortsätta 

tillsammans eftersom samarbetet fungerade alltför dåligt.  

När Anneli talar om brytningen framkommer det hur frustrerande det kan vara att 

inte ha samma mål med sitt skapande. I hennes nuvarande band är problemet av en 

annan natur. Hon tycker mycket om människorna men hon upplever ändå 

gemenskapen som jobbig eftersom hon lider av att inte känna sig lika duktig som de 

andra. Anneli återkommer till detta flera gånger under vår intervju och jag märker att 

hon mår dåligt över sin situation och kan känna ett utanförskap i samvaron med de 
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andra, trots att de försöker vara förstående och trevliga mot henne. Hennes påtagliga 

prestationsångest och uppenbara känslor av otillräcklighet gör att det klingar falskt när 

hon säger ”jag tycker det är jättekul” om sitt musicerande med de andra. Rösten låter 

tonlös och jag anar starkt att hon vill tycka det är kul. ”Men så har det varit för mej, det 

har varit lite sådär ‟iiiiii‟ (grimaserar med hela ansiktet för att förstärka sina ord). 

Jobbigt, jobbigt, men det är nånting man får komma över.” Vi går inte in på alla 

detaljerna kring hennes problem. Jag vet att bandet hade ett gräl kvällen innan och att 

hon for iväg och förmodligen var riktigt ledsen. Anneli verkar tagen av händelsen.  

Det finns olika dolda agendor som kan få förödande konsekvenser för samman-

hållningen och glädjen. Vissa vill satsa allt på musiken medan för andra är bandets 

sociala funktion det centrala (jfr Bayton 1993). Många informanter talar om forna 

medlemmar och problemen som kom sig av att en del inte var lika intresserade av själva 

musicerandet, eller att de inte delade samma politiska drivkraft.  

När Petra minns tillbaka till sitt tidigare feministiska bandprojekt framkommer det 

hur smärtsam en splittring kan vara, även om den i hennes fall var nödvändig och 

ofrånkomlig. Hon beskriver dem som fyra ”jättefeministiska” tjejer. Kvinnokampen 

gick som en röd tråd genom allt de gjorde och var en viktig bevekelsegrund till att de 

överhuvudtaget bildade bandet. Petra menar att deras viktigaste syfte var att försöka 

inspirera andra tjejer till att börja spela. Rockmusicerandet sågs som en konkret form av 

kvinnlig frigörelse. Konserterna var en viktig arena för denna ideologiska kamp där de 

bland annat delade ut fanzines för att upplysa unga kvinnor. Hon tycker att det är 

jobbigt att prata om hur de splittrades eftersom de stod nära varandra.  

Petra: Ja men alltså vi splittrades därför att […] Vi hade olika ambitionsnivåer, det 

har man ju alltid i ett band liksom. Det är ju så. Vissa ville bli rockstjärnor och vissa 

ville förändra världen och vissa ville spela musik. Det var dom tre liksom. Det var 

dom tre grundstommarna kan man säga. Jag stod för den här politiska, jag ville 

liksom… Jag ville att vi skulle, att musiken skulle förändra. Sen hade vi våran 

sångerska som bara var superdiva, som bara var intresserad av va känd liksom. 

Hon... Hon är feminist också men ett helt annat förhållningssätt. Och sen så dom 

andra två tjejerna som bara ville, bara ville spela musik liksom (skrattar). Eller dom 

var lite så där ”ja javisst sure thing, vad vill ni hitta på?” liksom. Så att hon och jag 

blev väl ganska mycket antagonister liksom för att jag dömde väl henne ganska hårt 

för att hon inte gjorde tillräckligt mycket för kampen och hon dömde väl mej för att 

hon tyckte väl att jag inte gjorde tillräckligt mycket för bandet, få bli bandet att bli 

kommersiellt, så att det var… Det var… Vi hade ganska stora stora konflikter där i 

slutet.  

  

Trots alla problem hamnade Petra i ett slags identitetskris när de till slut gick skilda 

vägar. Även om hon bedömer upplösningen som nödvändig fick den stora 

konsekvenser för henne. Petras intensiva umgänge med de andra hade pågått i flera år. 

Feminismen förenade dem men det räckte inte i slutändan. Deras starka 

vänskapsförhållanden är nu en del av det förflutna. Ingenting är sig riktigt likt längre 

och det har inte varit helt lätt för Petra att gå vidare. Petras erfarenheter är ett 
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väldokumenterat dilemma och uppmärksammas i samband med Riot Grrrls Movement 

där band kunde gå skilda vägar på grund av grundläggande skillnader i synen på bandet 

och dess funktion – var det i slutändan politiken eller musiken som var viktigast? Detta 

utgör en av många kopplingar mellan mina informanter och denna rörelse. En 

förklaring går att finna i att den rörelsen betraktades som en scen både i politisk såväl 

som musikalisk bemärkelse (Schilt 2004: 122).  

Numera sjunger Petra i ett hardcoreband som förutom henne själv består av killar. 

De har ingen inbördes relation men de delar en vurm för att spela live och har en 

liknande politisk tillhörighet som binder dem samman. Petra trivs dock inte alls med de 

andra och har försökt hoppa av flera gånger. Sist hon försökte att ”göra slut” med sitt 

band blev hon övertalad att stanna kvar och de andra fick henne att känna att det 

verkliga problemet var hennes dåliga självförtroende. Petra beskriver det hela i termer av 

tvång och ofrivillighet och låter nästan uppgiven när hon förklarar hur hon vantrivs i en 

relation som är svår att bryta sig loss ifrån. 

Hennes skildring av bandet är dock komplex. Det kan verka lite paradoxalt att delar 

av det som Petra ser som problematiskt med det nya bandet är något som hon längtade 

efter i det gamla. Hennes nuvarande band träffas och repar i två eller tre timmar och 

sedan går de hem. Det ges inget utrymme för sociala aktiviteter överhuvudtaget, vilket 

kan jämföras med hennes gamla band som Petra tyckte pratade alltför mycket. Det 

gjorde henne frustrerad. Vidare skiljer sig arbetsmetoden avsevärt från hennes gamla 

band. Där fanns det en stark tro på demokrati. När Petra lägger ut texten om denna 

skillnad analyserar hon sin upplevelse utifrån genus, samtidigt som hon understryker att 

hon egentligen inte vill generalisera kring hur kvinnor och män är.  

Petra: Alltså jag kan vara så här och försöka… Det är lite tråkigt också att man som 

kvinna kommer in och får nån slags underlättarroll (skrattar) så där men jag är mycket 

så där ”men åh, kan vi inte gå och ta en fika?”. Eller så här ”kan vi inte prata lite?” 

du vet. Det är verkligen jättestor... Nu ska jag inte säga att det är en generell skillnad 

mellan killband och tjejband för det vet jag till exempel inte, men just, men de här 

två de är jätteolika.  Det är också så här… Det finns ingen demokrati i det här 

bandet.  […] Ja, det finns väl nån slags nån outtalad hierarki. Men det är en kille, 

han som gör mest musik liksom, han bestämmer allt och det är ingen annan som 

säger emot liksom. […] 

 

Petra skriver politiska låttexter och komponerar dessutom sångslingorna som hon 

sjunger, men trots sin aktiva roll i bandet trivs hon inte. När jag ger en positiv 

kommentar till allt som hon gör skrattar hon på ett sätt som låter lätt uppgivet i mina 

öron. ”Ja, fast jag känner mej ändå som en doatjej alltså. […] Jag vet inte, jag känner 

också att dom är så otroligt mycket bättre än vad jag. Alltså det här är ju första gången 

som jag spelar med bara killar liksom. Dom började ju spela i band när dom var fjorton 

liksom. Det gjorde ju inte jag.” Hennes svar visar på behovet av en någorlunda 

kunskapsmässig jämvikt inom kollektivet. Petra är en av dem som jämför sig med den 

unge men ändå erfarne manlige musikern. Att det är just denna kategori som förefaller 

utgöra sinnebilden av en rockmusiker har bidragit till att göra mer än en informant 
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modfälld. Kontrasten mellan dem och de själva som nybörjare har ibland känts som 

alltför stor.  

Makthierarkier inom ett band kan innebära något nedbrytande. I Petras fall är det en 

man i bandet som är dominant och det är svårt för henne att hävda sig mot honom. 

Hon spelar gitarr och det har hänt att hon har kommit med egna förslag på gitarrslingor 

men att han inte har godtagit dem utan ersatt dem med sina egna alternativ som är 

alltför svåra för Petra. Resultatet blir att hon får göra riktigt enkla saker som inte alls är 

utmanande och som får henne att känna sig undermålig. Feministiska studier är en del 

av Petras bakgrund vilket blir påtagligt i hennes diskussion där hon sätter in sig själv 

och sina erfarenheter i ett större perspektiv. Hon framhåller hur strukturerna som finns 

i samhället försvårar för henne att tänka och verka feministiskt och att vara 

underordnad eller förtryckt kan vara något stigmatiserande. 

Petra: Man hellre vill att det ska va på ett visst sätt än vad det är liksom. Det är 

jättejättesvårt. Och så är det svårt också när man går omkring… Det blir nån slags 

dubbelbestraffning. Man går omkring och reducerar sej själv för man är en dålig tjej 

och så kommer så feministdelen av en själv och slår på en såhär. Du är inte bara 

dålig utan du är dålig som reducerar dej själv också. Man har ju många monster liksom 

som sitter liksom i huvudet. Det har man. 

 

Utanförskapet och känslan av att inte vara respekterad tar sig många uttryck och själv 

betonar hon det ironiska i situationen att medlemmarna presenterar sig själva som 

medvetna feminister samtidigt som hon inte på långa vägar känner sig jämställd i sin 

position gentemot dem. 

 

Petra: Jag upplever det jättemycket det här med det här bandet jag spela med att dom 

är… Alltså när dom pratar om nånting, det kan va allting från spelning till liksom nåt 

riff eller till taktbyten eller liksom, innan vi börjar pratar dom om nån referens till 

nån skiva eller nånting, då tittar dom alltid på varandra. Dom tittar aldrig på mej.  

 

Vi diskuterar frågan om makt och Petra konstaterar att hennes nuvarande band arbetar 

enligt en hierarkisk metod men att hon tror att de andra medlemmarna trivs med 

situationen som sådan. För Petra är dock upplevelsen snarast den omvända. Hon vill 

hoppa av eftersom hon tycker att hon befinner sig ”längst ner”. Trots dessa nackdelar 

kan Petra även se fördelar med deras sätt att arbeta och vara på och förstärker 

därigenom idén om att relationen mellan bandmedlemmar kan vara komplex. ”Dom är 

ju otroligt raka, de är ju väldigt så här precisa, alltså man får ju direkta svar om man 

fråga om saker och ting.” Baksidan med detta är att de har bestämda åsikter och kan bli 

riktigt otrevliga och elaka om de är på dåligt humör, menar Petra. Hon jämför dem med 

hennes gamla band där de hade ett helt annat kommunikationsmönster och var 

konflikträdda på ett sätt som hon ser som typiskt kvinnligt. Petra utför under min 

intervju ett slags jämförande genusanalys av dessa två band och väger hela tiden det 

onda mot det goda. Hon lyfter fram det komiska i situationen – som om det egentligen 

kan ses som en form av lustig kulturkrock. Även om hon tycker att det är befriande 



195 
 

med den ärlighet som medlemmarna i hennes nuvarande band ger uttryck för, finns det 

inte någon positiv feedback. Petra saknar den bekräftelse som hon fick av sina gamla 

bandmedlemmar.  

Petra: Dom bekräftar aldrig varandra och dom bekräftar aldrig mej. De är aldrig så

 här, alltså jag har aldrig hört om nån så här ”FAN VICKET BRA RIFF!”  Men

 du vet så här. Men du vet det var det enda vi höll på med på i (Petras förra band,

 förf. anm.).  ”GUD VA BRA! Alltså DET DÄR var så bra, men nej vad menar

 du!” Ja men du vet hela tiden liksom (lätt skratt). Men aldrig liksom…  

Marika: Du saknar det? 

Petra: Javisst! Det är jättekonstigt. Aldrig varit med om att dom har ”gud gud!” va! Och

 jag försöker säga och det blir också så här man försöker ta på sej den här

 underlättarrollen liksom Moder Teresa: ”Hör ni killar, ni är så…” (med skratt i

 rösten). Det sa jag alltid i början ”hör ni killar, gud vad roligt det är att spela med

 er för ni är så duktiga musiker”.  Och dom bara ”ja” så här (vi skrattar båda

 hjärtligt). 

 

Närheten till de andra bandmedlemmarna blir märkbar när intervjuerna kommer in på 

tankar om framtiden. Maria låter trosviss när hon förklarar att hon är orolig över hur 

det ska bli i framtiden och det är uppenbart att hon inte vill komma till den punkten då 

hon måste skiljas från de andra. Det är alla de praktiska hindren som bekymrar henne. 

Marika: Hur ser du på framtiden när det gäller musik och ert band? 

Maria: Ja, när jag ser på vårat band så är jag ju lite orolig (låter säker på sin sak).

 Därför att jag tänker så här att: Ja men vill vi alla bo i samma stad hela tiden. Hur

 går det om vi inte bor i samma stad? Vi är vana att repa två gånger i veckan.

 Klarar jag av att repa en gång i månaden att man träffas? Är alla så pass

 engagerade, jag vet att jag är och jag tror att Anette är. Men jag vet inte om... Jag

 vet det... Och sen är det också det här att ja vi är tjugifyra tjugifem år. Jaha, är

 det nån som vill skaffa familj? Är det nån som ska satsa på nån annan karriär?

 Nån yrkeskarriär. Det är ju allt sånt också. [...] Men jag tänker liksom att när jag

 gått klart min utbildning vill jag bo kvar i den här stan? Hittar jag ett jobb här?

 Jag kanske måste flytta för att få ett jobb. Och jag menar jag skulle ju miljarder  

 gånger hellre vara musiker och ha det som yrke än nånting annat men det är ju

 inte säkert att det går. Det är ju väldigt svårt alltså att kunna försörja sig på 

 musiken. 

 

Maria är tveksam om det kommer att gå att hålla ihop hennes nuvarande band och när 

hon säger att hon är ”lite orolig” talar hennes emfas och kroppsspråk sitt eget tydliga 

språk. Jag tycker lite synd om henne eftersom det känns som om hon bearbetar en 

kommande sorg. Jag drar parallellen till bilden av bandet som ett slags familj. 

Relationerna kan vara nära men samtidigt komplexa och ibland krävande (se t ex 

Weinstein 2004). I dagsläget ser framtiden inte helt ljus ut enligt Maria. Det är alltför 

många faktorer som måste falla på plats och de befinner sig i den tidsperiod i livet då 
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många börjar tänka på att bilda familj. Ingen av mina informanter har barn men någon 

gång får jag höra talas om någon bandmedlem som blivit med barn och hoppat av. 

Någon annan försöker fortsätta repetera med bandet fast hon är gravid (vilket hon gör 

genom att skydda magen från ljud). Att kombinera livet som rockmusiker med familj är 

ett generellt problem för kvinnor. Kvinnliga rockmusikers framtid och karriär begränsas 

många gånger av familjebildningar (Bayton 1998: 36ff). När Maria diskuterar ämnet 

förklarar hon att man måste sluta spela redan då man blir gravid eftersom fostret i 

magen kan få hörselskador av de höga ljudnivåerna. Maria är samtidigt klar med att det 

bara handlar om en kortare period och utgår ifrån att man oftast är två som har ansvar 

för barnet. Jämställdhet är en självklarhet för henne. 

Maria förklarar hur viktigt det är för bandets framtid att ha en bra demo. Vi pratar 

om eventuella strategier som de har som grupp och Pia anser att en lyckad inspelning 

närmast kan ses som avgörande. Diskussionen började med att vi pratade lite om 

framtiden och det föranledde min fråga om det finns en vision hos henne om att bli 

professionell. Maria kommer med ett mycket långt och utförligt svar om vilka drömmar 

och idéer som hon har – att de ska kontakta skivbolag och åka på turné nästa sommar 

och hur hon vill att de ska gå tillväga. Jag tycker mig uppfatta ett defensivt tonläge, som 

om hon känner sig uppmanad av mig att tänka framåt och ta tag i deras eventuella 

karriärmöjligheter, som om de inte vore tillräckligt seriösa eller ambitiösa. Det är en 

märklig situation som infinner sig. Plötsligt känner jag mer som en manager än som en 

forskare som håller på med sitt avhandlingsarbete. Det här är en av de gånger då jag 

upplever att jag med min närvaro och mitt avhandlingsämne gör något med 

informanterna. 

Marias turnédrömmar hänger intimt samman med att de nu har en riktigt bra demo 

att skicka ut till olika intressenter. Marias band är ett av dem i materialet som närmar sig 

ett slags semiprofessionell status. Nu kan hon tillåta sig att tänka tankar som sträcker sig 

långt ifrån Umeå. Det är ganska genomtänkta strategier som hon delar med sig till mig 

och jag förstår att de har lekt med idéerna ett bra tag, även om jag då och då upplever 

det som om hon vill tona ned sina ambitioner lite inför mig.  

Maria: Det känns som att nu har vi ryckt tag i oss själva och ska vi komma nån vart 

så måste vi faktiskt anstränga oss för vi kan inte bara sitta på baken i soffan för då 

händer det ingenting... För ingen vet att vi finns, vi måste visa oss själva. Och då har 

vi känt kanske att vi vill ha en bra demo först, innan och nu känner vi att vi har det. 

Eller en demo som vi kan stå för, som vi tycker att ”det här är vi, så här låter vi”. 

 

Bindningarna till bandet, de känslomässiga och musikaliska, skiljer sig åt från person till 

person. Medan Maria är en av dem som uttrycker en oro för hennes bands framtid har 

Åsa en annan erfarenhet. Åsa har olika mål som bandmedlem och som trubadur vilket 

kan tolkas utifrån en kulturell, diskursiv kontext. När Åsa diskuterar sin roll i bandet är 

hon tydlig med att förklara att hon inte drömmer om att bli ”världsstjärna”.   

Åsa: Mitt mål med mitt trubadurspelande det är att fortsätta skriva låtar och att 

kunna skriva bra låtar, att utvecklas i mitt gitarrspelande och utvecklas i min ... Hur 
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jag skriver, alltså i mitt skrivande och göra nya låtar och sånt. […] Och med bandet 

så, där är det ju att lära mej spela bättre bas, bli en bättre basist helt enkelt. Jag har 

inga mål att bli en världsstjärna, det har jag inte. 

  

I motsats till många andra ligger inte liveframträdanden till grund för vad Åsa strävar 

efter och drömmar om. Hon låter sina närmaste vänner ta del av det hon gör. De 

träffas hemma hos någon och sjunger och spelar för varandra, men inte ens det verkar 

vara helt nödvändigt för Åsa. Det ligger på ett mer personligt plan. Hon mår bra av att 

sitta och spela själv och det är just detta som är den viktigaste aspekten av hela hennes 

musikeridentitet. Relationen till bandet kommer i andra hand och Åsa sätter 

bandspelandet i samband med en vilja att synas och bli framgångsrik och beundrad. Det 

viktigaste för henne är att utvecklas inom sitt område och att förbättra sin 

instrumenthantering. Även om hon inte aspirerar efter att bli känd har hon gjort två nya 

demos: en med bandet och en med den duo som har bildats ur bandet. Jag blir 

förvånad eftersom jag sätter demos i samband med någon form av karriärplanering och 

undslipper ett ”oj oj oj!”. ”Ja!” replikerar Åsa då och skrattar högt och ljudligt. ”Ja, att 

kunna göra nånting bättre, det skulle också va kul. Men det är också mest för min egen 

skull, inte för att sälja och bli rik.” Åsa betonar ordet ”rik”. Hennes ställningstagande 

kan ses som en ideologisk markering som visar på hennes politiska hemmahörighet. 

Åsas framtidsdrömmar vävs kring ljudbilder, hur de kan skapas och finslipas på olika 

sätt. Åsa menar att hon inte drivs av en lust att synas eller att bli bekräftad och jag får 

känslan av att tankarna bakom hennes ord har stötts och blötts många gånger. Det är 

nästan som om hon har utarbetat en strategi inför sig själv som rör hennes sitt liv som 

musiker – en prioriteringsordning för vad som är viktigt och mindre viktigt.  

Åsa: Mitt trubadurande, mina egna låtar skulle jag också vilja att utöka, med att 

kanske ta in fler instrument. Att se hur det skulle bli om man, om man hade 

trummor och till och såna saker. Det skulle också kunna vara nånting jag är 

intresserad över. Och nu när jag är med i ett band så kan ju det vara lättare att få 

folk att spela (lätt skratt).  

 

En viktig skiljelinje förefaller vara hur det kollektiva rangordnas. När en del talar om 

framtiden är det inte det nuvarande bandet som sätts i första rummet – ett fenomen 

som kan kopplas till den genomgående syn på individen som mer eller mindre 

fristående från någon form av kollektiv. Band kommer och går men den egna 

drivkraften och lusten till skapande består. Detta fenomen går att analysera utifrån ett 

individualistiskt förhållningssätt.  Individualism som drivkraft har länge premierats 

inom rocken. Artisters särprägel har fungerat som ett effektivt försäljningsknep. 

Individens unika (autentiska) uttryck har ofta blivit normerande – det har framställts 

som något bra och eftersträvansvärt att odla sin egen stil (se t ex Frith & Horne 1987: 

88f). Det går att dra en parallell till andra typer av konstnärlig verksamhet. Forskaren 

Mark Freemans studie av konstnärer visar på en ambition och ett behov av att hitta sin 

egen röst, sitt eget uttryck. Detta individualiseringsprojekt skildras som något 

nödvändigt och Freeman kopplar samman det till västerlandets fokus på subjektet 
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(Freeman 1993: 73f). Vidare går det att dra en parallell till det som sociologen Thomas 

Ziehe skriver om ”kulturell friställning”. Han menar att vår tid utmärks av ett uppbrott 

från gamla traditioner och levnadssätt. Människor i dagens västerland formar i allt 

högre utsträckning sina liv själva, även om alla dessa valmöjligheter och nödvändiga 

beslut också kan upplevas som en form av tvång eller ofrihet (Ziehe 1989). 

 Cecilia är med i ett band men när vi diskuterar framtiden nämner hon inte det. 

Cecilia har hunnit vara med i flera musikaliska projekt innan och förmodligen påverkar 

detta hennes skildring. Cecilia har sin egen solokarriär att falla tillbaka på. ”Det är klart, 

att jag skulle vilja hålla på med musik i varje fall mer än vad jag gör och få nå ut mer till 

andra men sen så vet jag inte om man skulle palla med att vara världsstjärna men… 

(Skrattar.) Men självklart, musik är ju jättekul att få hålla på med det på ett annat sätt.” 

Cecilia får exemplifiera en återkommande tanke i materialet. Formen är underordnad 

och det viktigaste är tillgången till uttrycket – antingen själv eller med andra.  Cecilia är 

en av dem som lockas starkt av scenen. Ibland blir det märkbart att det inte är en helt 

rumsren längtan, möjligtvis beroende av vad scenen representerar. En förklaring hittas 

förmodligen i musikbranschens logiker och att den inte sällan får stå som symbol för ett 

kapitalistiskt, imperialistiskt system som informanterna överlag tar tydligt avstånd ifrån 

(se t ex Taylor 1997). Även om det först verkade som om pratet om att bli 

”världsstjärna” mest var ett skämt, tycker jag mig märka hur det finns ett slags mental 

förberedelse hos Cecilia; att hon har tänkt tanken på en karriär. Trots att hon bara är 

tjugoett år gammal har hon hunnit bli förhållandevis rutinerad och scenvan. ”Det är väl 

så det skulle vara om man skulle bli känd eller slå igenom då måste man ju vara beredd 

på att spela mycket, så det är ju egentligen det bästa. Alltså repa är ju inte alltid så roligt, 

stå och traggla själv. Det är ju den där bekräftelsen hos publiken man vill... Vet man får. 

 

 I det här kapitlet har bandet lyfts fram och i viss mån kontrasterats mot andra 

identiteter som informanterna har som musiker. Bandet representerar ofta en delad 

musikalisk gemenskap och idén om att vara rockstjärna, medan rollen som soloartist 

upplevs vara mer introspektiv och mer självständig.  

 För så gott som alla informanter var feminism en viktig inkörsport till att börja spela 

i band, något som ofta avspeglade sig i bandets verksamhet under den initiala perioden. 

Vissa betraktar musiklektionernas arrangerade band som sitt första band medan det för 

andra ses något som ägde rum vid sidan om skolan. Att lära sig via covers har varit 

vanligt och punken och Riot Grrrls-rörelsens Do It Yourself-etos med dess upphöjande 

av amatörismen, har haft en mycket stor betydelse. För majoriteten är det under 

gymnasietiden som de på allvar börjar spela i rockband. Beskrivningarna som rör 

bandet är många och skiftande men överlag finns en mycket positiv syn på innebörden 

av att vara en del av att band. Mina informanter befinner sig inom en musikvärld (jfr 

Becker 1982) eller musikscen (jfr Bennett & Peterson 2004) där betydelsen av att bli 

accepterad in i den gemenskap som bandet utgör ses som något bra – även i 

bemärkelsen statusfyllt. Idén om en kollektiv identitet är ett centralt tema, både inom 

bandet och inom den lokala kulturen. Bandsamvaron kan vara mycket givande, vilket är 

ett fenomen som i intervjuerna inte minst blir markant i beskrivningarna av vardagens 

olika göromål: hur det känns att få till en bra låt genom gemensamt arbete och i 
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skildringarna av allt det som sker på och utanför scenen – till exempel resor och det 

sinnliga välbefinnandet som kommer sig av att spela flera instrument samtidigt. 

Samarbetet inom bandet utmålas ofta som något relativt komplext där det finns en 

återkommande norm om en demokratisk anda – att det många gånger ses som något 

bra och eftersträvansvärt att det inte finns någon tydlig hierarki. Överlag är möjligheten 

till inflytande och känslan av att vara respekterad avgörande för hur väl informanten 

trivs. Vissa befinner sig i band där låtproduktionen till stor del sker gemensamt medan 

andra har en mer undanskymd roll och har lite att säga till om och mår dåligt av det. 

Detta är ett fenomen som också kan förstås utifrån deras ideologiska övertygelser, som 

i mångt och mycket kan sammanfattas som ett intresse för rättvisefrågor.  

 När informanter talar om bandet synliggörs idéer och erfarenheter som rör 

genusnormer och det glapp som finns mellan teori och praktik – hur de önskar att kön 

inte har betydelse men att de upptäcker att det de facto har det. Maktrelaterade problem 

ses ofta utifrån genus, men inte alltid. Olika ambitioner eller förekomsten av dolda 

agendor kan leda till splittring. Slitningar och samarbetsproblem som leder till 

upplösningar ses snarast som något förväntat – de som spelat tillsammans länge talar 

ofta om detta som något speciellt eller till och med något nästan lite konstigt. Överlag 

dominerar de lyckliga skildringarna och en anledning till det kan vara att informanterna 

vill presentera en positiv bild av det hela, utifrån synen på bandet som en symbol för 

kvinnlig frigörelse. Samtidigt förefaller bandet vara en källa till stark glädje. Repningar 

och spelningar tar för vissa upp en stor del av deras liv – och få verkar vilja ha det på 

något annat sätt.  
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6 
 

ROLLEN SOM OFFENTLIG ROCKMUSIKER 
 

 

Att vara rockmusiker innebär att i någon utsträckning vara offentlig – inte minst genom 

att scenen har en sådan central betydelse i utövandet (jfr t ex Bayton 1998, Bennett 

1980, Cohen 1991, Finnegan 1989). I mitt material medför även föreningsarbetet att 

informanter många gånger hamnar i rampljuset. Uppdraget har en utåtriktad karaktär i 

sig. Rollen som rockmusicerande kvinna väcker stort intresse, vilket är ett fenomen som 

kan analyseras ur olika infallsvinklar. Att hantera detta är svårt eftersom det är många 

motstridiga diskurser i omlopp. Fenomenet med att artister får (medial) 

uppmärksamhet är snarast att betrakta som något eftersträvansvärt inom populärmusik-

diskursen eftersom deras karriärer är beroende av att människor får höra talas om deras 

existens. I mina informanters fall, och i likhet med vissa andra minoritetsgrupper inom 

rockens fält (se t ex Mahon 2004), finns det en stark önskan om att bli respekterad och 

att tas på allvar som musiker och helst inte bli positivt särbehandlad av arrangörer och 

andra – allra minst för någon annans goda samvetes skull. Diskursen kring unga 

kvinnor och rock blir väl synlig i berättelserna om livet som rockmusiker. Omvärldens 

omdömen och bilder av vad till exempel rock är, vad som ses som typiskt maskulint 

eller feminint, är föreställningar som informanterna nödgas förhålla sig till.  

Anneli har inte hunnit uppträda offentligt när vi träffas men har trots det 

erfarenheter av att bli bedömd av omgivningen utifrån rollen som kvinnlig rockmusiker. 

Att gå genom staden med gitarren på ryggen är ett exempel på en situation där Anneli 

upplevt sig bli ett slags representant för gruppen unga kvinnor som spelar rock. I 

intervjuerna nämns det flera gånger att det betyder något att bära en gitarr på ryggen – 

det går att se som en symbolisk handling som bygger på att instrumentet, framförallt i 

vissa grupper, förknippas med goda värden som innebär ett visst mått av kulturellt 

kapital. Kristin säger med emfas att det känns ”bra” att gå genom staden med gitarren 

på ryggen.  

Kristin: […] För då känner man sej lite, ja tuff! Och ja, man känner att man sticker 

ut! Jag kommer ihåg så här, ett roligt exempel när jag gick i gymnasiet och gick med 

gitarren genom A-stad, tillsammans med min pojkvän som jag hade då och han 

hade ryggsäck på ryggen, men han spelade också gitarr. Då sa han så här ”du, kan 

inte vi byta så jag kan bära din gitarr?” Han kände sej lite mesig då att gå bredvid 

mej som hade gitarren.  
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Vi skrattar åt denna episod. Pojkvännen fick inte byta. ”[…] Därför att det var ju min 

gitarr och det var ju jag som spelade på den.” Det låter självklart när Kristin säger det. 

Många informanter har hunnit stå inför publik ett stort antal gånger när jag träffar 

dem. För dem som regelbundet har spelningar blir offentligheten mer påtaglig och 

förefaller vara mer avgörande för hur de upplever sin situation och sig själva som 

musiker. Då är kraven på dem större att kunna hantera förväntningar från 

omgivningen, bland annat det mediala intresset med dess logiker. Detta kan tolkas ur en 

lokal kontext. Tidningar, och ibland även lokal nyhetsteve, har till exempel visat ett 

uttryckligt intresse för SGTB i Umeå. Föreningens olika arrangemang har blivit 

omskrivna vilket har inneburit att vissa musiker som är kopplade till föreningarna har 

hamnat i rampljuset, men även föreningens syfte har i sig rönt uppmärksamhet. I takt 

med att informanterna har blivit mer offentliga i rollen som rockmusiker eller/och som 

föreningsaktiva, desto mer förefaller de påverkas av föreställningar och åsikter om 

kvinnor som spelar rock.  Informanterna lyfter många fram incidenter och händelser, 

som för att exemplifiera kvinnors underordning. I berättelserna om deras offentliga jag 

finns det en ökad fokusering på den egna könsidentiteten i jämförelse med deras 

beskrivningar om skapandet där deras roll som kvinnliga rockmusiker inte 

problematiseras på samma sätt. Det som sker i det offentliga demaskerar i ännu högre 

grad den könsbaserade asymmetriska maktbalansen. Tankar på möten med medier och 

andras åsikter aktualiserar ett politiskt tänkande framförallt kring frågor som rör 

feminism.  

Det finns många paralleller mellan informanternas roller som musiker och som 

föreningsaktiva. Det blir inte sällan märkbart att dessa roller inte helt och hållet går att 

särskilja från varandra. Detta blir extra påtagligt när informanterna pratar om sitt 

utåtriktade liv som bandmedlemmar, på samma gång som de ser sig själva utifrån 

föreningen och vad den står för. De försöker etablera sig själva som rockmusiker 

samtidigt som de befinner sig i en position där de förväntas – och i viss mån måste – 

göra politiska ställningstaganden. Fenomenet kan utläsas i intervjuerna som är fyllda 

med anekdoter som är personliga samtidigt som de kan ses som allmängiltiga och 

politiskt kodade. Den politiska röda tråden är ofta närvarande i samtalen, även om den 

tar sig olika uttryck och varierar i intensitet.  

Maria kommer in på ämnet könskvotering när vi pratar om problemet med att 

kategoriseras som tjejband av arrangörer och tidningar. Många delar hennes strategiska 

syn på kvotering som något som leder till attitydförändringar på sikt. Maria är positiv 

och tror att jämlikheten i samhället är på väg att förbättras – något som kommer att 

avspegla sig i musikens värld. Diskussioner kring denna form av politiska paradox som 

kvotering ofta karaktäriseras vara, är ett återkommande tema i materialet. Maria tror att 

kvotering med tiden kommer att innebära att kvinnliga musiker blir något vardagligt 

och inte längre något annorlunda och exotiskt. 

Maria: Man vet ju att det är attityderna som finns i samhället och jag hoppas att det 

blir en förändring. Jag tror att det kommer att bli en förändring men vi måste ju som 

ändå få spela. Vi måste ju nog ändå ta spelningar fastän vi får dom för att vi är tjejer 

alltså, jag måste ut och spela. För jag tror inte... Jag vet inte, för jag tror som på den 
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här debatten, alltså jag tror som Sanna sa, att man måste kvotera in först innan den 

här attitydförändringen kan ske. Så tjejerna måste ut och spela och så får man kanske 

”jaha okey, nu står det att de att de är ett tjejband”. Jaha, men vi får i varje fall spela. 

Vi kommer ut! Dom ser att vi finns, och när tillräckligt många finns då försvinner 

det där, för då försvinner attityderna. 

 

Att befinna sig i positionen där man kan bli bedömd av andra kan leda till känslor av 

utsatthet som bland annat manifesterar sig i scenskräck. Det här är något som många 

talar om som ett problem, i olika grad och omfattning. Den kan även ta sig kroppsliga 

uttryck som försvårar musicerandet. I musikens värld är denna rädsla väldokumenterad 

och ses som ett påtagligt problem för musiker (se t ex Wills & Cooper 1988). Detta är 

ett fenomen som är relativt vanligt och som inte enbart ska utläsas utifrån en 

könsbaserad över- och underordning. Cohens forskning om rockmusikscenen i 

Liverpool åskådliggör dess manliga dominans. Hon pekar på en pendling mellan makt 

och maktlöshet som hon tycker sig se hos de manliga musikerna. Maktlösheten handlar 

om en utsatthetskänsla som delvis är relaterad till att scenen är en plats där de sjunger 

personliga texter och öppet visar sina känslor. En förklaring är att de därigenom 

riskerar att bryta mot de befintliga genusnormerna. Den sociokulturella kontexten 

färgar synen på hur män skall vara och pekar även mot ett slags klassrelaterad 

underordning. I Liverpool har drömmen om att bli rockmusiker representerat en möjlig 

väg ut ur den höga arbetslöshet som präglat staden under lång tid (Cohen 1991; 1997).  

Det förtjänar dock att påpekas att den här utsattheten – risktagningen som musiker 

utsätter sig för – samtidigt går att tolka om en del av lockelsen. Scenen blir en arena där 

färdigheter uppvisas och det är en utmaning som kan påverka i positiv riktning – både 

fysiskt och psykiskt (jfr t ex Herndon & McLeod 1981: 188f).  Mina informanter 

skildrar det som att de blir sporrade av tanken på att allt står och faller på dem och 

deras prestation. Vissa forskare pekar på att kvinnor inom populärmusiken är påtagligt 

utsatta i scensammanhang (se t ex Bayton 1998: 122-133). Många av intervjuutsagorna 

går att tolka utifrån denna typ av feministisk förförståelse; om hur rocken kan upplevas 

som en exklusiv sfär som man inte träder in i som kvinna utan sanktioner. När 

omvärldens omdömen och bemötanden kommer på tapeten, aktualiseras den 

feministiska tillhörigheten på olika sätt – det är den dominerande tolkningsramen som 

informanterna utläser sina erfarenheter igenom.  

 Annelis upplevelse är tudelad och motsägelsefull. För henne handlade det om 

frigörelse att börja spela men hennes inledande entusiasm har med tiden blivit alltmer 

förstörd. Anneli blir agiterad när hon pratar om hur hon upplevde den första tiden, 

vilket utgör en erfarenhet som hon förefaller tolka utifrån sin radikalfeministiska 

identitet. Hennes utsagor resulterar i ett slags allmängiltig historia som inte enbart 

handlar om henne själv. Anneli ser i likhet med andra sitt musicerande som en del av 

det nödvändiga jämställdhetsarbetet.  

 

Anneli: Nu har jag öppnat dörren till en värld som inte har visat sig va så speciell 

liksom. […] ”ÅH pojkar!” Jag har varit värsta fanet liksom. Och nu är det inte så 

speciellt längre liksom så som dom ville att man skulle va. För det är här ändå, det 
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är så stor status för män att spela musik och ”öh öh kolla brudar, öh öh” (försöker 

härma och låta som en dryg kille). Men jag kan också liksom… Men det var ju 

också, det fanns ju negativa sidor också. För att jag fick ju, vi fick ju, vi får ju 

dubbelt skit på oss. Vi är kvinnor och vi är nybörjare i musik, så då får man ju 

gånger två. Man är här, man är osäker på vad man ska göra och så sen blir man 

inkräktare i en värld som man inte får träda in i liksom. Det går ju inte. 

 

Känslan av att bli utsatt för sanktioner för att man är nybörjare och tjej diskuteras av 

flera och ses ett stort dilemma. Upplevelsen av skitsnack gör Anneli irriterad men inte 

indignerad – snarare utgör det erfarenheter som verkar driva henne framåt. Lite i 

förbigående konstaterar Anneli att somliga människor var positiva och uppmuntrande 

när de började, men hon går inte närmare in på det. Överlag förefaller Anneli vilja lyfta 

fram orättvisor – gör hon det för att hon tror att jag i min roll som forskare kan 

påverka till förmån för kvinnors rättigheter? Anneli sticker inte under stol med att hon 

blivit fördomsfull. Hennes bild av det motsatta könet förefaller vara komplicerad men 

på det hela taget ganska mörk. Hon menar att hennes erfarenheter har format henne. 

”Har börjat gå med min bas på stan, då har jag taggarna utåt liksom.” Anneli nämner en 

händelse som inträffade för ett tag sedan, som om hon verkligen vill få mig att förstå 

varför hon är så arg. Anneli var med i ett band som bestod av några tjejer. Deras 

klädstil påminde om varandras. En dag när de gick på stan var de med om något som 

satte sina spår hos Anneli. 

 

Anneli: Vi lyssna på punk och hon har typ svart och rufsigt hår och så vi var bara 

”och nu ska vi på ett rep för första gången” (härmar upphetsad, glad röst). ”Åh!” så 

där och så möter vi en kille som kommer så här, som är bekant, som också har den 

här stilen […]. ”Men aha, vad är det här? Ahhh!” (Anneli härmar upphetsad röst.) 

Och då blev man ju sexobjekt helt plötsligt. ”Huuu!”  

 

Anneli ryser och knycker på kroppen av obehag. Upplevelsen av att bli reducerad till 

sexobjekt är något som väcker oerhört starka känslor hos Anneli och det är svårt att 

med ord beskriva hennes känslomässiga utspel, starka mimik och hätska tonfall. Orden 

kommer så snabbt att mitt kassettband inte hinner registrera dem alla och 

kroppsspråket är livligt och yvigt, som om hon har ett stort behov av att understryka 

det hon säger. Förutom Anneli nämner få den här typen av direkta sexistiska påhopp.  

 Jag upplever ibland hur informanterna väljer att lyfta fram negativa historier och att 

det finns ett strategiskt syfte – de sätter in dem i en feministisk tolkningsram för att visa 

på att det finns en mer generell giltighet i deras utsagor. Strategiska berättelser (jfr 

Patterson 2002) utmärker sig genom att vara laddade och att det förefaller finnas någon 

slags strategisk idé eller tanke bakom dem. I informanternas värld kan detta ses som ett 

sätt för dem såsom politiskt verksamma feminister att synliggöra och upphöja privata 

erfarenheter av förtryck. Några av dessa erfarenheter har cirkulerat i olika offentliga 

sammanhang – jag har hört samma historia återberättas i olika kontexter. Min tolkning 

får stöd hos narrativitetsforskaren Amy Shuman (2005). Hon pekar på hur människors 

berättelser kan vara allegoriska och röra sig bortom den enskilda individens erfarenheter 
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och att de därigenom får representera ett slags kollektiv erfarenhet (Shuman 2005). 

Detta fenomen kan även ses i samband med att kvinnors underordning inom till 

exempel ljudteknikens område ses som en form av allmänkunskap som tas för givet (jfr 

t ex Bergman 2000, Leonard 2007: 24). Många gånger under intervjuarbetet uppstår 

situationen då det inte riktigt känns relevant om det återberättade handlar om 

informanten själv eller om någon annan. ”Så det är en sån klassisk historia” säger 

Anneli och nystar upp en händelse som hon och gitarristen i hennes gamla band råkade 

ut för en gång. Det hela ägde rum under en repning och de ljudtekniker som hjälpte till 

med den tekniska utrustningen upplevdes som nedlåtande och sexistiska. Händelsen har 

hos Anneli transformerats till en ”klassisk historia” som fungerar som en symbol för 

hur (unga) kvinnor inom rocken i allmänhet har det.  

Anneli: ”Ursäkta det är nåt fel med min förstärkare” så där. Han bara ”ahh, ahh, här 

har vi då en basförstärkare” (pratar långsamt). Jag bara ”ja, jag vet, fast det är nåt fel 

med det”. ”Och det här är on-offknappen.” (Anneli pratar långsamt och tydligt.) 

Och jag var liksom så där, jag brukar fatta sånt […]. Och jag bara ”va?” Och så sen 

går han vidare. ”Det här är då en gitarrförstärkare, det här är on-off knappen, och 

här är då volymknappen.” Och jag var bara liksom så där ”hehehehe”. 

 

Annelis ord och kroppsspråk förklarar med all önskvärd tydlighet att hon upplevde 

incidenten som starkt förminskande. Hon ser inte hjälpen som ett uttryck för välvilja 

utan snarare som ett tecken på disrespekt.  

En sfär som upplevs som helt ofrånkomlig och som ofta omtalas i negativa termer 

är musikaffären, där allt det materiella som en rockmusiker kan tänkas behöva 

inhandlas. Anneli minns en gång då hon upplevde sig bli kränkt i ett sådant 

sammanhang.  

Anneli: Jag tänkte inte på det då men efteråt har jag vart skitsur. […] Så jag skulle 

köpa en sladd och dom ”du vet väl om att det här är en mic-sladd?”. Och jag bara 

”ja.” Tack för den lektionen. Det är kul att man få en lektion. För att ja, alltså jag 

kan ändå känna att jag har bra självförtroende, men sen, alltså jag tycker det är 

hemskt att gå in i musikaffärer. […] För att jag sätter på skygglappar när jag går, jag 

tittar liksom ner i golvet och så beger jag mej till kassan. Jag vet oftast vad jag vill ha 

liksom: ”Hej jag vill ha plektrum mmm” liksom. Och det är alltid killar, alltid killar 

som ska sitta, sitta och spela och ”ja men Axel, lyssna på den här ‟ihhhh‟ (härmar 

gitarrspelande)”. Kör alltid typ massa covers.  

 

Anneli reagerar kraftigt inför en miljö som domineras av män och hon beskriver de 

manliga biträdena i nedlåtande (sexistiska) termer, vilket kanske kan tolkas som en form 

av verbal hämnd eller som ett uttryck för vanmakt. Musikaffärsupplevelsen är en 

tämligen klassisk erfarenhet, även om långt ifrån alla informanter upplever den så 

explicit negativ och förminskande som Anneli. Negativa erfarenheter av musikaffärer är 

ett fenomen som omtalas inom forskningen på området (se t ex Bayton 1998: 30-31, 

40-42, Cohen 1997: 23, Kruse 2003: 142, jfr Jansson 2005: 65-70). Ofta fokuseras 
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affärernas mer eller mindre utpräglat maskulina karaktär. Carey Sargent (2009: 684) har 

forskat om musikaffärer i USA och ser dem som ett uttryck för en maskulinitet där 

rockstjärnelivet konstrueras som något eftersträvansvärt. ”In these music stores, 

organizational culture is driven by masculinist fantasies of the rock musician lifestyle” 

(Sargent 2009: 665). Sargent skriver om hur kvinnliga konsumenter utvecklade strategier 

för att hantera denna situation men att de ändå många gånger blev bemötta på ett 

nedlåtande sätt (Sargent 2009). Möten med ljudtekniker och musikaffärer skildras på ett 

sätt som går att tolka utifrån Sherry Ortners begrepp nyckelscenario. Det är en händelse 

som sammanfattar viktiga gemensamma teman hos en kultur (Ortner 1973, jfr 

Lilliestam 2003). Inom den feministiska musikkultur som informanterna är en del av, 

används musikaffären i syfte att symbolisera feministiska värderingar som är viktiga för 

dem och för att belysa en underordning som måste motarbetas.  

 För vissa informanter verkar idén om ett dåligt bemötande vara så pass cementerad 

att förväntningarna på musikaffärsbiträden är lågt ställda. Den allmänna inställningen 

kan även tolkas utifrån föreningarna och deras funktion som en feministisk gemenskap 

med motkulturella särdrag. Ämnet förefaller ligga högt upp på agendan för de 

problemområden som finns för kvinnliga rockmusiker, vilket kan förstås utifrån 

musikaffärens centrala roll. Gitarrsträngar, plektrum, trumskinn är några få exempel på 

varor som måste införskaffas relativt ofta. Problemets omfattning kan skönjas i Åsas 

förvåning över det respektfulla bemötande som hon fick när hon skulle köpa sin första 

egna basgitarr. Åsas bas stod i ett hörn i hennes rum. Jag tyckte att den ser ganska ny ut 

och får veta att den har ett antal månader på nacken och betraktas som relativt 

nyinförskaffad. Vi börjar prata om händelsen då hon köpte den och det hela inramas av 

ett slags uteblivet sexistiskt bemötande. Att köpa ett större instrument utmålas ofta som 

något som innebär en stor glädje och förväntan, men även en viss bävan. Åsas inköp av 

sin nya elbas var precis ett sådant tillfälle och hon var spänd. Känslan av att vara i 

underläge på grund av man är nybörjare och ung kvinna är något som Åsa delar med 

merparten.  

 

Åsa: Jag visste inte så överdrivet mycket och så där så… Men… Nä, det var... Jag 

gick dit och det var ju lite nervöst, det var det ju självklart. Vissa musikgrabbar kan ju 

vara ganska... Ja inte så trevliga egentligen, men han jag träffade var jätteschysst, 

svarade på alla frågor och så där. Det var en kompis som hade tipsat om just den 

musikaffären på grund av deras trevliga attityd mot tjejer som spelar. […] Och hon 

sa: ”Gå till dom här, för att dom... Oftast så är dom schysst när det gäller mot 

tjejer.”  

 

Jag uppfångar Åsas misstänksamhet och ställer frågan om hon har någon personlig 

erfarenhet av dåligt bemötande men det visar sig att hennes misstro baserar sig på 

andras erfarenheter, på historier som hon har fått höra från olika källor. Åsa har själv 

haft väldigt få sådana möten. När Åsa ska köpa strängar och dylikt vet hon precis vad 

hon ska ha och går direkt till hyllan och sedan till kassan. Åsas nya bas kostade 2 600 

kronor, inklusive fodral. Åsa gapskrattar när hon erkänner för mig att hon inte vet vad 

en elbas normalt brukar kosta. ”Jag har ingen koll!” Kanske skrattar hon för att det 
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finns outtalade förväntningar på en rockmusiker att hon eller han ska känna till sådana 

saker. Hennes berättelse om elbasinköpet går i dur. Åsa låter glad, upprymd och 

förvånad.  Det blev så mycket bättre än hon trodde det skulle bli.  

Ett sätt för musiker att försöka nå ut i offentligheten är genom att sprida sina alster 

(jfr t ex Berkaak & Ruud 1994: 128-130). Det har på flera sätt en stor signifikans och 

nämns ofta i samband med tankar på en eventuell karriär. Hos dem som har varit aktiva 

länge dyker ämnet demos så gott som alltid upp i samtalet.51  Flera har gjort demos 

med ett visst antal låtar som har tryckts upp i CD-format. Ibland har den gjorts hemma 

med mycket små resurser och i andra fall har den producerats i en mer eller mindre 

professionell studiomiljö. Vissa bryr sig inte nämnvärt om ljudets kvaliteter medan 

andra har oerhört sofistikerade kunskaper och åsikter i ämnet. Demon har även en mer 

symbolisk betydelse i och med att den inger känslan av att ha ytterligare etablerat sig 

som artist, men också för att den är ett konkret uttryck för ett bands kollektiva identitet.

 Tankar om kollektiv identitet aktualiseras när jag och Maria diskuterar hur viktigt 

det är att produktionen inte låter för ”fint” på hennes bands nya demo. ”Och vi vill att 

det ska vara skitigt (skrattar lätt). […] Det ska låta som om vi står i replokalen och slår 

på en bandspelare och så låter det fast med bättre ljudkvalitet.” I replokalen blir ljudet 

lätt burkigt menar Maria. Det är själva livekänslan som de vill försöka fånga. Maria 

nämner ordet ”garage” för att beskriva det önskade soundet och som kan sägas 

representera en del av rockens samtida kanon där en längtan efter autenticitet är 

framträdande (se t ex Lilliestam 2009: 227, Thornton 1995: 26). Ordet kan ses som en 

språklig markering för en hemmahörighet i alternativa eller undergroundmusikerkretsar 

(jfr Bannister 2006, Cohen 1991, Kruse 2003, Shank 1994).52 Jag utläser Marias ord 

som att de vill försöka renodla sin image som band och därigenom blir produktionen 

desto viktigare. ”Allting tillsammans på en gång och då måste man vara ganska repade 

för att det ska gå, (skrattar lätt) för man får inte spela ett fel. Men vi ville göra det så för 

att skapa den här livekänslan och jag tycker att vi lyckades.” Maria framhåller att 

ljudteknikern var trevlig och det ses som ett stort plus i kanten. Maria är stolt över att 

de spelade in på tolv timmar och att de inte gjorde några större felspelningar. Vi pratar 

om den förra demon och hon förklarar att trummorna gick in på en kanal, vilket 

innebar att de inte kunde reglera volymen på virveltrumman om de tyckte att den 

hördes för lite. Den här gången hade de en kanal för varje enskilt instrument i trumsetet 

och det märks tydligt på demon menar Maria. Ljudet blev helt enkelt mycket bättre 

mixat denna gång. Maria är påtagligt glad och belåten över deras nya demo, både över 

dess tillkomst och över slutprodukten. 

Åsa spelade in sin första demo alldeles själv, med lånad utrustning. Hon sjöng och 

ackompanjerade sig själv på akustisk gitarr. Hon låter märkbart nöjd när hon deklarerar 

att hon gjorde hela demoinspelningen ”[…] helt själv! […] Och det var jätteroligt! 

                                                             
51 Demo är en förkortning av demonstration. För musikerna i min avhandling är demos framförallt tänkt att 
användas som referens i kontakter med till exempel arrangörer och skivbolag. Källa: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Demo 
52 Begreppet “garageband” härstammar från 1960-talet då den så kallade ”british invasion” med band som 
The Beatles inspirerade många unga till att själva börja spela i band. Musiken utmärktes bland annat av ett 
speciellt ”slamrigt” sound och av att få ackord användes. http://sv.wikipedia.org/wiki/Garagerock  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Garagerock
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Kvalitén kanske inte är den bästa eftersom jag inte hade nån koll på hur man skulle göra 

(skrattar) men det var jätteroligt att få också göra det helt själv.” Många gånger 

framkommer det hur lyckoframkallande det egna kunnandet kan vara – att 

självständigheten i sig är viktig och stärkande. Åsa lade på en del stämmor till sin egen 

sång. Några vänner hade visat henne lite om hur dataprogrammet fungerade och hon 

experimenterade och lärde sig på vägen. ”Jag var lite så här ändå lite skeptisk eftersom 

det var mycket gamla låtar som jag inte riktigt tyckte så här var jättebra nu… Men det 

ändå kul och ha dom på skiva. Så jag har ju sålt en del men ändå så här… Ja, jag vet 

inte. Det är mest för min egen skull och för mina nära och kära.” 

Materialet som rör deras roll i offentligheten domineras till stor del av erfarenheter 

där män som på olika sätt kritiserar eller ifrågasätter informanterna i deras roll som 

kvinnliga rockmusiker. Det finns även exempel på tillrättavisningar från kvinnor som 

kan förstås som en form av disciplinering utifrån förväntade eller önskvärda 

genusnormer. Kristins beskrivning av sin högstadietid ger en fingervisning om detta 

fenomen. Kristin började spela gitarr och tyckte att det var roligt. Hon var den enda 

tjejen på sitt högstadium som gjorde det och även om det var väldigt kul tillägger 

Kristin samtidigt att hon var tvungen att hävda sig på grund av sitt val av hobby. ”Jag 

minns det var nån tjej som när hon fick reda på att jag hade spelat eller att jag spelade 

gitarr så kom hon fram och var så här ‟jaha vad… Så ska du operera dej nu också så att 

du blir kille?‟ Det stack lite i folks ögon, det kan man säga.”  Kristin härmar ett drygt, 

överlägset tonläge när hon försöker låta som denna tjej. Kerstin tror att det bottnade i 

någon slags avundsjuka och kanske även okunskap. ”För att många tjejer visste ju 

ingenting själv från det där området, om rockmusiken och att spela så där.” Kristins 

erfarenheter inom detta område avviker lite från de andra informanterna. Många 

beskriver hur de har blivit uppmuntrade av kvinnor i deras omgivning. Vidare har 

Kristin mestadels positiva minnen av hur killar i hennes skola reagerade på att hon 

började med att spela rock. ”Ja men det var mer så här, ‟ja men va kul! Hej rock-

Kristin!‟ var det nån som kallade mej och så där.”  

Omgivningens uppmärksamhet upplevs ofta som dubbelbottnad. Det kan inge en 

känsla av att behöva bevisa sin duglighet och skicklighet, vilket ibland riskerar att ta 

bort glädjen. Det kan även påverka synen på kollektivet. Eva minns när hennes band 

ännu befann sig på idéstadiet och all den uppmärksamhet som de fick redan då. Även 

om hon blev smickrad av förväntningarna blev hon samtidigt stressad av dem. ”Det 

kändes som lite så här att om man säger att man spelar i ett band och tänker som att… 

Ja då tror alla att man är så himla duktig och så att vi inte var så duktiga, så jag ville som 

inte ha några förväntningar på mej.” Eva är numera rutinerad men tycker ändå att hon 

inte räcker till och hennes uttalande visar på hur många känner det.  

En informant uttrycker den bestämda åsikten att kvinnliga rockmusiker som vill 

synas och höras ska göra det i egenskap av duktiga musiker. Hennes uttalande kan tolkas 

utifrån en situation där normen hög kompetens har internaliserats och resulterat i en 

förtryckande struktur. Stressen och de höga förväntningarna kommer alltså även 

inifrån, från de egna leden – från kompisar och bekanta och från föreningarnas 

medlemmar. Scenariot i sin helhet ger en bredare förståelse till fenomenet prestations-

ångest. Det förekommer slitningar inom föreningarna, inte minst eftersom det finns 
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skillnader i synen på uppdraget och dess karaktär. Sofie berättar om samarbetsproblem 

som finns inom Rockrebeller, där det har hänt att medlemmar har betett sig nedlåtande 

mot varandra.  

 

Sofie: ”[…] Det finns vissa personer i Rebell till exempel, som har en tendens att

 hela tiden mäta sej med dom andra i Rebell och sen så visar dom eller typ kan

 dom vräka ur sej riktigt otrevliga saker. […]  

Marika: Typ vad då alltså? 

Sofie: Ja alltså om någon som är nybörjare helt på ljudteknik, får ratta ljudet på en

 spelning och sen så säger en viss person då ”om jag hade rattat ljudet hade det

 blivit mycket bättre!”.        

 

Teknikkunskapernas höga status förefaller kunna leda till en söndring av gemenskapen. 

Sofie tolkar problemen på individnivå och menar att det hela bottnar i att vissa av de 

unga medlemmarna har behov av att hävda sig. Kanske hon vill avdramatisera det hela 

en smula för att inte föreningen ska få sitt namn besudlat? Handlar det även möjligtvis 

om en strävan efter någon form av kvinnosolidaritet? Det här är en av de gånger då jag 

tycker mig skönja hur kraven som offentligheten medför är stora och att det kan 

manifestera sig i inre konflikter i föreningarna. Även inom SGTB förekommer det 

meningsskiljaktigheter men när det förs på tal presenteras det som något normalt och 

förväntat – inte minst utifrån att de lägger ner mycket ideellt arbete samtidigt som de 

har omvärldens ögon på sig. Överlag präglas intervjuerna av en ljus bild av föreningarna 

och samarbetet. Det är sällan som negativa saker överhuvudtaget lyfts fram.  

En avgörande faktor som löper som en röd tråd avhandlingen igenom är alltså 

synen på solidaritet med andra kvinnor, hur den ska se ut och i vilken omfattning den 

bör finnas. Ämnet är känsligt och komplicerat eftersom det tangerar en identitetspolitik 

som inte alltid hyllas i det offentliga (se t ex Eduards 2002, Rönnblom 2002). Den 

kvinnliga solidariteten sätts på sin spets vissa gånger och dess giltighet ifrågasätts på sätt 

och vis av informanten ovan, som påpekade hur hon ser kvinnors kompetens som 

musiker som det centrala:  

 

Informant: Jag tycker det kan va lite drygt med tjejer som bara ”ja men ja men se på 

oss, vi är ju tjejer och vi kan spela” och så där jag menar… Och så sen så är dom så 

himla mycket SÄMRE alltså. Då tycker jag istället skulle man satsa på att va lika bra 

och inte ta det på så stort allvar. Det tycker jag Saharah Hotnights till exempel har 

gjort. Dom har ju verkligen lyckats! Dom har aldrig nånsin påstått att dom är några 

feminister eller liksom kämpat för att tjejer ska få va med så mycket utan dom bara 

är jävligt BRA! Och då får man liksom… Då inser man som liksom att det finns 

fysiska förutsättningar för att tjejer ska kunna spela rock mycket att va mycket bättre 

än många killar!  

 

Uttalandet ovan synliggör föreställningar om hur kvinnliga artister ska vara och normen 

som säger att man måste vara bra, helst riktigt bra – inte minst för att omgivningens 

fördomar ska komma på skam. Informanten förefaller utgå ifrån att kvinnliga 
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rockmusiker dras över en kam och att det är något som hon försöker förhålla sig till. 

För att vinna omgivningens respekt måste kvinnliga musiker satsa mycket på att 

förkovra sig. Respekt är ett nyckelord i sammanhanget. 

Denna fokusering på (den tekniska) prestationen delas av många även om flertalet 

inte ventilerar denna form av kritik mot mindre duktiga kvinnliga rockmusiker. 

Informanten förefaller tycka att de representerar sitt kön och att de därigenom är 

förpliktigade att göra sitt allra bästa, medan andra informanter mer lyfter fram det 

problematiska i situationen. Hon kritiserar feminismen för att fokusera alltför mycket 

på könstillhörigheten trots att hon själv är aktiv i en av föreningarna. Även om 

informantens åsikter inte representerar majoritetens, inringar de den komplexitet som 

ofta omgärdar diskussionen kring kompetens och kvotering. Bakom tvetydigheten i 

hennes resonemang finns det en problematik som ska ses tolkas utifrån 

underordningens mekanismer. Hon menar att det är bra att föreningen finns på samma 

gång som hon på sätt och vis tar avstånd från den och vad den står för. Det är tydligt 

att hon inte vill se sig själv som offer, som någon som behöver stöd, på samma gång 

som hon kan förstå att andra unga kvinnor behöver hjälp. Detta kan tolkas som en 

försvarsstrategi som bygger på internaliseringen av omgivningens syn på unga 

rockmusicerande kvinnor: ett slags förtryckets diskurs som mer eller mindre utgår ifrån 

att kvinnor är sämre och därför måste bli inkvoterade. Kvotering är ett omdebatterat 

ämne och ett återkommande tema i intervjumaterialet – dess laddade karaktär är talande 

för den situation som mina informanter befinner sig i.  

Det går att dra en parallell till annan forskning som handlar om feminism och 

kvinnor som kollektiv och hur den tar sig uttryck. Ett exempel är hur studier av 

feministiska fanzines väcker frågan om kvinnlig solidaritet, om systerskapet och dess 

gränser samt visar på hur olika feministiska ideologier kan bli till vattendelare 

(Gunnarsson Payne 2006: 111-138). Informanten ovan intar i mitt tycke en mer 

liberalfeministisk position och hon ställer sig mer kritisk till det kvinnoidentifierande, 

kollektivistiska särdraget i den förening som hon är verksam inom. 

 

ATT ÄNTRA SCENEN 

”Nån slags revansch kanske.” Så beskriver Lena första gången som hon stod på scenen. 

Det utspelade sig i skolan när hon gick i sexan. Hon var nervös och rädd för att 

misslyckas. ”Vad ska dom andra tycka? Tänk om jag gör bort mig?” Upplevelsen 

påminner om den som många informanter talar om i vuxen ålder. Men det gick bra för 

Lena och när jag frågar hur det kändes efteråt svarar hon: ”Jag tror jag var stolt. Stolt 

för att jag hade gjort det och liksom så där ‟ha ha! Jag kunde! Titta på mej!‟ liksom, på 

nåt sätt. ‟Tji fick ni!‟ ungefär. Jag fick va med och göra det här!”    

 Att ställa sig på en scen och framträda live inför publik är ett av de ämnen som 

väcker de allra starkaste känslorna hos mina informanter. Här finns hela känsloregistret 

representerat. Det liknas vid allt från att befinna sig i ett starkt positivt, extatiskt 

tillstånd (att till exempel vara ”hög” på någonting – hormoner eller droger) till något 

jobbigt och ångestframkallande. Huvudfokus i intervjuerna ligger ofta på olika teman. 
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Medan vissa uppehåller sig länge vid ämnen som rör nervositet och muskelkramp lyfter 

andra mer fram vad det betyder att få ett positivt gensvar från publiken – att bli 

bekräftad och beundrad.  

När jag träffar Eva ska hon och bandet precis ha en spelning där de ska agera 

förband åt en grupp vars namn är ganska välkänt i alternativa kretsar. Det väcker 

känslor. Jag märker att Eva är orolig. Jag frågar om hon tror att det finns avundsjuka 

och hon säger att hon vet att det är så. Framförallt andra manliga musiker kan känna sig 

förfördelade tror hon. Detta är något som skapar spänningar och utgör ett problem 

som återkommer i intervjumaterialet. ”Men sen då är jag nervös att det ska va folk i 

publiken som tycker att ‟ja men dom här va... Varför får dom här spela som förband 

och alltså varför fick inte vi får det? För vi är ju mycket bättre. Dom fick bara spela för 

att dom var tjejer alltså.‟ Såna saker kanske.” Det finns en kille som har varit speciellt 

irriterad över detta och Eva uttrycker en viss förståelse för det, även om hon tycker 

kritiken är lite otäck. ”Det är klart att... Det är antagligen svårare för killar att få 

spelningar.”  

 Att framträda offentligt blir ibland en källa till oro inte minst eftersom 

informanterna i rollen som rockmusiker då är direkt beroende av andra människor och 

en (ibland lånad) teknisk utrustning som kan vara av skiftande omfattning och kvalitet. 

Många som har regelbundna spelningar beskriver en stark känsla av utsatthet i dessa 

situationer. En av mina informanter förklarar hur hon saknade medhörning på bandets 

senaste spelning. Det innebar att hon knappt kunde höra sitt eget instrument under 

själva framförandet, vilket i hennes fall är trummor. De hade inte någon sådan teknisk 

utrustning på den scenen i det lilla samhälle som de hade åkt till. Felet låg inte hos 

någon utan tolkas utifrån att de är amatörmusiker och att den lokala arrangören inte 

hade möjlighet att tillgodose deras behov. Informanten tycker att det gick ganska dåligt 

på grund av detta och är relativt missnöjd och besviken.  

Anonymiserad informant: Ibland kan det ju va så när det är liten scen. Ja alltså och 

Sara och dom hade ju monitorerna framme vid dom men dom hade väl ingen till 

trummisen och då… Man blir inte lika peppad på spela och dessutom är det ju svårt 

att tajma in, alltså gör man ett stop i en låt, ett break, och så kanske det är en 

gitarrslinga och så ska jag börja på ett visst ställe på gitarrslingan. Hör jag inte 

gitarren då måste jag ju chansa på (att) jag liksom hör det i hjärnan någorlunda eller 

att jag har en exakt taktkänsla. Så att det blev väl lite fel där men… 

  

Flera framställer spelningarna som deras huvudsakliga drivkraft som musiker. Det är en 

erfarenhet som verkar vara komplex och ibland svår att beskriva, vilket går att koppla 

till de olika förväntningar och diskurser som finns om rockmusik. Vidare kan det sägas 

handla om ett iscensättande av olika, alternativa roller. Idén om att axla en (tillfällig) roll 

är tydlig hos vissa. Det skildras som något befriande och samtidigt utmanande. Frith 

diskuterar ”performance” i förhållande till rollspel och skådespel. ”How does 

performance-as-acting relate to performance-as-role-playing?” (Frith 1998: 204). Hos 

vissa finns ett tydligt intresse för teaterns uttrycksformer och att beskriva sig själv i 

termer av en ”teaterapa” är inte ovanligt. 
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Ett centralt tema är hur svårt det kan vara att gå upp på en scen och att det ses som 

något ansvarsfullt och förpliktande. Vissa tycks vilja undertrycka sina nervositets-

känslor, kanske eftersom det inte ses som legitimt eller ens möjligt att ge efter för dem. 

Rädslan eller respekten för scenen konstrueras dock oftast som något som tillhör livet 

som verksam rockmusiker och att nervositeten och berusningen som det ger är två 

sidor av samma mynt. Det verkar ingå i en kunskapsbank och är ett fält som utmärks av 

en tydlig reflexivitet. När till exempel Lena pratar om sina egna erfarenheter uttrycker 

hon en medvetenhet om att inte alla älskar att stå på scenen på det sätt som hon själv 

gör. 

 

Lena: Alltså första gången jag stod på en scen och uppträdde, jag menar det måste 

väl ändå… För att jag menar, annars är det väldigt många människor (som) får 

tvärtom en känsla av att det här är det värsta jag gjort. Jag kommer aldrig mer att 

 
 
En av musikerna i bandet Solitude & Company som uppträdde på  
She‟s Got the Beats festival i mars 2004. Foto: Marika Nordström 
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göra om det för att det är pinsamt och hemskt och scenskräck och alltihopa. Men jag 

fick tvärtom. 

 

Ibland synliggörs en i det närmaste essentialistisk människosyn i förhållande till den 

egna musikeridentiteten som visar sig i resonemang om varför man är lämpad att vara 

rockmusiker. Lena är en av dem som tidigt i livet fick en bild av sig själv som 

musikaliskt talangfull och i vuxen ålder resonerar hon utifrån att hon i motsats till en 

hel andra trivs på scenen (vilket i viss mån är en förutsättning för att kunna fungera 

som musiker). Detta leder in på tankar på hur en framväxande syn på sig själv som 

musiker med allt vad det innebär ofta är något som tar sin början i unga år (se t ex 

O‟Neill 2002).  

 Anneli saknar scenerfarenhet och spekulerar i hur det skulle kunna vara och hon 

skrattar lite skevt när vi pratar om att spela ute. Hon tycker nämligen att hennes band 

än så länge är alldeles för dåligt. Det är inte helt angenämt för henne att överhuvudtaget 

tänka i de banorna. Hon förefaller bli nervös av själva tanken och vill helst inte prata 

om det – hon skjuter bort ämnet och markerar en symbolisk distans, möjligtvis för att 

det för hennes del inte är aktuellt än på ett tag.  

Denna rädsla ingår också i den bild som förmedlas av forskningen inom ämnet. 

Frith skriver om populärmusik och hur det finns ett tydligt stråk av förlägenhet i 

framträdandet som fenomen på grund av att risken för misslyckande alltid finns där. 

”Performers always face the threat of the ultimate embarrassment: the performance that 

doesn´t work” (Frith 1998: 214). Det här är ett återkommande ämne och vissa 

informanter har detaljerade minnen av misslyckade konserter som ägde rum för flera år 

sedan. Berättelserna förefaller ibland ha en i det närmaste terapeutisk funktion som 

neutraliserar och oskadliggör den här typen av skräck som de flesta har någon 

erfarenhet av. Skratt och förlägna miner blandas och då och då när jag hör någon prata 

om en händelse som ägde rum för länge sedan tycker jag mig höra en väl utarbetad 

historia som har finslipats genom alla gånger som den har återberättats. Vidare tenderar 

informanterna att se scenrädsla som ett uttryck för en persons (essentiella) natur och 

betraktas därmed som något som inte är helt och hållet möjligt att bli av med, genom 

till exempel träning eller utbildning.   

 Förhållandet till publiken är ett centralt tema och kan liknas vid ett nav som den 

egna upplevelsen kretsar kring. Om publiken är bra kan det uppväga den nervositet och 

den tid som lagts ned. Behovet av att få publikens respons är i regel stort och den 

optimala åskådarskaran beskrivs som engagerad. I informanternas roll som musiker 

försöker de ibland tillgodose publikens konkreta önskemål. Pias band får emellanåt 

förfrågningar om specifika låtar och då anpassar de repertoaren efter detta. ”Det har vi 

faktiskt gjort nu, särskilt senaste (spelningen, förf. anm.). Då spelade vi en gammal låt 

som vi vet… För att folk som man känner kan ibland säga ‟åh, varför spelar ni inte den 

där låten då och då?‟ Så då vet man. Så man kan anpassa sej lite så, genom låtvalet.” 

Publikens (eventuella) inflytande är det få som talar om, kanske beroende av att det inte 

alltid handlar om medvetna strategier utan att det mer rör sig på ett undermedvetet 

plan.  I Cecilia förklaringsmodell över en lyckad spelning står publiken i centrum och 

hennes upplevelse är typisk. 
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Cecilia: Ja, ja, jag tror det hamnar högst upp på bästalistan. Egentligen hela 

processen när man har skrivet en låt, när man bär något inom sej och så får man ut 

det på papper. Först är det en otrolig förlösning, men sen när man presenterar den 

för sitt band och dom tycker den är bra, när man sen har… När dom har lagt till sitt 

så har man fullgjort sin vision men sen så vet man ju inte... Det är svårt att säga om 

det är bra eller inte förrän man har testat det på nån som är opartisk, så att om man 

möter en publik som i sin tur känner... Känner igen nånting man säger eller kommer 

fram och säger ”jaha, va bra, det är så jag tänker också”. Det är väl den största kick 

man får. Nånting som man har burit inom sej kommer till användning för nån 

annan. 

 

Cecilia skildrar scenen och publikens bemötande som slutet på en lång resa – som ett 

slags klimax. Det finns en vanlig syn på publiken som komplex och motsägelsefull – 

den ses som positiv och bejakande på samma gång som den kan vara kritisk och 

dömande. Den makt som publiken tillskrivs kan analyseras utifrån att populärkulturen 

genomsyras av värdeomdömen (se t ex Frith 1998: 16). Frith är en av dem som framhåller 

det som en grundpelare till varför den upplevs som starkt meningsfull. Tyckandet i sig 

är en viktig aspekt av konsumtionen av musik. Att diskutera artister och alster med 

vänner är något som musikintresserade ofta gör. Samtalen kan anta formen av 

argumentation eftersom smakomdömen tenderar att fungera som ett uttryck för 

individens identitet. Den subjektiva aspekten avläser Frith (1998: 9) i likhet med 

medieforskaren John Fiske (1992: 34-37) som en diskrimineringsprocess som mer eller 

mindre alla ägnar sig åt och som går att se som en del av identitetsformeringen. När du 

vill visa vem du är sker det även genom att utåt markera vad du inte tycker om och vad 

du inte kan identifiera dig med (jfr Bjurström 2005, Ruud 1997). Det finns en vetskap 

om att andras omdömen kommer att cirkulera efter en spelning. Att då befinna sig i 

rollen som musiker kan därför medföra en stark känsla av att vara blottad och oskyddad 

mot olika slags godtyckligheter.  

 Publikens makt i sammanhanget sätter starka känslor i gungning. Den kan framkalla 

känslor av förnedring när responsen uteblir eller när den inte motsvarar ens 

förväntningar. Ibland tillskrivs publiken närmast farliga eller hotfulla egenskaper. Den 

skildras som nyckfull, maktfullkomlig och att den kan vara skoningslös och 

fördömande, inte minst genom frånvaron av engagemang. Obehagskänslor kan ta sig 

många olika uttryck och det är inte alltid som informanterna själva relaterar sina 

upplevelser till en fråga om scenrädsla. Pia minns en incident som inträffade under en 

repetition men hon kommer ihåg det hela mer som en dålig spelning eftersom de inte 

var ensamma.  De hade besök i replokalen av en kille som ville titta på medan de 

repade. Han satt i en soffa och verkade vara fullständigt likgiltig inför vad han såg och 

hörde. 

 

Pia: Och så satt han bara i soffan, han satt i soffan och såg helt uttryckslös ut och 

nästan lite lidande ut. Och det var så... Och han sa ingenting och liksom bara helt så 

här (visar en helt uttryckslös min). Och sen sa han ingenting och det var fruktansvärt! 

Då var det verkligen bara ”men gud alltså”. Det finns ingen reaktion liksom. 
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Möjligtvis lite lätt lidande men då var det verkligen så här ”han tycker verkligen inte 

att de här är nåt bra”. Då blir man genast mindre peppad. 

 

Känslan av att bli bedömd, övervakad och utsatt för en form av tyst kritik har bidragit 

till att Pia minns händelsen och nämner den som exempel. Pia uttrycker en ilska över 

vilken negativ effekt som han hade med sin närvaro. Åskådaren var en person som fick 

deras godkännande att vara med och titta på men bandet fick ingen som helst 

bekräftelse av honom. Det här ansluter till en allmänt förekommande idé om behovet 

av jämvikt. En vanlig syn på förhållandet mellan publik och musiker är att det ska 

finnas någon slags balans och om det inte gör det riskerar resultatet att bli dåligt. Det 

förväntade beteendet hos publiken är någon typ av respons, helst positiv.  

Negativa händelser kan öka på en rädsla som också betraktas som allmängiltig. 

Scenskräck (”performance anxiety”) bland musiker och andra scenkonstnärer är ett 

väldokumenterat fenomen.53  Informanterna sätter ofta prestationsångesten i relation 

till upplevelsen av utsatthet på scenen, eller till att de som unga kvinnor känner sig 

tvungna att leva upp till bilden av en kompetent och erfaren musiker. Samtidigt är det 

viktigt att påpeka att rädslan för scenen är ett allmänt fenomen som ses som en 

bidragande till det relativt vanliga användandet av alkohol och narkotikapreparat bland 

(rock)musiker (se t ex Lilliestam 2009: 82, Wilson & Roland 2002: 51f). Viss forskning 

pekar dock på att problemet procentuellt sett kan vara mer utbrett hos kvinnliga 

musiker än hos manliga (se t ex Kokotsaki & Davidson 2003).  

 Eva och jag pratar om den spelning de ska ha dagen därpå. De ska repetera senare 

samma dag som vi träffas, men hon tror inte att det kommer att påverka hennes 

nervositet i någon positiv riktning eftersom konserten redan är nästa dag. Eva säger att 

hon inte kommer att kunna äta ordentligt imorgon. Hon ger intrycket av att verkligen 

inte se fram emot det hela. Det känns inte alltid bra efteråt heller förklarar hon.  ”Det är 

då som jag blir mest osäker på mej själv och efter spelningen då... Ja, kanske jag inte 

bryr mej så mycket även om det har gått lite dåligt men det är då börjar jag tänka”. Vid 

sådana tillfällen blir Eva extra självkritisk och tycker att hon borde öva mer.  

Marika: Vad kul, hoppas det kommer riktigt många! 

Eva: Det kommer säkert att kännas kul efteråt förhoppningsvis men alltså innan.  

  Det är bara en plåga alltså då bara ”varför fan utsätter jag mej för det här? [...] Ja 

men så där nervös och peppad, det är nog bra att va men nervös... Men det 

beror hur man...[ ...] Nu känner jag mej inte peppad, nu känner jag mej bara 

nervös. 

Marika: Kanske det ändras efter repningen i kväll? 

Eva: Ja, kanske det. 

 

                                                             
53 Se t ex Wilson & Roland (1988) samt Steptoe (2001). Dianna T. Kenny & Margaret S. Osborne (2006) har 
en gedigen litteraturlista som kan fungera som ett slags översikt över området. Det är framförallt en 
förteckning av psykologiskt inriktad forskning och där fokus ligger på barn och unga personer. Överlag 
verkar mycket av forskningen kring scenskräck härstamma från olika psykologiska perspektiv.  
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För Maria är situationen en helt annan. ”Så fort jag liksom kommer ut på scenen så 

känner jag mej ganska säker. Jag gillar jättemycket att stå på scen och jag gillar att sjunga.” 

Hon beskriver sig själv som en teaterapa som njuter av att få uppmärksamhet. Hennes 

beskrivning av en typisk spelning är att det är något som får henne att må bra och 

känna att hon har åstadkommit något. Maria menar att tiden då hon blev väldigt 

stressad av att gå upp på scenen numera är förbi. Nuförtiden känner hon sig oftast stark 

och självsäker. Hon kan vara nervös men det tar inte över glädjen. Senaste spelningen 

hade de fredagen innan vår intervju och när jag frågar hur den var verkar hennes minne 

av den vara enbart positiv. 

Maria: Jag tyckte det kändes bra. Jag tycker... Jag spelade fel, X spelade fel, Y spela 

fel och Z spela fel men jag tror inte så många hörde det. Det är mest sånt vi tänker 

på för att vi börjar bli lite mera kritiska mot oss själva. Men jag tycker det var en bra 

spelning ändå för man måste titta på publiken och det var ändå bra respons från 

publiken så då får man gå efter det, och så får man gå efter att ... Efter vi hade 

spelat så sålde vi åtta demos och det tycker jag var bra. Det tyder på att dom gillar 

eller tycker det var bra. Tror jag i alla fall. Jag hade i alla fall kul när jag spelade och 

det är liksom huvudsaken för mej. Att jag har roligt. Blir det nåt fel så... Jag glömde 

till exempel bort en liten melodislinga som jag har på en låt, precis när jag kom till 

den jag bara: ”Här ska jag göra nånting men vad är det? Det minns jag inte.” Och så 

är den så kort så att då var den ju redan över. Jag bara: ”Skit i det då!”  

 

Maria inleder med att berätta om varför hon tror att publiken uppskattade dem, men 

tillägger sedan att det viktigaste för henne är att ha roligt, inte att varenda detalj blir rätt. 

Jag upplever det som att hon inte vill tillskriva publiken alltför stor makt – det är 

positivt om bandet blir väl mottagna men det får inte vara det som avgör. Maria skrattar 

lätt när hon förklarar att det inte var hela världen att hon missade sin lilla melodislinga. 

Maria får däremot fjärilar i magen av det som föregår själva akten – soundcheck. Då är 

hon ibland så pass nervös att hennes skakningar gör det svårt att spela gitarr. Maria 

konstaterar på ett lugnt och sakligt sätt att fördelen med detta är att hon hinner varva 

ned innan konserten, genom att hon på så sätt kan ta ut all oro vid genomgången av 

ljudet. Det verkar vara en uttänkt strategi som hon använder sig av. Jag blir lite 

förvånad eftersom jag trodde att scenskräck innefattade en publik och ber henne därför 

att förklara sig lite närmare. Maria beskriver en närmast vidskeplig känsla som hon har 

om soundcheck – en upplevelse som går att liknas vid en ritual som lägger allt på plats. 

Samma fenomen inträffar när de befinner sig i studion och ska spela in. 

Maria: Ja jag vet inte, jag vet faktiskt inte. För då vet man att man ska spela sen och 

då så bara ”åh går det bra nu så går det väl bra sen och går det dåligt nu så går det 

dåligt sen” eller nånting sånt där. [...] När jag blir nervös då blir jag fruktansvärt 

darrig, som när vi skulle spela in. Mina ben, mina armar. Hela jag darrar jättemycket! 

Så mycket att jag tänker att ”alla måste se att jag darrar nu! Ser dom inte det då... Då 

är det helt konstigt alltså”. Så känner man sej så sen så... Ja, det känns mest i 
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kroppen liksom att man darrar, fast det är som... Man ska ju va lite nervös innan 

man spelar också annars är det inte bra. [...]  

  

Nervositet skildras på olika sätt och i varierande grad men överlag ses det som en 

ofrånkomlig del av vardagen. Maria uppfattar det som något bra, i lagom dos, vilket kan 

tolkas som ett försök till att anpassa sig till livet som offentlig rockmusiker. Det 

förefaller vara en tunn gräns mellan att vara peppad och stressad. Ämnet tar sig helt 

olika utformning informanterna emellan. Flera talar om fenomenet som ett problem 

som de kontinuerligt bearbetar medan andra knappt berör ämnet, möjligtvis för att det 

är ett känsligt område – något som de vill hålla för sig själva. Överlag präglas 

intervjuerna av ett slags ambivalens: att möta sin publik karaktäriseras av att vara 

nervkittlande, upphetsade och spännande, på samma gång som det är stressfram-

kallande och i värsta fall något som ger ångest.  

Den här typen av oro är inte sällan grundad i dåliga erfarenheter av olika slag. En av 

informanterna har under sina år som rockmusiker varit med om en del tråkigheter. Det 

band som hon en gång var medlem i fick många påhopp från unga män. Att kvinnor 

stöter på motstånd tycks vara något underförstått för henne, vilket sätter sin prägel på 

hennes skildring.  

Informant: Det var en kille som kom fram till mej och sa så här: ”Du är… Du är A-

stads sämsta trummis, vet du det?” Och det gjorde mej inte så mycket, därför att då 

blev jag bara så där ”oj vad skönt att du har blivit så provocerad av det vi håller på 

med så att du kommer fram och säger det.” (Skrattar lätt.) Så att alla musiker vet väl 

att det handlar väl i grund och botten om hur länge man har hållit på liksom. 

 

Informanten är engagerad i sitt arbete i Rockrebeller och bakom hennes starka drivkraft 

ligger flera liknande scenarier hämtade ur hennes eget liv, men även ur andras. I likhet 

med merparten bär hon på en rik erfarenhetsbank i ett ämne som berör henne och 

engagerar henne politiskt. Trots att informanten framställer det som att hon tog det 

hela med en klackspark blir det märkbart att denna händelse har satt djupa spår hos 

henne. Sedan bandet upplöstes har det varit svårt för henne att komma tillbaka till sitt 

instrument. Hon kände sig trygg med de andra tjejerna i bandet när sådana påhopp 

inträffade – ”uppbackad” som hon själv uttrycker det. Nu när de inte längre finns vid 

hennes sida har det blivit svårt för henne att fortsätta med trummorna. ”Så jag var 

jätteskrajsen för att spela trummor och sen dess har jag spelat trummor två gånger, i två 

band som sån här inhoppare på konserter. Men jag har inte spelat trummor i nåt band, 

vilket jag fortfarande jobbar jättemycket med mig själv, för jag tycker det är tråkigt att 

det ska va så.” Informanten lägger ansvar på sig själv att komma över det som hände, 

vilket ansluter till en återkommande känsla i materialet som går ut på att man måste 

vara tuff för att spela i band. Det hela kan också utläsas som en del av en kulturellt 

präglad jargong. Men vad betyder det egentligen? Få är förmodligen så tuffa som de 

egentligen vill eller tycker att de borde vara. 

Ett tema utgörs av hur informanter upplever det som att kvinnliga rockmusiker har 

mycket att leva upp till och att om de tekniska möjligheterna inte finns för ett bra 
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framträdande kan vissa få vatten på sin kvarn. Behovet att prestera bra är en viktig 

anledning till varför området ses som problematiskt – att det inte går att få fullständig 

kontroll över det som rör scenframträdanden. Informanten nedan tycker att det är kul 

att fungera som en förebild samtidigt som det ger henne prestationsångest att ses som 

en representant för kvinnliga rockmusiker, inte minst eftersom hon utgår ifrån att det 

florerar fördomar om kvinnliga trummisar.  

Informant: Det känns ju som jobbigt ibland också att måsta representera kvinnor, 

alltså att måsta representera ett kön när man står på scen, därför att… Ja för då 

tycker jag också att man kan så här känna att ”ja man...” Eller det skulle kännas bra 

också fast då skulle jag vilja va så himla mycket bättre, för att kunna bevisa nåt. Men 

nu känns det så här, ja men så bra är jag ju inte och då kanske jag bara bekräftar det 

dom redan tror, att tjejer är inte så bra på att spela trummor.  

 

På ett mer övergripande plan handlar det om representation och att mina informanter 

många gånger får fungera som förebilder, oavsett om de vill eller inte (jfr t ex Hall 

1997). Problemet som kommer av att företräda stora grupper omnämns i olika mediala 

sammanhang – inte minst när det gäller unga kvinnor – och visar på svårigheterna med 

att fungera som förebild eller ställföreträdare för en stor diversifierad grupp av 

människor.54 De förekommer i sammanhang där deras existens får vittna om att 

jämställdhet inom musikbranschen inte bara är en utopi. För vissa av informanterna 

som är mindre drivande i föreningarna är det inte alltid roligt att få denna representativa 

funktion. De hamnar i ett slags politisk roll, trots att deras främsta önskan är att få spela 

rock. Några betonar känslan av att i egenskap som kvinna behöva ”bevisa något” och 

det i kombination med att ljudtekniken till sin natur upplevs som både nyckfull och 

oberäknelig blir till en källa till oro.  Ett klassiskt scenario är att det inte finns tid till att 

göra en ordentlig soundcheck55 innan konserten börjar. Vissa drar en parallell mellan en 

bra soundcheck och en lyckad konsert. Bilden som ges är att makten ligger hos 

ljudteknikern samt hos arrangören som bestämmer när, var och hur genomgången av 

bandets ljud ska ske. Det är många komponenter som måste justeras och samordnas för 

att det ska låta bra i musikernas egna öron. Vissa talar om hur de med åren fått betydligt 

högre krav på ljudets kvalitet och att det med ökade kunskaper ofta följer större 

förväntningar på den egna produktionen eller ljudet. Bandet som informanten ovan är 

en del av har många spelningar och när de har soundcheck innan konserten känner de 

sig lugnare och tryggare – att det mesta förmodligen kommer att fungera, framförallt 

om de har haft tillfälle att prata ihop sig med ljudteknikern. Många beskriver line check 

som det minst önskvärda alternativa eftersom det inte ger samma möjlighet till 

                                                             
54 Bland annat diskuterar bloggaren Underbaraclara ämnet: 
http://www.folkbladet.nu/136552/2009/02/21/underbaraclara-far-aldrig-nagon-skit.   
55 En soundcheck är en ljudteknisk genomgång som görs innan, oftast flera timmar, konserten och är en 
hyfsad garant för att ljudet kommer att fungera: att publiken hör ljudet och att alla i bandet hör varandra och 
sitt eget instrument. Musikerna ställer även in ljudkvaliteten och volymen på sina respektive instrument. Det 
är ett bra tillfälle för dem att tycka till om ljudet överhuvudtaget, hur pass mycket basen skall höras med mera. 
Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Soundcheck 

http://www.folkbladet.nu/136552/2009/02/21/underbaraclara-far-aldrig-nagon-skit
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inflytande. Att göra ett line check istället för en soundcheck innebär att allt ställs i 

ordning och justeras precis innan spelningen. Detta kan upplevas som ett mycket 

stressframkallande moment eftersom publiken är på plats och tittar på medan det pågår.  

Informant: [...] Alltså man kan ju ta sin tid fast man känner sej som lite stressad 

också, för då är det oftast kort tid mellan bandet och så... Men oftast så har dom 

nån scen, alltså nån på scenen som ska hjälpa en också. ”Ja hur vill du ha det hur vill 

du ha det?” Och så ska man... Nej jag vet inte, jag gillar inte när det är stressigt. Ja, 

man kan ju ta sin tid men det är som ändå att man känner det här att folk har redan, 

”ja ska ni börja nån gång?” Man vet själv om man står i publiken och dom håller på 

och stämmer i en evighet och så där och så känns det som... Ja jag vet inte. Det 

gillar jag inte, och så sen då soundcheck då får man som värma upp, man hinner 

köra nästan en hel låt liksom man får... Ja, värma upp litegrann också. 

 

När informanten ovan talar om oron och obehaget i situationen då ljudet ska ställas i 

ordning, upplever jag det som om att hon pratar utifrån sin identitet som 

amatörrockmusiker. Hennes erfarenheter kan jämföras med den bild som forskare och 

journalister ger av livet för rockmusiker på lokal nivå, där scenen är en viktig 

komponent, och att det till viss del karaktäriseras som fyllt av stress och oro (se t ex 

Bennett 1980, Cohen 1991, Kruse 2003, Pollock 2002). Beroendet av ljudteknikern 

framställs i intervjumaterialet i negativa ordalag, vilket avspeglar en underordning som 

går att tyda ur olika subjektspositioner. Informanterna betonar framförallt genus men 

då och då även amatörstatus. 

 Ljudteknikern tilldelas stor makt i berättelserna eftersom det är den personen som 

styr och utformar ljudet och till stor del avgör dess kvalitet. Flera nämner tillfällen då de 

blivit illa behandlade i samband med soundcheck, eller situationer då ljudet blivit ett 

problemområde som har påverkat hela spelupplevelsen. Det förefaller närmast som 

något godtyckligt om man kan vara med och påverka ljudets kvalitet och ljudnivåer eller 

inte. När informanter pratar om sådana händelser blir det märkbart hur de framförallt 

ser dem ur ett feministiskt perspektiv, utifrån rollen som kvinnor. Det är inom denna 

sfär som de flesta berättelserna som rör sexism utspelar sig, även om så gott som ingen 

använder ordet. Informanterna förefaller nästan värja sig mot att applicera det på sig 

själva och sin situation, trots att de gärna brukar det i en mer allmän, övergripande 

diskussion om kvinnors villkor och situation. Kanske kan det ses som ett sätt att 

neutralisera något svårt och traumatiskt (jfr Pettersson 2007: 172f)?  

När Åsa och jag sitter och pratar om hennes tid i Umeå och vad hon gjorde då, 

kommer hon ihåg en tråkig incident och börjar fördjupa sig i minnet av en ljudtekniker. 

Åsa hade en riktig dålig spelning och skildringen centreras kring ljudteknikerns 

nonchalans och dåliga attityd.   

Åsa: Och sen fick jag nån jag vet inte, jag vet inte faktiskt hur många gånger jag har

  spelat i Umeå men det… Fick jag nån annan spelning för nåt annat arrangemang.

  Det minns jag inte riktigt vilka det var som arrangerade det, men den spelningen

  var inte speciellt rolig för att ljudteknikern var så otroligt otrevlig! 
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Marika: Var det i Umeå? 

Åsa: Ja. Han var så otrevlig. Ja men så här jag skulle då... Annars har jag mick, eller

  jag har tidigare spelat… Mickat upp till min gitarr men då hade jag fått låna 

  som jag skulle plugga in, och då visste jag inte var jag skulle stoppa den sen...  

  Alltså jag hade ju aldrig jobbat med förstärkare överhuvudtaget och han som

  mest bara ut som han var dödsless på att...[…] Och sen så försvann ljudet hela 

  tiden. Det kom och gick och så visa det sej att han när han skulle sätta ljuset så 

  var det som om han prövade alla ljusgrejer som fanns. Det var inget konstant utan 

  det var dit och dit och stjärnor och grejer och… Så det störde ju jättejättemycket. 

  Och ibland försvann gitarren, ljudet på gitarren och ljudet på det och så här. Så

   det var ju en pärs kan jag ju säga. […] 

 

Åsa förklarar att den bristande ljudtekniken tog bort mycket av glädjen med spelningen 

och hon kan än idag känna ilska över händelsen, vilket också visar på vilken stor 

betydelse ett framträdande kan tillmätas. Jag känner det som om att Åsa trots allt vill 

avdramatisera det hela en smula. Hon påpekar att det för henne i grund och botten 

handlar om en lust att själv skapa och att hon inte är beroende av att bli offentligt 

bedömd. Åsa menar att hon inte behöver den typen av bekräftelse. Minnet verkar dock 

ha etsat sig fast hos henne. Det återberättade inträffade för ett bra tag sedan, men Åsa 

har det i färskt minne.  

Maria och hennes band har lagt ned mycket tid på att lära sig området och Maria för 

ett övertygande resonemang om alla fördelar som kommer av att sitta på den här typen 

av kunskap. Inte minst i samband med framträdanden blir detta fenomen påtagligt. Det 

blir enklare, det går fortare och det känns extra bra när de åker iväg och spelar 

någonstans. Då njuter hon av att kunna skriva fördomsfulla ljudtekniker på näsan. 

Marias egna ord går att tolka som ett slags förväntad sexism eller diskriminering, vilket 

kan ses i ljuset av hennes egna erfarenheter som rockmusiker – att ett nedlåtande 

beteende gentemot kvinnliga rockmusiker är relativt vanligt förekommande. Maria gör 

dock små språkliga markeringar i diskussionen, som för att understryka att hon vill ge 

en nyanserad bild av det hela. Möjligtvis beror det på att hon även träffat en del trevliga 

ljudtekniker och arrangörer och hon därför är noga med att inte dra alla över en kam. 

Maria: Det känns mycket bra, särskilt om man är ute och spelar i andra städer. Så är

 det roligt för att (skrattar lätt) för att det är alltid samma sak när man kommer 

 nånstans... ”Ja tjejer, nu blir det kaos, dom kan ingenting.” Och så sen så går vi 

 dit och ställer in våra ljud och bara ”vi är klara nu”. Då är det väldigt skönt att 

 kunna.  

Marika: Så det är dom fördomarna? 

Maria: Ja vi har ju upplevt det så. Inte på alla ställen där man har spelat men på 

många ställen har man upplevt det så. Och då är det väldigt kul att kunna sätta 

dom på plats och visa att... Att man vet ändå litegrann om ljudet. 

 

Det framkommer vidare olika praktiska problem som tas upp i intervjumaterialet som 

visar på hur livet som amatörrockmusikernivå kan te sig. För dem som regelbundet har 
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konserter betonas ofta allt arbete som ligger bakom, till exempel att all teknisk 

utrustning ska finnas på plats i spellokalen och fungera. Pia berättar om en spelning i 

Umeå där de blev bokade och det visade sig i att det inte fanns någon ljudteknisk 

utrustning på plats. En så kallad ”backline”56 saknades vilket innebar att de i sista 

sekund blev tvungna att åka omkring och låna ihop och transportera förstärkare, 

trumset och annan nödvändig utrustning. De utgick ifrån att arrangören skulle 

tillhandahålla en ”backline” eftersom det är brukligt. Pia blev sur på honom som 

anlitade dem eftersom upplevelsen blev oerhört jobbig. Sådana här historier aktualiserar 

forskning som visar på att livet som rockmusiker tidvis kan vara slitsamt och otryggt – 

både bland professionella och bland amatörer (se t ex Cohen 1991: 42-46, Bennett 

1980: 17, Lilliestam 2009: 80-85, Shuker 2008: 60f).  

 

ATT STÅ INFÖR PUBLIKEN  
 

I skildringarna av den tid och möda som läggs ned på att försöka skapa en bra 

föreställning formas bilden av att många tar sin roll som artist på stort allvar. Cecilia ser 

det som en föreställning i ordets mer teaterorienterade bemärkelse; en roll som hon 

tillfälligt axlar. Forskaren Philip Auslander (2006) skriver om glamrock och teatralitet 

och är en av dem inom fältet som använder sig av begreppet ”persona” för att förklara 

vad som händer när en artist står på scenen. Auslander menar att artisten då 

representerar den diskurs som omgärdar scenen. En artists identitet framställs som 

något komplext och att det inte alltid går att dra en skarp gräns mellan det privata och 

offentliga jaget. Artister är sig själva på samma gång som de inte är det. Auslander tar 

David Jones som exempel vars artistnamn blev David Bowie och pekar på att detta 

representerar två olika roller som samverkar på ett intrikat sätt (Auslander 2006: 4ff). 

Denna tanke leder in på Butlers idéer om könet som performativt och att genus skapas 

genom kontinuerliga handlingar som upplevs som autentiska (Butler 2007). Denna 

teoretiska ram om hur kulturella praktiker reproduceras genom handlingar kan 

appliceras på mina informanter som ofta har olika musikaliska roller som de alternerar 

emellan. Även om dessa har olika kulturella konnotationer framförs de med samma 

inlevelse och övertygelse. Dessa skiftande roller går även att tolka som iscensättningar 

av genus där rockscenen blir en tydlig estrad för denna process. Klädbyten och en mer 

eller mindre uppenbar lek med stereotypa idéer om könen går att se som en önskan om 

att rucka på de rådande genusnormerna. Denna typ av rollspel som rör genus brukar 

ofta betraktas som en av rockens mer kontroversiella och frigörande egenskaper (se t ex 

Auslander 2004; 2006, Bayton 1998: 55-58, Reynolds & Press 1995, Walser 1993: 108-

136). Vidare går valet av stilmarkörer att tolka utifrån en tredje vågens feminism där till 

exempel stereotypt maskulina attribut ses som något frikopplat från kroppen och något 

som kvinnor kan använda sig av om de vill (se t ex Cox m fl 1997). Det kan ses ett 

exempel på hur kön ”görs” uppe på scenen genom performativa handlingar (jfr t ex 

                                                             
56 För mer information se: http://en.wikipedia.org/wiki/Backline_(stage) 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Backline_(stage)
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Butler 2007). Vissa informanter föredrar mer androgynt eller maskulint kodade 

stilmarkörer, som skjortor och jeans, medan till exempel Maria och hennes band ofta är 

sminkade och har färgstarka kläder samt korta kjolar när de uppträder. Maria är tydlig 

med att förklara att för henne representerar klädvalet ett ställningstagande.  

 Cecilia är den som tydligast markerar att det som händer när hon går upp på scenen 

är en specifik ”performance” som är mer eller mindre genomtänkt och särskiljd från 

henne som privatperson. Cecilia är tydlig med att det inte är hon som står där uppe 

utan att det är en roll som hon tillfälligt spelar. Hon är intresserad av teaterns 

uttrycksmedel och jag slås av hur hög hennes ambitionsnivå är. Tidigt i vår intervju 

formas min bild av Cecilia som en person som älskar scenen och vad den representerar. 

Det är nästan det första som hon börjar prata om. Redan som tonåring sökte sig Cecilia 

till olika scensammanhang och även om skräcken fanns där utgjorde den samtidigt en 

drivkraft. En kort tid före vår intervju såg jag henne under en festivalspelning med sitt 

band och fascinerades av hennes scenpersonlighet. Jag är därför nyfiken den dagen då 

jag beger mig till den plats i Umeå där vi har bestämt möte. Cecilia påminner inte alls 

om sin scenpersona. Cecilia är lågmäld och försynt och på det hela taget fjärran från 

den extroverta personframställningen på scenen. När vi pratar om framtida drömjobb 

förklarar Cecilia utan tvekan att hon skulle vilja jobba med att stärka unga tjejer genom 

att lära dem att musicera. Jag ber henne utveckla sitt resonemang och då exemplifierar 

hon genom att förklara vad som händer med henne när hon går upp på scenen: att hon 

går in i något och därigenom blir någon annan för en kort stund.  

Cecilia:  Jag känner att när jag går upp på scenen, så, så är det som att gå in i en roll, 

att man går in i sin musikerroll på nåt vis. Ganska stor skillnad på  den jag är 

privat och den jag är på scenen. 

Marika: På vilket sätt då? 

Cecilia: Ja, jag vet inte... Jag, jag törs ge mig… Jag är ganska eller ganska…Jag är mer 

 privat när jag är privat. På scenen blir det en annan grej, då ska man möta 

 publiken och det blir som ett rollspel. Man tänker sig in i låten också. Vad är det 

 jag sjunger? Hur kan jag förmedla allt… All den känslan som finns i den här 

 låten genom min kropp? […] Ja, när man går in i en låt. Jag tänker mig som in 

 vad det är för budskap jag har i texten eller i mitt riff (skrattar till) och det ska 

 fram i hela min person. Det är då det blir intressant att se på. Jag tycker också om 

 när det finns en närvaro och det finns en energi som når än bara till själva 

 musikern. 

 

Idén om att något speciellt inträffar när man äntrar scenen delar Cecilia med andra. 

Resonemanget bottnar ofta i idéer om att deras tillfälliga identitet eller roll ger dem mod 

och spelutrymme. För Cecilia innebär det att det blir lättare att dela med sig av sina 

intima texter till publiken. Den här upplevelsen vill hon att andra unga kvinnor också 

ska få uppleva. ”Det är det skönaste som finns. Att få bekräftelse på det man har gjort.” 

Jag vill att hon utvecklar sin tanke och frågar henne om det går att likna vid något 

annat, som kanske att få högsta betyg i en tentamen? Cecilia svarar att det är ungefär så; 

att det handlar om att få ett godkännande på att man har gjort något riktigt bra.  
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 Cecilia är en av dem som talar i termer av att hon i rollen som scenartist är 

förpliktad att göra sitt bästa. Hon ser det som artistens ansvar att skapa en bra show 

och att det i grund och botten är en fråga om scennärvaro. Hon såg bandet Skunk 

Anansie framträda live och imponerades av energin som strömmade ut från scenen och 

hon ser dess sångerska Skin som en förebild. ”För mej är det roller. Men alla i bandet är 

ju med på att man... Att man verkligen gör nåt för publiken och så där. Det är ju bra 

energi på scenen och vi har samspel och så där och det tycker jag i varje fall (skrattar 

till). Det är upp till andra att bekräfta om det är sant eller inte, men jag trivs att spela 

med dom.” Hennes tankegångar visar på tendensen att informanterna i första hand ser 

sig som (autonoma) rockmusiker och att det ofta synliggörs en viss distans till bandet. 

Cecilia resonerar om bandets ansvar och verkar tycka att deras ambitionsnivå matchar 

hennes, vilket hon ser som något bra.  

 I talet om scenen blir det ofta märkbart vilken ödmjukhet informanterna känner 

inför publiken. Det här leder vidare till frågan om vad rollen som amatörmusiker 

innebär och hur de ser på sig själva utifrån den positionen. Det finns ingen informant 

som helt och hållet förefaller våga tro på möjligheten att hon en dag kommer att bli 

professionell och kunna leva på sin musik. Det är på sätt och en rimlig slutsats med 

tanke på hur försvinnande litet antal artister som slår igenom och kan satsa allt på 

artistkarriären (se t ex Lilliestam 2009: 80-85, Shuker 2008: 47ff & 60f). Samtidigt lever 

informanterna ett liv som i delar påminner om professionella (rock)musikers där 

vardagen kretsar kring skapandet och reproducerandet av den egna musiken – en livsstil 

som genomsyrar allt från bekantskapskrets och hobbies till ett intresse i samhällsfrågor 

(jfr Bayton 1998, Bennett 1980, Cohen 1991: 36-42). Vid en närmare granskning visar 

det sig dock att relativt många har tänkt en hel del kring framtiden och att det spirar ett 

hopp hos dem om att slå igenom. Kanske känns det förmätet att skylta med sådana 

drömmar alltför mycket? Maria och Lena bär på sådana tankar och de skulle 

förmodligen tacka ja om tillfälle gavs. En gemensam nämnare är att båda två älskar att 

stå på scenen – en stor del av deras drivkraft ligger i drömmen om att få spela live inför 

publik.  

 Marias band är efterfrågat. På lördagen efter vår intervju ska de uppträda på 

Scharinska, en spellokal inrymd i ett gammalt anrikt ljusrosa hus i centrala Umeå. 

Scharinska representerar en av få musikscener i staden vid tidpunkten för mitt 

fältarbete. Hennes band fick spelningen via kontakter. ”[…] Det är några vi känner som 

hade bandet och dom har just släppt en skiva och ska ha ett slags… Jag vet inte, 

releaseparty eller nåt sånt där antar jag att det är, och då så ska va två band till, och då 

ringde dom och frågade om vi ville spela. […]” Händelsen är typisk för de människor 

som jag har rört mig bland och där vägen till offentligheten till stor del handlar om 

kontakter. Musikforskare pekar ofta på att sociala (informella) kontaktnät är viktiga för 

att få tillgång till en (lokal) musikscen. Att känna till olika ställen och se till att man får 

möjlighet att uppträda utgör viktiga element i livet som lokal amatörmusiker (se t ex 

Cohen 1997: 20, Finnegan 1989: 305-326, jfr Becker 2004, Shank 1994: 120). När 

informanter resonerar om hur de går tillväga för att få spelningar och om de svårigheter 

som finns, är det inte helt ovanligt att de i första hand ser sig själva som amatörmusiker 

på gräsrotsnivå. Problemen med brist på spellokaler kan inte tolkas enbart utifrån deras 
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könstillhörighet; det är generellt svårt för alla band att få spela live. Det är en form av 

allmänkunskap som tas för given och som genomsyrar deras vardag på flera sätt. Det är 

vanligt att många börjar sin karriär inom den alternativa scenen genom att uppträda i 

små, lokala spellokaler men att det kan vara ont om spelningstillfällen (se t ex Cohen 

1991: 68, Kruse 2003: 102-112). Det finns alltså en föreställning om att det offentliga är 

svårtillgängligt även för manliga musiker. Detta är ett av de tillfällen då det blir påtagligt 

hur informanterna identifierar sig med andra musiker på lokal nivå, oavsett kön, när de 

analyserar sin egen situation.  

 Ibland uppstår konkurrenssituationer. Det har hänt att olika band i Umeå som 

informanter är eller har varit med i, har utkonkurrerat varandra. En anledning är att det 

finns en stark fokusering på så kallade ”tjejband” hos arrangörerna – band som 

domineras av kvinnliga musiker. Lena blir påtagligt irriterad när hon minns hur en 

arrangör ringde och ville ha ett ”tjejband”. De tackade ja utan att veta att de därigenom 

utkonkurrerade sina vänner. ”‟Ja, vi ville ha med ett tjejband också, så därför ringde jag 

till dig nu.‟ […] Vi ville spela och jag visste inte att dom hade sökt spelningen. Och 

arrangörerna betedde sej som idioter men jag var ändå glad att få spela! Förstår du?” 

Lenas ilska över arrangörerna och frustration över att medlemmarna i det andra bandet 

blev lätt förargade, visar på det svåra i situationen – vad det kan innebära att vara 

marginaliserad på rockens gräsrotsnivå. Kanske påverkar också vetskapen om att det 

finns oerhört många duktiga band som vill samma sak den känsla av otillräcklighet 

gentemot manliga musiker som kommer fram i intervjuerna? Några kan uttrycka en viss 

förståelse för en avundsjuka som de har känt av, även om de tenderar att mer se den 

som ett jämställdhetsproblem och som ett symptom på kvinnors (generella) under-

ordning. 

 Ofta diskuteras frånvaron av spelningsmöjligheter som ett generellt problem men 

det ses även som något platsbundet. Lena tycker om Umeå men konstaterar att det är 

”[…] scenerna det brister i tycker jag. […] Alltså det är ju det här Hamnmagasinet liksom 

och så men nä… Det är ju så svårt, för om man vill ha en publik som är över arton. För 

det kan va ganska kul, det kan va ganska skönt och spela för folk som har druckit lite. 

Ursäkta mej men…” 

Allt arbete som läggs ner för att få spelningar talar sitt eget tydliga språk om hur 

spelningen kan upplevas. Lena exemplifierar den starka känslan som hon får av att 

befinna sig på scenen genom att förklara hur hon kämpar för att få framträda live. ”Ja, 

nä alltså jag kan ju säga att jag alltid har känt det här liksom: ‟ÅH!‟ Det är aldrig nån 

som frågar mej om jag vill spela konsert, jag måste alltid tjata!” Men i samma veva 

förklarar Lena att hon dagen innan fick en förfrågan via mejl om hon ville uppträda på 

Kamenski, ett annat lokalt tillhåll i Umeå. Lena blir påtagligt glad och upprymd av 

tanken. Bekräftelse kommer inte bara från publiken – att bli tillfrågad kan ses som ett 

viktig godkännande i sig, som en inbjudan till en gemenskap. Lena tar inte för givet att 

någon är intresserad av vad de har att erbjuda, snarare tvärtom. ”[…] Jag tror verkligen 

att ingen vill att vi ska typ spela nånstans!” Det finns en stark längtan efter att duga och 

bli accepterad som är kopplad till talet om scenen.  

 Inom musikforskningen framträder en komplex bild av vad det innebär att äntra 

scenen som rockmusiker, inte minst som kvinna (se t ex Bayton 1997: 46f, Bayton 
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1998: 101-146, Cohen 1991: 206ff). Att ställa sig framför en publik och spela låtar som 

man själv har varit med om att skapa kan ge en känsla av att vara blottad och 

utelämnad, på samma gång som möjligheten finns att publiken ger mycket tillbaka. 

Många av dem som framträder regelbundet talar om bekräftelsen och liknar den vid en 

stark kick, ett nervkittlande rus och något som är mycket bra för det egna egot.  

Det lokala sammanhanget innebär att publiken många gånger till relativt stor del 

består av vänner, släkt och bekanta. Flera ger uttryck för en kluvenhet inför vetskapen 

om att det finns många kända ansikten bland åskådarna. De vet att de kommer att få 

kommentarer efteråt och detta ses som en viktig del av framträdandet samtidigt som 

andras kritik kan vara svår att ta. När Pia och andra trycker på hur känsligt det kan vara 

att uppträda på hemmaplan väcks tankar om att det sådana gånger inte finns någon 

skarp gräns mellan deras privata och offentliga jag. Ett återkommande tema är hur det i 

dessa två mellanstora universitetsstäder finns en grupp rockmusiker som känner till 

varandra. Det kan liknas vid en stor, diversifierad bekantskapskrets som är både en 

tillgång och en belastning. Universitetsstäder är vanligt förekommande när det gäller 

uppkomsten av så kallade alternativa musikscener och de utmärks bland annat av 

användandet av DIY-metoder, men även genom att vara relativt autonoma (Shuker 

2008: 199, se även Azerrad 2001: 8). Det går att ses som en typ av (sub)kulturellt kapital 

att ha kunskap om vad andra gör och detta visar på det komplexa samspelet mellan 

rollen som musiker och privatperson och hur de rollerna tangerar varandra och glider 

samman (Cohen 1991: 200-222, Cohen 1997: 22, jfr Thornton 1995).  

Företeelsen med att lokala musiker går på varandras spelningar ses inte alltid som 

ett helt okomplicerat fenomen. Bayton uppmärksammar hur detta, framförallt för 

kvinnliga nybörjare, kan utgöra en känslig situation: ”There is often a fear of other 

musicians being in the audience since novices may not wish to be „judged‟ by their 

„peers‟ at this stage” (Bayton 1998: 101). Det kan bli en plikt att gå på andras konserter 

och när man själv står på scenen kan nervositeten späs på av vetskapen att många 

kunniga personer står i publiken och lyssnar. Pia talar om upplevelsen om när hon på 

förhand vet att vissa personer som hon känner väl efteråt kommer att berätta vad de 

tycker. Pia vill ha initierad kritik från personer som är insatta och låter irriterad när hon 

förklarar att det är mycket bättre än oförblommerade hyllningar. Kritik framställs 

relativt ofta som en positiv och i viss mån nödvändig form av feedback – en kunskap 

som kan få dem att bli ännu bättre, om den är rättfärdig vill säga. Pia kan vara oerhört 

spänd inför en spelning men om den går någorlunda bra brukar det släppa en bit i 

konserten. Trots att hon kan vara mycket nervös menar hon att detta är just det som 

hon brinner för – det som hon i första hand vill göra. När jag frågar varför svarar hon 

följande:  

 

Pia: Därför att de är kul att komma ut och visa upp sig för folk och så. Ja men det, det

 är roligt. Det är ju ändå roligt att spela ute. 

Marika: Vad är det som är roligt med att spela ute? 

Pia: ”Ja, vad är det som är roligt ja.” (Skrattar till.) Ja men det är roligt när man

 känner att det går bra och man ser att folk i publiken tycker att det är bra. Det 

 ser man ju ibland. Då känns det ju roligt att ”det här är ju våran musik som 
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 liksom som dom gillar”. Just det liksom. […] Så det är väl, det är ju naturligtvis 

 ego... Liksom bekräftelsegrej, alltså man vill ju… Vi tycker ju om våra låtar och 

 då vill man ju att andra ska tycka om dom, det är det man vill. Det är ju det som 

 är målet. Och då är ju spelningar bästa sättet. […] 

 

Publikens respons och det sköna i att bli bekräftad utgör en röd tråd i sammanhanget.  

Vidare ses det som ett tillfälle för lärande. Genom att se och lyssna på andra och via 

andras kommentarer, lär man sig hantverket, vilket kan ses som en del av 

socialisationsprocessen till att bli rockmusiker (jfr t ex Lilliestam 1995: 153, jfr Green 

2002: 76-83). Pia pratar om vad det innebär att spela på hemmaplan där publiken så 

gott som alltid fylls av välbekanta ansikten. Pojkvänner, vänner, musikerkollegor och 

föräldrar är några kategorier som ofta finns representerade i publiken. När Pia 

efterfrågar konstruktiv kritik vill hon att personer som själva är musiker ska komma 

med tips, hjälp och värdefulla idéer. Det hjälper henne och hennes band att bli bättre – 

det utgör en viktig del i den process som handlar om att förkovra sig inom hantverket. 

 

Pia: Så det är ju fortfarande lite så att många, många som man känner spelar i band. 

Det är mycket band här i stan. […] Så det är ju liksom, det finns en hel sån kultur… 

Alla har nåt band som dom spelar med i. Ja ”han spelar ju med dom och…”. Så 

man har ju flera band som är liksom – är kompisar, som då… Då försöker man ju 

som gå och titta på dom och så kanske dom går och tittar på en själv. 

 

Flera pratar om pojkvänner som finns på plats och hur känslig den situationen kan vara 

(jfr t ex Bayton 1998: 36ff). Pia är en av dem som diskuterar detta. Pias pojkvän är i 

likhet med henne själv utövande rockmusiker och hon menar att även han upplever 

ungefär samma sak, fast kanske i ännu mer påtaglig form. ”Så nu så är jag kanske lugn 

men det var jättejobbigt första gången som han skulle komma så där. För nu vet han hur 

vi låter och han tycker att det är roligt och komma och kolla och så där. Däremot så är 

han jättekänslig för att jag ska komma och kolla på han. [...].” Pia berättar om en gång då 

han hade en viktig konsert och han faktiskt bad henne att inte komma. 

Det handlar om en relativt liten cirkel av människor som rör sig i de här 

sammanhangen och det går att det att dra en parallell till psykologen Mark Freemans 

(1993: 114ff) undersökning av konstnärer i USA där ett av problemen som skildras är 

den instängdhet som uppstår i den lokala konstvärlden. Alla känner alla och det skapar 

en speciell atmosfär som bland annat kännetecknas av outtalade förväntningar. 

Det framställs som ett risktagande att gå upp och framträda inför en publik. Det 

hela kan upplevas som något godtyckligt och slumpartat eftersom spelningens framgång 

är beroende av många olika parametrar som inte informanterna direkt kan styra över. 

En förklaring går att finna i kontextens betydelse. Till exempel kan val av spellokal vara 

avgörande (jfr Bjurström 2005: 218f). Någon informant nämner Hamnmagasinet i 

Umeå och att det förvisso inte är svårt att få en spelning men att publiken ibland kan 

vara lite surmulen och stå med armarna kors.  

Det förefaller vara heder och ära som står på spel. Det ligger något otäckt i att bli 

bedömd, vilket är ett fenomen som uppmärksammas inom forskningen om scenrädsla. 
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Psykologen Andrew Steptoes studie av musiker inom det klassiska fältet visar på att en 

viktig stressfaktor är oron inför andras bedömning av den egna insatsen (Steptoe 2001, 

se även Wills & Cooper 1988: 76f). Pia betonar hur dessa situationer kan framkalla 

prestationsångest, vilket inte verkar vara en helt tillåten känsla – det i sig konstrueras 

ibland som ett slags misslyckande. Pia menar att det kan vara befriande att fara till en 

främmande stad eftersom ingen som man känner finns där och ser på om man gör bort 

sig. Situationen är dock inte helt okomplicerad på bortaplan heller.  

 

Pia: FÖR JAG bruka försöka tänka så… Vad då? Särskilt när man far nånstans där 

man inte känner nån, då är det liksom… Nä men, tycker dom inte om det så får 

dom gå ut då. Det skiter väl jag i! Alltså om man själv tycker det är bra då måste 

man ju ändå… Man kan ju inte liksom hålla på och tänka hela tiden på vad alla 

andra ska tycka och analysera vad dom kan tycka vara dåligt för att då… Då förlorar 

man ju helt.  Så att man måste ju ändå tro innerst inne på sej själv att man tycker att 

”det här är bra låtar. Det här är bra musik”. […]  

 

Pias jargong och tuffa, defensiva tonläge kan ses som en strategi som används för att 

klara av något nervpåfrestande. Det finns en självhävdelse i resonemanget som handlar 

om genus. Pias attityd hänger förmodligen samman med att hon har en del negativa 

erfarenheter med sig i bagaget i egenskap av att vara kvinna som spelar rock. Hennes 

reaktion ansluter även till idén om att det behövs mod för att överhuvudtaget kunna 

fungera som artist – att det ingår i rollen som rockmusiker. Detta tycker jag avspeglar 

sig i en speciell typ av kaxig, kulturellt präglad jargong som finns hos många av 

informanterna. Frågan innefattar mer än genus och än en gång synliggörs en 

identifikation med amatörmusikers villkor och verklighet, men visar även på diskursiva 

föreställningar som rör rocken och punken. Vikten av att vara tuff och tro på sig själv 

förespråkas på ett individuellt plan och är samtidigt en viktig utgångspunkt i 

föreningarnas arbete. Idén grundar sig på ett slags kognitiv metod – att metodiskt sträva 

efter att påverka sina tankebanor. Pia ”försöker tänka” på ett visst sätt för att lättare 

kunna hantera situationen. Flera andra har liknande resonemang om hur de ska 

förändra sig själva eller anpassa sig för att passa in rollen som rockmusiker. En analys är 

att detta går att se som sätt att disciplinera sig själv för att passa in i rockens diskurs där 

scenen utgör en viktig plats som är tyngd av symbolik och vars giltighet inte direkt kan 

ifrågasättas och där man mer eller mindre förväntas uppträda. Den återkommande idén 

om att rockstjärnan ska utstråla självförtroende, mod och styrka är (outtalade) 

förväntningar som kan vara svåra att leva upp till. I intervjumaterialet framträder sådana 

här strategier som är möjliga att utläsas som en form av mental förberedelse inför mötet 

med publiken. Att det förefaller finnas outtalade krav på dem i rollen som scenartist är 

måhända en orsak till den kluvna inställningen till publiken som till exempel Pia 

representerar. Hon är en av dem som ger uttryck för krav på lyssnarna och hennes 

position befinner sig långt från en underdånighet som vill behaga alla – kanske eftersom 

hon utgår ifrån att det inte är möjligt. Detta avståndstagande är sannolikt ett resultat av 

att publiken upplevs som en maktfaktor som påverkar deras självbild. De flesta talar om 

relationen som en beroendeställning. Det finns dock olika varianter av denna 
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grundinställning. Någon kan skildra det som att hon blottar sin själ för publiken i 

sökandet efter bekräftelse medan andra, som Åsa, säger sig inte ha något riktigt behov 

av att visa upp sig offentligt. Men när hon talar om den första gången som hon 

uppträdde och vad publikens respons betydde för henne då och att händelsen stärkte 

hennes tro på sig själv som musiker, blir det tydligt att mötet med en publik kan vara 

avgörande. Åsas reaktion handlar sannolikt om att hon inte vill vara beroende av någon 

annans bekräftelse.  

Att framträda är laddat med stora förväntningar vilket inte minst belyses genom 

minnen av spelningar som gick dåligt. Det behöver inte alltid handla om självrannsakan 

och ett ifrågasättande av de egna insatserna, även om den egna prestationen tenderar att 

påverkas av situationer där publiken är alltför liten eller passiv. Maria har en knivskarp 

minnesbild av bandets första offentliga konsert som ägde rum för många år sedan. 

Konserten finns bevarad på videokassett, vilket med all sannolikhet har gjort sitt för att 

förhindra den från att falla ur minnet. ”Den här hemsk! (Lätt skratt.) Den vill man inte 

titta på! (Skrattar.) Då dör man så tänker man ‟åh vilken tur att jag flyttade till A-stad 

efteråt! Jag kan inte visa mig ute i stan efter det där.‟” Först undrar jag om hon är 

melodramatisk men ju mer hon berättar om det hela desto större insikt tycker jag mig få 

i vad det innebär att händelsen med tiden har omvärderats. Maria anser att låtarna var 

dåliga och att gitarrerna var alltför ostämda, att låtvalet bestod av en osammanhängande 

blandning och att hennes sång var under all kritik. Det visar sig dock att händelsen till 

stor del har omtolkats med tiden gång. Det är som hon har tagit ett symboliskt avstånd 

från den musiker som hon då var. 

Maria: Det var fruktansvärt nervöst. Det var det. Men samtidigt så var vi så pass 

dåliga att vi inte riktigt fattade att vi inte var bra så på nåt vis så var man inte så himla 

nervös. Jag är mycket mer nervös nu för att jag... För att spela fel eller nånting sånt 

där och det var man inte… Det var jag som ändå inte då för man struntade i det, det 

var bara så häftigt att man fick spela (lätt skratt). Att vi fick spela nånstans, hur 

kunde nån vilja att vi skulle spela? Och vi tyckte ju som att vi var himla bra och att 

vi var jätteduktiga som hade lyckats göra egna låtar och ändå kunde spela! Så att... 

Mycket mindre kritisk då. Därför kanske det var enklare. Vi spelade ostämt och jag 

hörde att nånting var ostämt men jag bara ”vad är det som...? Det måste vara min 

bas!” tänkte jag, för jag spelade bas då. Och så försökte vi stämma om den och allt 

möjligt men den var ju ändå stämd. Det var Anettes gitarr som var ostämd tydligen 

och det fattade vi aldrig under hela konserten (skrattar lätt). 

 

Med tiden har denna konsert börjat betraktas närmast som en katastrof. Genom att se 

en sådan berättelse som ett stycke levnadshistoria bildas en förståelse för hur det 

förflutna kan sättas in i ett nytt perspektiv. Maria ser tillbaka på den hon en gång var 

och omvärderar sig själv och sitt band utifrån vilka de är idag (jfr t ex Arvidsson 1998). 

Nu ser hon konserten i ett annat, skarpare ljus. Självkritiken och kraven har ökat med 

tiden. Samtidigt är händelsen något som hon och bandet kan minnas tillbaka till med ett 

skevt leende på läpparna. Det är en del av deras kollektiva historia. Distanseringen 
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fungerar möjligtvis även som en symbolisk markering över hur långt de har kommit 

sedan dess.  

 

Marika: Hur kändes det då när ni var klara? 

Maria: När vi var klara kändes det jättebra. Vi tyckte ju att vi hade varit jätteduktiga, vi

 hade gjort världens bästa spelning, man kunde knappast spela bättre än vad vi 

 kunde. Vad vi hade gjort där det var ju superbra! (Vi skrattar.) Och alla våra 

 kompisar tyckte ju att det var skitbra! (Maria skrattar gott.) Och jag kan inte 

 förstå hur!  

Marika: Nu tycker ni inte att det var bra? 

Maria: Nä precis! Nu tycker man bara att det var hemskt! ”Men hur kunde dom låta 

 oss ställa oss på scenen?” 

 

Tidens gång präglar materialet på många sätt. För dem som har en lång historia 

tillsammans blir det tydligt hur kraven har skärpts. Pias band bildades för många år 

sedan och har med tiden blivit alltmer etablerade och efterfrågade. Det hela har blivit 

mer seriöst. Sakta men säkert har det vuxit fram en alltmer professionell hållning och 

kraven på den egna förmågan är avsevärt högre än de en gång var. Bandet gör en del 

framträdanden och har hunnit göra två demos. Pia: ”Det är mer allvarligt på inför 

spelningarna än det har varit förut, att man verkligen säger att ‟nu måste vi lära oss dom 

här och dom här låtarna, det här måste sitta. Hur ska det här va? Ja!‟ Att man är 

helskärpt innan. […]” Bandets började sin bana med tydliga influenser från punken som 

avspeglade sig i låtarna och i en tro på Do It Yourself-ideologins budskap. Pia hyllar 

punkens enkelhet och dess politiska budskap samtidigt som hon nu själv befinner sig 

någon annanstans. Tidens gång har förändrat bandets inriktning och deras sound.  

Pendlingen mellan det ljusa och mörka präglar materialet i detta ämne där det 

mörka till stor del utgörs av scenskräck och prestationsångest. En av de mest positiva 

aspekterna är otvetydigt bandgemenskapen: att stå tillsammans inför en publik 

överskuggar nästan allt annat för många. För dem som regelbundet uppträder på 

konserter innebär detta mycket mer än att dela stunden uppe i rampljuset. Det som 

föregår och kommer efter skildras som en viktig del i skapandet av känslan av en 

gemenskap, av en ”vi-känsla”. Åsa pratar om vad hennes band gjorde efter deras 

senaste spelning och hennes berättelse går att se i kontrast till en av rockens myter som 

handlar om rockmusikers festande (jfr Lilliestam 2009: 234ff, Leonard 2007: 56). 

Efteråt var alla bandmedlemmarna i hennes band mycket trötta, så de åkte hem till Åsas 

föräldrar och fikade.  

Åsa: Vi var ju jättetrötta allihopa, vi hade ju kört bil så himla länge så där så då bodde 

vi hemma hos mina föräldrar. Och då åkte vi hem och så fikade vi och pratade och 

så där. Vi brukar mest göra saker innan vi spelar. Att vi träffas innan, för efteråt så 

är man oftast väldigt trött och slut och så här och då vill man umgås med sina nära 

och kära och så, så det blir mer det. Och sen på nästa repa så pratar vi om hur det 

gick och då har det fått smälta, lagt sej litegrann för oftast direkt efteråt så är det så 
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svårt att veta egentligen hur det kändes och hur det var, för att det är som… Utan 

det tar ju ett tag att reflektera över det och så där. 

 

Åsa ger mig en liten inblick i hur spelningen i Umeå var. Hon är riktigt nöjd. Publiken 

gav dem gensvar och de hade roligt tillsammans på scenen. Samma helg hade hon ett 

framträdande som trubadur. Även här är det åhörarna som formar hennes upplevelse 

av att konserten blev lyckad. ”Och trubadurspelningen var jätterolig också för att 

människorna lyssnade verkligen på den.” Den bild som ges är att det ofta innebär något 

annat när informanterna uppträder i rollen som singer-songwriters eller trubadurer, i 

förhållande till när de äntrar scenen som rockmusiker. Den roll som de axlar är i vissa 

delar väsensskild från rockmusikerns scenpersona, i varje fall på ytan. Ljudnivån är 

lägre, publiken är stillsammare, stämningen är intim och texterna är ofta personliga och 

reflekterande. Dessa två roller erbjuder positioner som kan tolkas utifrån genusnormer. 

Vad betyder det att dessa två genrer inom populärmusikens kanon ofta framställs som 

väsensskilda och bekönade? (Jfr Frith & McRobbie 1978/1990, Whiteley 2000: 72-77). 

De av mina informanter som ägnar sig åt båda genrerna talar ofta om dem som 

komplementära, att de ger uttryck för deras olika sidor eller identiteter hos dem själva. 

Oavsett genre är publiken och deras gensvar det centrala. I intervjuerna diskuteras 

knappt dessa olika rollbyten utifrån genus eller könskonventioner överhuvudtaget, 

vilket jag tycker går i linje med en allmän ovilja eller ointresse att benämna något som 

maskulint respektive feminint. Många verkar inte vilja etikettera något utifrån kön, 

vilket kan tolkas som en rädsla att låsa fast sig i ett könsdikotomt tänkande. Det är en 

strategi som kan ses som ett uttryck för vår tid och för en tredje vågens feminism som 

etablerade sig i en tid som ofta benämns vara postfeministisk (jfr Genz 2006, Gillis, 

Howie & Munford 2004, Heywood & Drake 1997).   

Det finns i regel ett större behov av (personlig) respons från publiken när en 

musiker äntrar scenen som soloartist, kanske just på grund av att den rollen innebär att 

man ensam möter sin publik. I Cecilias fall är det så att vissa av hennes alster är mer 

personliga än andra. Att framföra dem inför en publik kan upplevas som utelämnande 

och är något som väcker ganska motsägelsefulla känslor hos henne. Om gensvaret finns 

kommer ett starkt välbefinnande, men det är en tydlig risktagning som äger rum.   

Marika: Hur känns det att sjunga en sån låt med publik då? 

Cecilia: Ja, ja, de är ju både en skön känsla och en jobbig känsla. På ett sätt är det 

 jobbigt att vara naken liksom att ge så pass mycket av sej själv. Ibland så känner 

 man sej ju tom när man lämnar ut sej själv men… 

Marika: Är det när man.... När är det så? 

Cecilia: Nä men, det är bara en känsla tror jag. […] Ja, nä men man känner att man 

 har som blottat sej på nåt... Det är svårt att säga när det känns så, det… Det är 

 sånt där som kommer till en om man… Det svänger väl lite med humöret när 

 man känner att ”nu är jag på topp, nu har jag distans till det här och nu har jag 

 inte det”. Så det är… Men samtidigt så betyder det nästan mer om det är nån 

 som kommer fram sen och säger och säger att dom känner igen sej eller dom 

 tycker det är bra och så. 
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Författaren: Hur vanligt är det att man säger att man känner igen sej? 

Cecilia: Det är inte jättevanligt. Det har väl hänt men…  

Författaren: Hur känns det att höra det? 

Cecilia: Det känns det känns ganska… Ganska stort på nåt vis eller… Eller det är 

 skönt om man känner att man kan tala samma språk så man kan kommunicera 

 med musik också. […] 

 

Cecilias erfarenhet är ett bra exempel på att det inte finns något enkelt svar på hur det 

känns att framträda. En och samma intervjuperson bär på många olika erfarenheter och 

som Cecilia säger kopplas det också till dagsformen, eller om någon i publiken kommer 

fram efteråt och är positiv. En röd tråd i sammanhanget är att upplevelsen är komplex 

och motsägelsefull. ”Ja, ja, de är ju både en skön känsla och en jobbig känsla” säger 

Cecilia och påtalar det svåra i att utelämna sig och sina texter, på samma sak som 

publikens gensvar kan betyda så oerhört mycket. 

 Även Åsa kontrasterar sin roll som basist i ett rockband med att vara trubadur och 

menar att publiken har en viktigare funktion för henne när hon framträder som 

soloartist. När hon sitter med sin gitarr på en stol, utan några medmusikanter, är hon 

mer eller mindre helt beroende av publikens samspel.  

Åsa: Den är viktigare när jag spelar trubadur, för att då är jag ju ensam på scen. Och 

då är det som... Då är det jag och publiken. När man är i ett band så då är det som 

att då har man kontakt med dom som står på scenen och… […] Nä men jag tror att 

jag har mer kontakt med publiken när (jag) spelar trubadur än när jag spelar i bandet 

eftersom jag inte är frontfigur med bandet heller. Det är ju inte som sjunger utan då 

blir det också att man får en lite mer tillbakalutad roll. 

 

Ibland kommer det fram små guldkorn som vittnar om den starka scenglädjen, men 

dessa kompletteras av upplevelser av tvång och av att känna sig bedömd och 

övervakad. Detta avspeglar sig ofta på subtila sätt, i små förändringar i ansiktsmimiken 

eller som i Cecilias korta men kärnfulla fras: ”Det är väl den största kick man får.” 

Cecilia älskar scenen innerligt och vad den representerar vilket överensstämmer med 

den bild som jag har fått av att se henne där uppe på estraden. Samtidigt kan hennes 

hållning tolkas utifrån att hon har varit aktiv på den lokala scenen länge och att hon i 

likhet med merparten har socialiserats in i rollen som offentligt verksam musiker (jfr t 

ex Cohen 1991: 36-42, Green 2002: 21-28, O‟Neill 2002). Cecilia och flera av de andra 

kan på olika sätt liknas vid professionella musiker. De disciplineras in i rockmusiker-

diskursen genom en rad processer. Detta blir märkbart i talet om scenen och försöken 

som görs för att anpassa sig till de normer som omger den - inte minst när informanter 

förklarar hur de på olika sätt kämpar för att våga gå upp på den, hur de arbetar med att 

tro på sig själva (jfr t ex Börjesson & Rehn 2009: 47f). Att stå på scenen konstrueras 

ofta som musicerandets klimax och det synliggörs en norm om det optimala bandet 

som orädda, kaxiga och tuffa, i varje fall när det gäller dess fasad. När Eva pratar om 

sin förlamande nervositet diskuterar hon det som ett personligt problem, som något 

hon själv måste bearbeta.  
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 En av dessa tysta överenskommelser som sällan uttalas tydligt är att rockmusiker på 

lokal nivå måste orka med umbäranden av olika slag och inte förvänta sig någon 

ekonomisk ersättning. Cecilias nya band är när vi träffas efterfrågat och har haft fullt 

upp ett bra tag. De tre senaste helgerna har varit fullbokade av konserter i olika städer 

runt om i Sverige. När jag undrar försiktigt om det inte blir lite väl mycket säger hon 

först att ”det är faktiskt bara kul” men tillägger sedan att hon har varit förkyld ett tag 

och att det då är rätt slitsamt att fara runt och framträda, men inflikar samtidigt att hon 

inte tänker låta det hindra dem. ”Man ser till att fixa det för att ställa in är det sista man 

vill göra.” Hon resonerar som om hon vore en professionell artist som fick ordentligt 

betalt för sina framträdanden. Pengar i form av ersättning är inte en drivande faktor i 

sammanhanget och ämnet berörs knappt alls i intervjuerna. Ett tag in i fältarbetet 

förstår jag att det är underförstått att de kan bli ersatta för resekostnader och liknande 

men ytterst sällan något mer än så (jfr t ex Cohen 1991: 68f).  

 Ett relativt vanligt scenario är att spela gratis i något slags välgörenhetssyfte, ofta i 

samband med feministiska festivaler och liknande. Lenas band har valt att inte delta i 

separatistiska sammanhang och har tackat nej till sådana erbjudanden. Bandmedlem-

marna har sinsemellan helt olika åsikter i frågan och detta är en källa till diskussion. 

”[…] Så vi kan inte komma överens och dom som tycker att det är fel, dom tycker 

verkligen att det är fel och då tycker jag det är rätt att lyssna på det. För att… Ja, alltså 

separatism är ju inte riktigt det vi… Jag är inte heller så mycket för det faktiskt.” Lena 

diskuterar detta som ett viktigt ställningstagande och att bandet mer eller mindre 

medvetet försöker profilera sig rätt – för att hamna i det fack där de vill höra hemma. 

Ämnet har en tydlig politisk laddning och bilden som ges, framförallt av informanterna 

som bor i Umeå, är att det finns olika feministiska schatteringar inom staden och att det 

finns en medvetenhet kring dessa positioneringar. Det är intressant att Lena kommer in 

på ämnet direkt efter att vi har pratat om hur oerhört tråkigt det är att bli 

uppmärksammad som ett så kallat ”tjejband”. ”Jag menar, det är säkert väldigt många 

spelningar vi har fått av den anledningen!” säger Lena och inflikar sedan hur de tackar nej 

till tillställningar som enbart riktar sig till kvinnor. För Lena finnas ett tydligt samband 

mellan dessa erfarenheter och tankar, vilket kanske går att se som en förklaring till 

hennes feministiska ställningstagande. Lena gillar inte alls idén med separatism och kan 

inte riktigt förstå vitsen med att stänga ute män på det sättet.  Flera har en ambivalent 

syn på festivaler där enbart kvinnor är välkomna och några ställer sig klart kritiska till 

det. Bayton noterar samma tendens i sin engelska forskning. Trots att somliga ser 

fördelar med separatism ses det inte sällan som något begränsande och något som 

medför en risk för gettofiering (Bayton 1993: 187f).57 Den vanligaste utgångspunkten 

är en tacksamhet över att överhuvudtaget få uppträda, vilket kan ses utifrån att 

tillfällena är få. Att bli ekonomiskt kompenserad ses inte som något centralt, men ibland 

kan någon informant beklaga sig över vilken dyr hobby rockspelandet är. Bayton 

skriver också om den vanliga förekomsten av välgörenhetsspelningar och att brist på 

pengar är ett problem för rockmusiker, oavsett kön (Bayton 1998: 138ff, jfr Lilliestam 

                                                             
57 ”Playing to all-women audiences has its political limitations and was felt, by many bands, to be restrictive. 
It was „playing to the converted‟ or „playing in the gay ghetto‟. In consequence, feminist musicians have often 
held ambivalent feelings about women-only gigs.” (Bayton 1993: 187) 
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2009: 80-85). En hel del av de spelningar som diskuteras är de som arrangeras av SGTB 

i Umeå. Även Rockrebeller i Uppsala erbjuder sina medlemmar möjligheter till att få 

framträda live. I Uppsala finns det bland annat kaféer där oetablerade artister har 

möjlighet att visa upp sig och Kristin har spelat på Café Rebell flera gånger. Hennes 

visbetonade framtoning med rösten och gitarren i centrum fungerar bra i det intima 

mindre formatet som ett kafé erbjuder. Texterna är centrala för Kristin – för henne är 

det viktigaste att hennes egna ord och tankar blir offentliga för en specifik publik. 

Kristin: ”[…] Jag känner att jag är bra liksom! (Skrattar lätt.) Och det man gör är ja, det 

är bra! […] Ja eller att man når folk.” Kristin har inga problem med att öppna upp sig på 

det sättet, vilket går att jämföra med Cecilia som ger en mer ambivalent bild av det hela.  

Åsa minns sin första spelning väldigt väl. Den ägde rum i ett feministiskt 

sammanhang och skedde på ideell basis. Åsa tillmäter den en stor dignitet och menar att 

den publikkontakt som hon då fick motiverade henne att gå vidare. ”Första gången jag 

var i ett feministiskt sammanhang och jag kände mej väldigt hemma på nåt sätt. Det 

kändes väldigt tryggt.” För Åsa sammanföll hennes första spelning med att hon blev 

introducerad in i feminismen – en händelse som har haft stor inverkan på hennes liv. 

Det resulterade i att hon tog tag i sina problem och började umgås med människor som 

hon trivdes med och som fick henne att växa. Under hela min intervju med Åsa är det 

dessa minnen som får henne att visa de största glädjeyttringarna.  

Åsa: Men publiken lyssnade verkligen, det var ju verkligen alltså respektfull publik 

som lyssnade och jag hade ju aldrig gjort nåt sånt så jag vågade inte titta upp på 

publiken minns jag (skrattar till). Jag var så här… Ja, det var ju så nervöst och jag 

spelade fel och så här men… Men dom tyckte det var jättebra och det va… Och 

samtidigt så var det inte för mycket snack heller … Det var lagom. Lagom med 

kommentarer. […] Men jag tyckte det var jätteroligt, jag kände att det här var ju 

jättekul! 

 

Även om texterna var intima kände hon sig inte alltför utelämnad. Hennes steg från 

privat till offentlig i rollen som trubadur blev en positiv upplevelse. Trots denna initiala 

starka erfarenhet säger hon sig numera ha en viss distans till publiken. ”Ja men musiken 

är viktigast för mej ... För mej själv… Det är det mitt musicerande går ut på till större 

del, att det är nåt som jag mår bra av.”  

Ju mer jag tänker på det desto mer mångfacetterat och komplicerat ter sig 

informanternas förhållande till scenen. Även de som säger sig älska rampljuset kan vara 

extremt nervösa, irriterade på publiken och trötta på allt ansvar och praktiskt arbete 

som ligger bakom. Eller så är de ledsna över att de framförallt ses som kvinnor som 

spelar rock. Ibland upplever jag hur vissa av dessa ämnen undertrycks i berättelserna 

och att de istället trycker mycket på att försöka tänka annorlunda, att våga mer. Detta 

föranleder min undran om hur diskursen kring (rock)scenen påverkar berättelserna – att 

den ofta konstrueras som den mest eftersträvansvärda platsen för rockmusiker: platsen 

dit alla längtar.  
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MEDIERNAS MOTSÄGELSEFULLA LOGIKER  

Annelis vän var med i ett lokalt band i Uppsala och då föll det sig så att det skulle 

komma ett känt svenskt, kvinnodominerat band till Uppsala. Bandet blev tillfrågat om 

de ville vara förband till dem. När Annelis vän framhöll att de hade helt olika 

musikstilar fick hon till svar att: ”Men ni är ju båda tjejer.” Anneli återberättar en 

historia som hennes vän var med om i syfte att belysa något som berör henne starkt 

och som hon ser som ett reellt problem för aspirerande kvinnliga rockmusiker. 

 För vissa av informanterna har den mediala uppmärksamheten varit påtaglig. Till 

exempel har somliga av SGTB:s arrangemang fått utrymme i de lokala medierna. Många 

av dem som har fleråriga erfarenheter av att vara musiker i det offentliga lyfter fram hur 

medierna tenderar att fokusera på deras könstillhörighet, men även hos dem som inte 

har denna bakgrund finns det ofta ett utpräglat intresse för musikjournalistik. 

 Intresset för dem som kvinnliga rockmusiker kan ses som ett samtidsfenomen. 

Varför är det kommersiellt gångbart att sälja dockor och kläder som associerar till 

kvinnor som spelar rock? Bratz Rock58 och ett utpräglat ”rockmode” är uttryck för ett 

fenomen som växt sig starkare under 2000-talet (jfr McAllister 2007, Nordström 2004). 

Representerar det en typ av populistisk, kommodifierad feminism? Handlar det om att 

rockens roll inom populärkulturen vuxit sig allt starkare och blivit mer neutraliserad, 

och möjligtvis även oskadliggjord, av starka kommersiella intressen? Vissa pekar på Riot 

Grrrls Movements betydelse i detta sammanhang och hur populariteten för rörelsen 

snappades upp av stora skivbolag. Gruppen Spice Girls får ofta symbolisera denna 

process (se t ex Riordan 2001, Schilt 2003). Det tidiga 2000-talets mediala och 

kommersiella intresse för unga kvinnor som spelar rock är viktigt att notera i 

sammanhanget och avspeglar sig i allt från mode och barnleksaker till tidningarnas 

rubriksättningar (Nordström 2004). Detta intresse kan vidare tolkas ur ett 

maktperspektiv. Kategoriseringar visar på normer som finns i samhället och problemet 

kan därmed tolkas utifrån den maktmanifestation som kategoriseringen påtalas vara (se 

t ex Börjesson & Rehn 2009).59  

 Detta mediala intresse för kvinnor som spelar rock framställs av informanterna som 

något utpräglat dubbelbottnat. Det kan ses som ett huvudproblem som marginaliserade 

grupper överlag brottas med; dilemmat med den positiva särbehandlingens tvetydighet. 

I olika sammanhang accentueras informanternas könstillhörighet och i en del 

situationer är detta en källa till irritation och frustration – det finns inte alltid en tydlig 

gräns mellan att bli diskriminerad eller positivt särbehandlad. Vissa gånger kan 

uppmärksamheten upplevas som positiv och stärkande. Det tycks vara avgörande vem 

som kategoriserar och benämner och i vilket syfte det sker. Majoriteten av informanterna 

                                                             
58 Se t ex: http://www.bratz.com/ 

59 ”Kategorier är alltså inte något som först i sin tillämpning (eller snedvridning) får social eller moralisk 
mening – de är sociala till sin natur, de är moraliska från början. Den sociala ramen kommer därmed att ge 
det normativa innehållet i kategoriseringar, vilket innebär att en inomspråklig analys inte är tillräcklig” 
(Börjesson & Rehn 2009: 85 med referens till Housley & Fitzgerald 2002). 
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framhåller att det viktigaste är vad de gör och att de blir sedda som musiker, och att 

deras roll som kvinnor är av en underordnad karaktär men att de ändå tvingas förhålla 

sig till sin könstillhörighet på grund av samhällets genusordning. Det tar sig uttryck inte 

minst i deras föreningspolitiska engagemang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenomenet finner genklang inom forskningen om musikjournalistik där det betonas hur 

kvinnliga artister ofta blir marginaliserade och att mannen tenderar att vara norm (se t 

ex Bayton 1998: 3f, Johnson-Grau 2002, Kruse 2002). Forskning pekar på hur kvinnor 

antingen osynliggörs eller betraktas som Den Andra (jfr t ex Auslander 2006: 199). 

Mary Celeste Kearney (1997) är medieforskare och skriver om Riot Grrrls Movement 

och mediernas roll i sammanhanget. Kearney hänvisar till Roland Barthes (2007) när 

hon resonerar kring hur exotiserandet, utnämnandet av Den Andra, blir ett sätt att 

neutralisera det som känns som hotfullt eller avvikande (Kearney 1997: 211). 

Musiksociologen Helen Davies diskuterar fenomenet när kvinnliga (rock)musiker 

 
 

 

Musiker från bandet Go back to bed på scenen under She‟s 
Got the Beats festival 2004. Foto: Marika Nordström 
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framställs som en homogen grupp oavsett genre. Davies menar att de ses som ett hot 

som kan upphävas genom marginalisering (Davies 2001).  

 Maktrelationer synliggörs tydligt i språklig form. Ett exempel är begreppet ”angry 

young women” (se t ex Coates 1997: 53) som används som en samlande kategori för 

olika kvinnliga artister inom populärmusikfältet. Norma Coates, genus- och 

medievetare, använder sig av Foucault för att förstå innebörden av kategoriseringarna 

av kvinnor inom rockens värld. Coates tolkar kategorin ”Angry young women” utifrån 

Foucault: ”Categorisation is often necessary to make ideas and formations intelligible, 

but categorisation is, after Foucault, a disciplinary operation of power” (Coates 1997: 

60). Coates ringar in den dubbelhet som präglar mitt material och ger samtidigt en 

förståelse till varför ett sådant ord som ”tjejband” väcker stark indignation. Det skildras 

som en mycket svårnavigerad terräng – det som börjar som identitetspolitik kan lätt gå 

över till att bli något förminskande och marginaliserande. Coates nämner begreppet 

”women in rock” som exempel och ser det som problematiskt men ändå inte möjligt att 

förkasta. ”Refusing the title ‟women in rock‟ only reinforces the naturalisation of the 

unspoken ‟men in rock‟” (Coates 1997: 62). På ett plan handlar det om diskursiva och 

språkliga förändringar och hur de hänger samman. Coates drar en parallell till Butler 

(1993) som pekar på hur begreppet ”queer” fick ny betydelse. Ett tag användes det av 

homofoba grupperingar i en nedlåtande mening men togs sedan över av homosexuella 

aktivister som började använda det i stärkande och enande syften (Coates 1997: 61f). 

Hos Maria märks denna tvetydighet tydligt och när den dras till dess spets går den 

att liknas vid en politisk paradox. Hon är arg över att deras roll som kvinnor fokuseras 

men är samtidigt glad när medierna skriver om dem, eller när TV vill göra ett 

nyhetsinslag från festivalen. Det är också talande att jag som forskare blivit mycket 

positivt bemött – valet av avhandlingsämne har öppnat många dörrar. Detta går att se 

som de marginaliserades dilemma: hur ska de förbättra sin situation utan att använda sig 

av en identitetspolitik som samtidigt riskerar att reproducera en segregation och 

underordning? Paradoxen är välkänd och inom den feministiska forskningen har det 

utkristalliserats olika falanger som angriper problemet på olika sätt (se t ex Lloyd 2005).  

 Ingen uttrycker så tydligt som Lena den glädje som det kan innebära att få synas i 

medierna. Hon älskar uppmärksamheten och verkar göra det utan några större 

förbehåll. När Lena för några år sedan läste om olika band från orten i den lokala 

tidningen tog hon ett beslut om framtiden. 

Lena: […] Då bestämde jag mej! ”Ja men om typ två år ska jag va med i tidningen och 

också va så där coolaktig som dom är.” Så nu, jag vet inte hur många gånger 

(skrattar) jag varit med i tidningen. Det är för mycket liksom! Vi är alldeles för ofta i 

tidningen, du vet ett tag var vi med nästan varje dag. ”Nä men va fan! (Jag skrattar.) 

Kan du ge dej nu!” Så att ja, jag vet inte! Det är skitstort […] i den här stan att va 

med i tidningen! Nä men alltså. Det har som… Det har bara blivit så!  

 

Lena fylls av skratt när hon tänker på hur ofta hennes band blivit omskrivet. Hon låter 

stolt, på samma gång som hon närmast förefaller vara lite generad av all 

uppmärksamhet.  Även hos andra informanter kan jag ibland skönja en tydlig stolthet 
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över att få stort mediautrymme, men glädjen förtas emellanåt av upplevelsen av att bli 

marginaliserad – eller är det möjligtvis just dessa historier som de väljer att lyfta fram 

inför mig? 

 Mediernas täckning av SGTB:s senaste festival är ett exempel som Maria nämner 

flera gånger och som hon ser som typisk. Det gjordes ett nyhetsinslag av den lokala 

TV-stationen. Journalisterna filmade de kvinnliga medlemmarna i bandet i närbild men 

inte den manlige medlemmen. Många, i likhet med Maria, tycks vara medvetna om att 

det förekommer könsdiskriminering, även om det är vanligare att det handlar om 

kvinnor. Att könet överhuvudtaget ska ha betydelse är något som i allmänhet 

provocerar. Maria är trots allt nöjd med uppmärksamheten, vilket kan ses som ett 

uttryck för deras gemensamma ambitioner och strävanden – att det som är bra för 

bandet som helhet är att föredra. ”[…] Jag tyckte att det blev ett jättebra inslag. Jag är 

väldigt nöjd med det där inslaget ändå för att det är superbra reklam för vårat band!” 

Maria säger detta med ett lätt skratt, kanske för att markera att hon är medveten om 

bristerna i det hela.  

 Etnologen Oscar Pripp (2002) använder sig av begreppet ”omslutning” för att 

beskriva hur grupper i olika offentliga situationer i samhället konstitueras och 

kategoriseras och att de genom denna process objektifieras och förminskas. Han tar 

invandrare som exempel och menar att de i olika mediala sammanhang ofta blir till en 

egen kategori och därmed representeras som något homogent (Pripp 2002). För 

informanterna uppstår ett liknande fenomen då omvärldens (mediala) positiva intresse 

för dem är fokuserad på könstillhörigheten, vilket kan upplevas som exotiserande. Trots 

att de framställs som duktiga och intressanta representerar de ändå ”Den Andra”; de 

som avviker från normen. 

Något som väcker ont blod hos mina informanter är ordet ”tjejband”. Den 

språkliga konstruktionen ”tjejband” är central i deras föreställningsvärld och i det 

politiska arbetet i föreningarna. Det kan ses som en historia om makt och motstånd och 

få ämnen väcker en sådan indignation hos dem. Höjer Wendt och Cecilia Åse (1999) 

diskuterar hur mannen som norm tar sig språkliga uttryck och där tas ordet ”tjejband” 

upp som ett talande exempel.  

 

Mannen som norm kan ta sig många uttryck. Tydligast är fenomenet kanske i vårt 

vardagsspråk. Vi talar om tronföljd och kvinnlig tronföljd. Politiker och kvinnliga 

politiker. Forskning och kvinnoforskning. Popband och tjejband. Det finns politiska 

partier och politiska kvinnoförbund. Fotboll och damfotboll. Sjukdomar och 

kvinnosjukdomar. (Wendt Höjer & Åse 1999: 8) 

 

Anneli är en annan av många informanter som upprörs starkt över det som ordet 

representerar. Vi halkar in på ämnet under vår långa intervju där Anneli tangerar många 

olika former av förtryck och orättvisor. ”Men det sker på så olika nivåer inom olika 

grejer. Därför blir jag så äcklad av den benämningen TJEJBAND! ‟Ja men vad då, du är 

kille, du spelar i band, ni är killar så ni är […] ‟pojkband?‟”  

 ”Alltså man framställs ju alltid som ett tjejband, det gör man ju ändå. Fastän Emil är 

med så vill dom som skriva tjejband.” Citatet är Marias. Att medierna väljer att fokusera 
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på könstillhörigheten är numera vardagsmat för Maria och hon skrattar lätt när vi talar 

om detta, men jag vet att det just är föreställningar som dessa som driver henne. ”GIRL 

POWER” stod det i en lokal dagstidning efter att Marias band hade haft en spelning 

och denna typ av bemötande väcker ilska, samtidigt som det ses som positivt att bli 

omskriven. Denna tudelade syn kan tolkas som att medierna i viss mån betraktas som 

ett nödvändigt ont för de som vill vara artister. Dessutom ses det som smickrande att 

som rockmusiker på lokal nivå bli omskriven. Det är dock det negativa som dominerar i 

intervjuerna. De upplevs som förminskande och förnedrande. Maria ger sken av att hon 

närmast verkar tycka att det är komiskt hur framförallt medierna och arrangörerna ser 

på dem. Även om många talar om fenomenet som allmänt känt, blir problemet 

konkretiserat och påtagligt när det drabbar den egna individen och det egna bandet. 

Maria verkar ta det hela med ro – är det en avväpnande strategi eller ett resultat av att 

hon är så van med dylika bemötanden att hon inte orkar bli lika arg längre?   

Maria: Och man vill bara dö och bränna upp tidningen (skrattar). Nä men ungefär. 

Och så stod det så där: ”Vi har breddat...” Då sa arrangören: ”Ja vi har breddat 

utbudet i år. Vi har ett band som spelar countrymusik och så har vi några som spelar 

sån där och sån där musik och så har vi ett tjejband!” Och då ska det som säga allt 

och dom har som inte sagt nånting om musiken. 

 

Musiken borde vara det centrala. Känslan av att inte tas på allvar i rollen som rockmusiker 

stimulerar till motaktioner och en ilska som tar sig konstruktiva uttryck till exempel i 

föreningsarbetet. Marias lättsamma inställning kan tolkas som ett slags avdramatisering 

för att orka, men ilskan kanske även grumlas av det faktum av att de får relativt många 

spelningar. Avvägningen är svår men den vanligaste strategin är att ta alla möjligheter 

som finns till att visa upp sig offentligt och en vanlig argumentation kring detta är att 

det i sig på sikt kommer att leda till attitydförändringar och lösa upp fördomar om 

kvinnliga rockmusiker. Maria tror att kvotering är en lösning på problemet – att positiv 

särbehandling till viss del är något nödvändigt.   

 

Maria: Jag hoppas att det blir en förändring. Jag tror att det kommer att bli en 

förändring men vi måste ju som ändå få spela... Vi måste ju nog ändå ta spelningar 

fastän vi får dom för att vi är tjejer alltså jag måste ut och spela. För jag tror inte... Jag 

vet inte för jag tror som på den här debatten. Alltså jag tror som Lisbeth sa, att man 

måste kvotera in först innan den här attitydförändringen kan ske. Så tjejerna måste ut 

och spela och så får man kanske ”jaha okey, nu står det att de att de är ett tjejband. 

Jaha, men vi får i varje fall spela.” Vi kommer ut! Dom ser att vi finns och när 

tillräckligt många finns då försvinner det där för då försvinner attityderna.  

 

Samtidigt är det nästan som en balansgång på slak lina. Det som möjligtvis kan 

benämnas som försök till kvotering eller positiv särbehandling från omgivningens sida 

kommer ibland farligt nära gränsen till att upplevas som diskriminering – något som kan 

kopplas till hur kritiska röster till kvotering eller positiv särbehandling ser det som en 
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form av (omvänd) diskriminering. För mina informanter verkar mycket verkar stå och 

falla på vem som gör vad och i vilket syfte det tros ske.  

 Maria höjer knappt på ögonbrynen längre över synen på kvinnliga musiker utan hon 

är mer inställd på att söka lösa problemet. Hon verkar dock inte vara uppgiven, snarare 

tvärtom. För närvarande handlar det om att hantera deras marginaliserade situation på 

bästa tänkbara sätt och hon konstaterar krasst att det som redan står i tidningen kan de 

inte påverka. Maria ser det nästan som något komiskt att journalister och arrangörer får 

problem på grund av att de numera har en kille med i bandet. Det uppstår närmast en 

begreppsförvirring eftersom de nästan ses som ett ”tjejband” – en situation där 

arrangörer och andra inte vet var de ska placera dem, hur de ska benämna dem.  

 

Maria: Många, och särskilt journalister och såna där, tycker att det är lite jobbigt att

 Emil är med i bandet, eller verkar det som, eftersom att han är kille då, för då vet 

 dom inte riktigt hur dom ska behandla oss för att vi är ju ett ”tjejband”, vet du. 

 Det är vi ju. Men då blir det ju fel för Emil är ju med och vad kallar man det då 

 för? Ja, det blir väldigt krångligt. Så där. Och det är kul tycker jag. Och sen 

 tänker dom ju direkt: ”ja men han spelar antingen trummor eller så är han så  här 

 lead guitar som spelar solo”. För det är det typiska dom säger och så han  bara 

 ”nämen vi är båda”. För att vi turas om och spela. 

Marika: Så dom utgår alltså från det? 

Maria: Ofta gör dom det.    

Marika: Hur känns det för dej då? 

Maria: Ja... Jag tänker bara så här att, ja men det kommer att komma en dag då dom 

 inte säger det längre. Det är bara att stå på sej. Och så är det... Det är bara kul att 

 förvåna dom tycker jag.  Alltså bara ”nä det är inte så”.  

 

Pia motsätter sig benämningen ”tjejband” med en sådan intensitet att hon känner att 

hon måste förklara sig inför mig när hon själv brukar det. Ordet förefaller vara 

kontaminerat – det går inte att ta det i sin mun bara hursomhelst. ”Nu använder jag 

ordet tjejband här just nu men jag brukar försöka undvika det till varje pris därför att 

jag tycker att det är så degraderande – inte för att det är degraderande att va tjej – men för 

att det används alltid på ett sånt sätt som jag inte vill ställa upp på.” Det har hänt att Pia 

har konfronterat personer som har använt sig av ordet.  

 

Pia: Jag hatar verkligen, jag avskyr verkligen det uttrycket för att det är ungefär som 

att det är en kategori alltså att det finns… Att man kan definiera musik utifrån att 

det här är musik som tjejband spelar och det stämmer ju inte. För att jag menar det 

finns ju rockband med tjejer det finns popband med tjejer, det finns alla kategorier. 

Och då är det ju så fel att definiera utifrån kön och inte utifrån musikstil. 

Det kan vara svårt för amatörmusiker att fånga arrangörernas intresse och det har Pias 

band i viss mån gjort, även om det till viss del verkar bero på att de nästan uppfyller 

epitetet ”tjejband”. Hon ställer frågan om det handlar om någon slags politisk 

korrekthet; ett uttalande som kan sättas i samband med att kvotering och positiv 
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särbehandling är välbekanta instrument för att försöka nå ökad jämställdhet i Sverige 

idag. 

 

Pia: Det är så sjukt att det fortfarande ska va som ett unikt FENOMEN att det är 

tjejer i banden när ändå tjejer har spelat så länge, det har ju ändå funnits tjejer som 

har spelat länge länge. Alltså jag förstår liksom inte grejen, att det fortfarande är 

sensationellt. Men det märker ju vi av hela tiden att vi får spelningar därför att vi är 

tjejer.  Jämt. Så jag menar det är liksom… Det är politiskt korrekt på nåt sätt och så. 

De har alla uppfattat att det är bra, det är unikt och då ska man skryta med det. 

Det här kapitlet har lyft fram informanternas roll i offentligheten och hur de på olika 

sätt bemöter eller påverkas av omvärldens blickar och åsikter. Majoriteten har 

spelningar regelbundet och kontakten med publiken skildras som en viktig, 

fundamental aspekt av deras identitet som rockmusiker. Bilden som ges av 

offentligheten är komplex och motsägelsefull och kretsar kring den paradox som går 

som en röd tråd genom min avhandling. Människors intresse och uppmärksamhet kan 

vara smickrande men är också en källa till oro. När det mer börjar handla om 

könstillhörighet än musik, kan resultatet snarast bli det motsatta.  

Upplevelsen av att stå på scenen skildras på de mest skilda sätt – från något närmast 

extatiskt till en nervpåfrestande och ibland nedbrytande erfarenhet. Många beskriver 

hur de som kvinnliga rockmusiker har mycket att leva upp till och att detta resulterar i 

en stark nervositet eller scenskräck som tar bort glädje. Informanterna får ofta, inte 

minst genom föreningarna, ett slags representativ funktion som inte är helt 

okomplicerad. Att de ses som förebilder kan upplevas som hedrande samtidigt som det 

riskerar att förstärka känslan av otillräcklighet och leda till prestationsångest. Somliga 

brinner för att stå på scen och bygger upp en stor del av deras musikeridentitet runt 

detta medan för andra kan drivkraften vara av en mer personlig natur – det egna, 

privata skapandets glädje. En faktor går att finna i diskursiva föreställningar om rock 

där rockstjärnan på scenen konstrueras som det mest eftersträvansvärda. Oavsett synen 

på den egna rollen på scenen känner majoriteten oro och stress sådana vid här tillfällen, 

inte minst eftersom scenen förefaller förpliktiga på olika sätt. Det är där som de blir 

påtagligt offentliggjorda i rollen som rockmusiker. Majoriteten porträtterar dock det 

hela med en viss ambivalens som kan kopplas till vikten av att prestera och våga – de 

kan vara mycket nervösa innan men må mycket bra efteråt. Publiken tillskrivs stor makt 

och scenupplevelsen präglas ofta av en brist på kontroll – vare sig det gäller publikens 

godtycklighet eller beroendet av andra människor, till exempel ljudtekniker. Även om 

vissa personer föredrar rampljuset mer än andra är det många olika tillfälligheter som 

styr hur spelningen upplevs; till exempel inflytandet över ljudtekniken, publikens storlek 

och engagemang, men även dess sammansättning. Att de befinner sig inom en 

musikkultur eller musikscen som utmärks av att många musikerkompisar och bekanta 

dyker upp på spelningar är både något nervpåfrestande och sporrande.  

 Ordet ”tjejband” tycks för dem sammanfatta mycket av den diskriminering och 

underordning som de upplever. När de beskriver hur arrangörer och tidningar använder 

begreppet synliggörs pudelns kärna: en önskan om en värld där de blir respekterade 



241 
 

som rockmusiker och där kön är av underordnad betydelse. Paradoxens fundamentala 

karaktär synliggörs i ämnets frekvens i intervjumaterialet – det är något som de nödgas 

förhålla sig till, oavsett om de vill eller inte. I det offentliga ställs de ibland till svars för 

den identitetspolitik som de jobbar utifrån. De befinner sig i rollen som feministiska 

förkämpar ibland lite mot sin vilja. Benämningar och kategoriseringar ses som något bra 

i anslutning till frigörande identitetspolitik men kan även komma att fungera som ett 

medel för att oskadliggöra eller underminera. 

Den bärande tanken bakom allt detta tycks vara att trots diskriminering, positiv 

särbehandling och sexistiska ljudtekniker, är kärleken till musiken och musicerandet det 

överordnade. Deras passion för toner och rytmer driver dem kontinuerligt framåt, får 

dem att orka med motgångar, föreningsarbete och bekämpa upplevelsen av att inte bli 

tagna på allvar. Denna kärlek till musiken och livet som rockmusiker är den 

huvudsakliga drivkraften bakom föreningsarbetet, i kombination med en tro på rättvisa 

och jämställdhet.  
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SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 

 

Informanternas upplevelser av att vara rockmusiker kännetecknas av intersektioner 

mellan rockmusik, feminism, kön samt politik. Genus är den överordnade kategorin 

som de tolkar sina erfarenheter utifrån. Intervjumaterialet präglas av deras engagemang 

i feministiska musikföreningar och den tillhörigheten är ständigt närvarande i 

berättelserna. 

Relationerna mellan musik och politik går att se som ett övergripande tema. Det 

genomsyrar informanternas liv; vad de väljer att göra och hur det görs, vilka de umgås 

med och vilken musik de lyssnar på. Föreningarna och livet som musiker är ett uttryck 

för en kulturell tillhörighet som utmärks av ett intresse för politiska rättvisefrågor, 

alternativa livsstilar och en tro på kreativiteten som ett sätt att uttrycka motstånd och 

livsnormer där en antikapitalistisk hållning är återkommande.  

Informanternas tydliga ställningstagande i rättvisefrågor fungerar likt ett raster som 

de ser och bedömer världen igenom. Intresset för vänsterpolitiska frågeställningar är att 

betrakta som en viktig del av deras identitet och den tar sig uttryck i deras val av livsstil, 

bland annat engagemanget i det identitetspolitiska projekt som föreningarna 

representerar. Att vara engagerad i samhällsfrågor förstås som något bra; det finns en 

stark allmän tro på individens eget ansvar och betydelse i bekämpandet av orättvisor.  

 Det här är ett fenomen som manifesterar sig i anammandet av den Do It Yourself-

tanke som genomsyrar punken och Riot Grrrls Movement. Informanterna har 

influerats av idén om det egna kreativa uttryckssättet som ett (politiskt) 

ställningstagande och tanken om att alla kan spela. För vissa formuleras detta 

engagemang i låttexter medan andra ser sig som politiskt aktiva genom att befinna sig i 

sammanhang som kommunicerar eller bearbetar politiska värden – till exempel She's 

Got the Beat och Rockrebeller.   

Alla informanter presenterar sig själva som feminister och många väver samman 

detta i berättelserna med varför de valde rockmusik framför andra musikgenrer och hur 

det kom sig att de engagerade sig i musikföreningar. Min avhandling visar på 

feminismens viktiga roll för dem som musiker och hur den ideologiska hållningen 

präglar deras liv i hög utsträckning.   

Livet som musiker kan sättas in en kontext där musik som kulturellt fenomen utgör 

fonden. Rötterna till informanternas identitet som musiker går vanligtvis att hittas långt 

tillbaka i tiden. Det kan utläsas som en form av musikalisk enkulturation där 

inskolningen till att bli musiker har skett under en längre tid och där det informella, 

vardagliga lärandet har varit en essentiell del av processen. Det är ofta män, framförallt 
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pappor, i den närmsta omgivningen som nämns som förklaring till varför någon 

började spela gitarr. Pojkvänner intar också en central roll i detta sammanhang. Fem av 

informanterna talar utförligt om vad det betydde att deras pojkvänner var rockmusiker 

– att de representerade vad som var möjligt och görbart. 

 

RÄTTEN ATT FÅ LÄRA SIG 
 

Informanternas resonemang utgår i mångt och mycket från en önskan om att rocken 

ska göras mer tillgänglig för unga kvinnor. Det som inte alltid uttalas lika tydligt är 

varför – det njutningsfulla i musicerandet är något som snarast tas för givet, vilket 

sannolikt är ett följd av populärmusikens centrala plats i dagens samhälle och den 

allmänna föreställningen om musikens positiva innebörder. Detta kan ses som ett utslag 

av hur rockens subversiva potential har internaliserats i dem. Medievetaren John Fiske 

(1989) anser att populärkulturen på många sätt symboliserar ett avståndstagande till en 

borgerlig ”finkulturell” elit och att valet av musik på så vis synliggör maktkamper 

mellan olika grupper i samhället. Även om majoriteten av mina informanter tillhör 

någon slags medelklass, ger de uttryck för en identifikation med samhällets utsatta – 

något som manifesterar sig i ett intresse i allt från socialism och feminism till djurrätts- 

och miljöfrågor.  

Informanterna vill att alla ska få möjlighet att börja spela eftersom de tycker att det 

är givande och lustfyllt. Föreställningar om rockmusikens positiva egenskaper – att den 

ger självförtroende, mod och är allmänt jagstärkande – är centrala. När de intervjuade 

talar om hur de går till väga när de gör låtar och hur det känns att komma på någonting 

nytt eller att försöka lära sig ett instrument, synliggörs en påtaglig strävan efter att 

fördjupa sig i något som upplevs som utpräglat njutningsfullt, på samma gång som det 

signalerar en identitet och en tillhörighet. Läroprocesserna skildras som både 

frustrerande och inte sällan arbetsamma, samtidigt som tillfredsställelsen som kommer 

efter – när hantverket väl är inlärt – är märkbar. Drivkraften benämns ofta i termer av 

att ”jag hade bestämt mig för att lära mig”, eller ”jag var mycket motiverad”, som om 

de hade disciplinerats in i en rockmusikerdiskurs där det förutsätts behövas en 

uppenbar beslutsamhet för att klara av det. Detta kan relateras till den starka konsensus 

kring rockens höga status och värde som utmärker intervjumaterialet – som om det 

nästan vore otänkbart att ifrågasätta dess giltighet. Alla talar om rocken – i dess breda 

definition – som ett viktigt element i deras uppväxt och tonårstid; något kontinuerligt 

närvarande som för evigt har präglat dem genom att tillhandahålla värderingar, synsätt 

och alternativa förhållningssätt till tillvaron. I levnadsberättelserna där det förflutna lyfts 

fram blir det många gånger märkbart hur vissa teman premieras framför andra och att 

informanternas tolkningar görs utifrån en feministisk subjektsposition som etablerades 

under tonårstiden. Även här hade rocken betydelse. Skapandet av en feministisk 

identitet kan sättas i samband med diskussioner kring populärkultur och populärmusik. 

Musikundervisningen lyfts också fram som något som har format dem. Sex av de 

intervjuade har explicita erfarenheter av hur kunskaperna om att spela rockmusik var 

något otillgängligt; något som mer var förbehållet pojkarna. 
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KREATIVA OCH ALTERNATIVA 
 

Det musikaliska skapandet porträtteras som en fundamental drivkraft och det finns 

överlag en tro på kreativitetens frigörande potential, samtidigt som den representerar 

positiva värden inom de kretsar som informanterna rör sig i. Intervjuerna är fulla av 

referenser till olika slags kulturell produktion; foto, musik, konst och teater är några 

exempel på konstnärlig verksamhet som informanterna och deras vänner och bekanta 

ägnar sig åt. Den övergripande bilden som ges är en syn på konstnärligt kreativa 

människor som intressanta – att själv skapa blir en eftersträvansvärd position. En 

tolkningsram är att kreativitet utgör en form av kulturellt kapital inom ett fält där 

musiker konstituerar en stor grupp (jfr Bourdieu 1993). Värdet som den egna 

konstnärliga verksamheten representerar är möjligt att urskilja från ett 

senmodernitetsperspektiv där en önskan om nytänkande och förändring ofta 

sammankopplas till den individualisering som ofta sägs vara utmärkande för vår tid. Att 

själv skapa något förstås som ett ifrågasättande eller upphävande av gamla traditioner 

och normer (jfr Giddens 1999).  

En återkommande tanke är att informanterna ser sig själva som alternativa – något 

som manifesterar sig i allt från musik- och klädsmak till en allmän skepsis inför 

traditionella, borgerliga levnadsmönster. Den alternativa rockmusikscenen används som 

ett subkulturellt uttrycksmedel för att förklara vem man är och var man hör hemma. 

Att ställa sig kritisk till vad skivbolagen representerar i form av kommersialisering och 

makt är en vanlig attityd hos mina informanter, vilket utgör ett vanligt fenomen inom 

alternativa musikscener. Dikotomin mellan den autentiska, högkvalitativa rocken och 

den falska kommersialiserade popen reproduceras emellanåt i informanternas utsagor – 

en dikotomi som är bekönad vilket inte alltid problematiseras. Samtidigt är det viktigt 

att påpeka att informanternas musiksmak i regel är tämligen diversifierad och att det 

finns många olika slags genrer representerade i deras musiksamlingar.  

  

ROCKENS AMBIVALENSER 
 

Informanternas levda verklighet som rockmusiker präglas av en rad ambivalenser som 

kan utläsas utifrån rockmusikers allmänna villkor men även i relation till genus. Att vara 

med i ett band kännetecknas av gemenskap och känslor av lycka men också av 

frustration, otillräcklighet och utanförskap. Att stå på scenen skildras som något 

utpräglat dubbelbottnat. Ruset, euforin och upphetsningen kontrasteras mot en oro och 

prestationsångest. Gång på gång ges exempel på hur de försöker anpassa sig till rollen 

som rockmusiker. De anstränger sig att ”tänka” annorlunda, de arbetar med sin 

självkänsla för att våga gå upp på scenen eller tränar intensivt så att de kan leva upp till 

normen för den tekniskt kompetenta rockmusikern – en norm som närapå alltid är 

manligt bekönad. Det kan liknas vid en disciplinering in i en diskurs där de nödgas 

acceptera vissa premisser. Rockmusiker ska uppträda framför en publik och utstråla 
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scenisk självsäkerhet – det ingår i rollen och är inte något som direkt kan ifrågasättas. 

Däremot betvivlar informanterna ideligen sitt eget agerande eller ifrågasätter publikens 

beteende.  

 Förmågan att själv skriva texter, komponera och utföra låtar, antingen själv eller 

med andra, beskrivs som något påtagligt tillfredsställande. Det här är ett område som 

kan vara svåråtkomligt. Det förefaller vara svårt att verbalt förmedla hur det känns att 

sitta med sin gitarr och ta ut den låt som man just hört inom sig. Även om 

beskrivningarna kan vara detaljerade är det svårare att kommunicera hur det hela får 

dem att må. Sådana gånger blir informanterna ofta påfallande fåordiga, även om de ord 

som de säger kan vara nog så talande i sig. Den sinnliga njutningen är central men är för 

det mesta något outtalat och underförstått. 

 Det är i beskrivningarna av den offentliga delen av deras liv som rockmusiker som 

de mest motstridiga känslorna kommer till uttryck. Glädjen besudlas då och då av 

upplevelsen av att bli diskriminerad, exempelvis av nedlåtande ljudtekniker. De 

förväntningar som kommer från publik, arrangörer och medier tenderar att rikta 

strålkastarna på deras könstillhörighet. De blir därigenom påminda om sin 

minoritetsstatus; gång på gång konstrueras de som Den Andra – något intressant och 

annorlunda men framförallt avvikande. I det här sammanhanget är det viktigt att lyfta 

fram informanternas olika identiteter som musiker och att det utmålas som något 

speciellt att vara med i rockband. De förefaller skapa större uppmärksamhet när de 

befinner sig i rockmusikerrollen jämfört med när de framträder som singer-songwriter. 

Det här är ett fenomen som är möjligt att förstå i relation till allmänt samtida medialt 

intresse för rock i allmänhet och möjligtvis för kvinnor och rock i synnerhet. En 

tolkning är att detta är ringar på vattnet efter Riot Grrrls Movement och att 

musikbranschen fångade upp rörelsens kommersiella potential. Det resulterade i en 

popularisering av den typ av feminism som rörelsen representerade, exempelvis idén 

om ”girl power” – Spice Girls framgångsrika koncept.  

Det ses som ett stort problem att de som kvinnliga rockmusiker i offentligheten 

tenderar att bli bedömda och kategoriserade efter sin könstillhörighet. ”Tjejband” är ett 

konkret exempel på detta fenomen som väcker känslor av ilska och indignation. Ordet 

verkar för dem inkapsla marginaliseringens stora dilemma i ett nötskal. Arrangörer, 

tidningar och andra i deras omvärld benämner dem ofta som ”tjejband”. Deras 

erfarenheter kan sättas i direkt relation med en vanlig tendens inom (det västerländska) 

populärmusikfältet där kvinnliga musiker omskrivs och kategoriseras utifrån sitt kön. 

”Women in rock” är ett annat liknande exempel som illustrerar hur en välmenande 

identitetspolitik lätt kan misstolkas eller urarta och gå över i något som upplevs som 

diskriminerande eller förtryckande (se t ex Coates 1997). Ett annat uttryck som nämns i 

samband med artister associerade till Riot Grrrls-rörelsen är ”Angry women” – ett ord 

som ibland används som genrebeteckning. Informanternas uppenbara reaktion kan 

tolkas utifrån idén om disciplinering genom kategorisering. Det är en respons som blir 

förståelig då ett relativt harmlöst ord som ”tjejband” tolkas ur en maktkontext och ses 

som ett sätt att oskadliggöra – som en symbol för en reproduktion av deras 

underordning som kvinnliga rockmusiker.  
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En av källmaterialets mest uppenbara ambivalenser är just den kring feministisk 

identitetspolitik. Den skildras som en ofrånkomlig men påfallande svårnavigerad 

terräng. Omgivningens uppmärksamhet skildras som positiv om den lyfter fram dem 

som individer – som musiker. Många gånger riktar den dock in sig på könstillhörigheten 

vilket tenderar att upplevas som en form av förnedring – en diskriminering som får 

dem att känna sig som mindre värda. Gränsen är ibland närmast hårfin. Det förefaller 

handla om vem som säger vad och varför, och i vilken situation. 

 

SPELA ENSAM 
 

Omvärldens dubbelsidiga intresse kan sättas i relation till det som många informanter 

utnämner som det allra viktigaste: det ensamma musicerandet – den aspekt av deras 

musikeridentitet som de inte kan avvara. De som kombinerar sitt bandmedlemskap 

med någon form av soloverksamhet – till exempel trubadur – talar om sina olika roller 

som på olika sätt komplementära. Rockbandet omnämns som något spännande och 

svåruppnåeligt – en prestigeladdad utmaning som plötsligt kan ta slut. Rockbandet 

associeras i högre grad med offentligheten, inte minst därför att solorollen till stor del 

utövas inom hemmets fyra väggar. Den egna identiteten som musiker – att sitta med sin 

akustiska gitarr och sjunga – skildras som det stadigvarande, det trygga och därför det 

mest basala. Det finns en uttrycklig föreställning om att band kommer och går och 

många delar med sig av personliga erfarenheter kring detta. Att den egna individuella 

identiteten som musiker utmålas som den centrala fungerar som en intressant kontrast 

till en vanlig bild av bandet som den ultimata symbolen för de positiva värden som 

rockgenren associeras med: ett kollektiv där man växer och utvecklas tillsammans och 

där det primära är gemenskapen (jfr Fornäs, Lindberg & Sernhede 1988, Weinstein 

2004). 

Solorollens större frihet och självständighet går att i viss mån att utläsa ifrån ett 

genusperspektiv. Dessa komplementära roller är möjliga att jämföra med 

musikhistorien där kvinnor använt sin röst som instrument samt att det inom 

populärmusiken har funnits en lång tradition med kvinnliga singer-songwriters och 

andra typer av mer solopräglade verksamheter, exempelvis inom 1970-talets musikfält 

där rollen som soloartist möjliggjorde en väg in i populärmusiken för många kvinnor 

(jfr Greig 1997). Flera förklarar hur soloartistrollen innebär en frihet, bland annat 

eftersom det kan vara svårt att hitta (kvinnliga) bandmedlemmar. Att inte vara beroende 

av andra har fungerat som en viktig drivkraft till att lära sig spela gitarr, eftersom det 

musikinstrumentet möjliggör denna typ av frihet.  

  

BANDET – SOM IDEAL OCH I PRAKTIK 
 

Upplevelsen av att vara rockstjärna liknas vid en tillfällig roll eller identitet som kan tas 

av och på efter behag. Denna flexibilitet ses som något som gör rocken attraktiv och 

berikande. Rockens status avspeglar sig ofta i framställningarna om bandet och dess 
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betydelse i deras liv, till exempel hur hantverket beskrivs och vilket värde som läggs på 

att bli bra på något. Tilltron till kunskapens makt är ett huvudtema i materialet och är 

något som framförallt nämns i samband med bandet.  

 Behovet av andras bekräftelse är i regel stort, inte minst inom det egna bandet. Det 

är ett fenomen som avspeglar sig i banddynamiken och kan leda till splittring. Behovet 

av att hävda sig – av att bevisa sin duglighet som rockmusiker och kvinna – nämns i 

synnerhet i talet om bandet. Även om läroprocessen är rolig och stärkande finns det ett 

inbyggt stressmoment i det hela. En vanlig förklaring är upplevelsen av att hela tiden 

vara på efterkälken; att kvinnor i regel börjar betydligt senare än män och att de därför 

många gånger befinner sig på en lägre teknisk nivå. Detta skildras som frustrerande och 

utgör en av de centrala drivkrafterna i föreningsarbetet. Tanken är att kommande 

generationer av kvinnor ska få bättre möjligheter än vad de själva haft. 

Genusnormer synliggörs på olika sätt när informanterna talar om dynamiken inom 

bandet. Det finns tydliga föreställningar om hur män respektive kvinnor är och beter sig 

i rockband.  Vissa har negativa erfarenheter av könsblandade amatörrockband som de 

tolkar utifrån kvinnans generella underordning men även med hänsyn till att män och 

kvinnor är olika. Även om det är en minoritet som talar om separatism som något bra, 

visar det sig att i praktiken vara svårt att helt och hållet undvika essentialistiska 

förhållningssätt. Det finns till exempel de som ger uttryck för att de föredrar kvinnliga 

bandmedlemmar framför manliga. Denna känsla är inte alltid något som de är stolta 

över – även om den grundar sig på dåliga erfarenheter av att samarbeta med män. 

Dessa idéer kan dessutom basera sig på en ideologiskt präglad tro på systerskapet och 

kvinnlig solidaritet. Detta synliggör en genomgående ambivalent syn på kön som kan 

karaktäriseras som ett glapp mellan ideologi och praktik. I ljuset av dessa idéer kan 

soloartistrollen tolkas som en väg ut ur problemet – att de alltid kommer att ha 

möjlighet att musicera genom att de inte är beroende av andra. 

Det betyder dock inte att kvinnors sätt att vara alltid ses som det bättre. I synnerhet 

två av informanterna för övertygande resonemang om exakt varför och hur mäns sätt 

att interagera inom band är att föredra framför kvinnors. Diskussionerna närmar sig 

ibland ett essentialistiskt tänkande kring kön och då och då går någon till försvar för 

sina åsikter eller känslor, förmodligen på grund av en medvetenhet om ämnets känsliga 

karaktär. Även om någon kan tala om hur jobbigt det kan vara i könsblandade band på 

grund av att män och kvinnor är olika, betonar de samtidigt att de ser könen som 

kulturellt konstruerade. Bilden blir komplex och inte sällan motsägelsefull – vissa 

handlingar ses som typiska för manliga rockmusiker men upphöjs på samma gång som 

de ifrågasätts. Detsamma gäller för de visioner som finns om bandet. Det ideala bandet 

framställs ofta som demokratiskt men ändå effektivt och målmedvetet – som en plats 

där det finns närhet och intimitet men ändå högt ställda förväntningar. De som har 

hållit ihop i många år talar om bandet som om en familj och riktar uppmärksamheten 

på en uppsjö av sammansatta känslor; kärlek och solidaritet men även ilska och 

frustrationer som kan leda till konflikter. 

Den absoluta majoriteten – nio av tio – framställer det som att de är tämligen 

tillfredsställda med sin bandsituation. De som är mest engagerade och bestämmande 

inom bandet är de som överlag verkar vara mest tillfreds. Det är första hand tre av de 
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intervjuade som tydligt markerar hur de kan känna sig påtagligt underordnade de andra 

bandmedlemmarna – till exempel när de blir utestängda från att ta beslut. Det är inte 

lätt att realisera visionerna om det ideala rockbandet där alla trivs lika bra. 

När informanterna resonerar kring olika föreställningar och erfarenheter som de har 

av gruppdynamiken inom bandet tycker jag mig ofta se hur drömmarna korrelerar med 

deras kriterier för det ideala samhället – bandet som ett slags återskapande av det ideala 

samhället i miniatyr som styrs av värden som ses som goda: demokrati, lyhördhet, 

kreativitet, jämställdhet och rättvisa. Deras längtan efter att få till det perfekta 

samarbetet där alla trivs, oavsett roll i bandet eller könstillhörighet, går att länka 

samman med deras politiska engagemang. Enligt denna hypotes försöker de återskapa 

och iscensätta sina honnörsord inom det lilla, samhälleliga kollektiv som bandet utgör.  

 

PÅ EN (LOKAL) SCEN 
  

När informanterna talar om svårigheterna med att få spelningar och andra praktiska 

problem skildrar de ofta detta som relativt allmängiltiga bekymmer – något som delas 

av andra rockmusiker på lokal nivå. Det finns en identifikation med musiker på 

gräsrotsnivå där kön är en av flera viktiga parametrar – en position där informanterna 

mer ser sig själva som en del av en lokal musikergemenskap med liknande villkor. 

Informanterna tolkar sina erfarenheter utifrån olika identitetskategorier där gruppen 

(alternativa) amatörrockmusiker på lokalnivå utgör en viktig tillhörighet. På flera plan 

går det att jämföra informanternas upplevelser av livet som rockmusiker med 

skildringar av hur rockmusiker i allmänhet har det – studier som framförallt handlar om 

män, vilket går att se som en avspegling av den manliga dominansen inom området. 

Livet som rockmusiker karaktäriseras inte sällan som något spännande och berikande 

men också som något osäkert, nervpåfrestande och slitsamt (Cohen 1991, Frith 1992: 

178, Lilliestam 2009: 80-85, Shuker 2008: 60). Här finns det många paralleller mellan 

manliga och kvinnliga rockmusiker – till exempel hur den absoluta majoriteten inte 

lever av sin musik även om de kanske lever för den. Cohens studie om rockmusiker i 

Liverpool är en dem som tydligast pekar på manliga rockmusikers utsatthet och 

maktlöshet – inte minst i förhållande till scenen. Detta är en anledning till varför det 

skulle vara intressant att göra en jämförande svensk studie om manliga musiker. När 

mina informanter skildrar ljudteknikområdet som något skrämmande och otillgängligt, 

som får dem att känna sig underkuvade, finns det forskning som pekar på liknande 

erfarenheter hos manliga rockmusiker (se t ex Berkaak & Ruud 1994: 144-150, jfr 

Bennett 1980: 164).  

Rollen som offentligt aktiv musiker utmålas som kontrastrik. Flera uttrycker en 

stark övertygelse om att deras musicerande har förändrat dem och deras liv till det 

bättre. Bilden är dock långt ifrån entydig. Medan vissa förklarar hur känslan av att vara 

”rockstjärna” utgör den starkaste motivationen, nämner andra inte ordet och tycker 

snarare att scenen är en rätt skrämmande plats och talar om den mer i termer av ett 

nödvändigt ont. Det finns en återkommande tanke om scenen som självförtroende-

höjande som hänger samman med betydelsen av att övervinna sin rädsla. Rockbandet 
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utmålas som relativt statiskt till sin form och livet tillsammans i bandet karaktäriseras 

som tämligen formaliserat. Det finns en förväntan eller norm som säger att man ska 

vara stark samtidigt som bilden av kaxig, tuff rockstjärna kan vara påfrestande att 

försöka leva upp till. Även de som påtalar att de gillar rollen som rockstjärna kan vara 

fruktansvärt nervösa eller känna sig otillräckliga. Det förefaller även vara en fråga om 

motivation – vilka visioner som går att hitta bakom all stress och allt arbete som läggs 

ned. Resonemanget bottnar inte sällan i ett slags professionellt förhållningssätt som 

pekar på att gränsen mellan att vara amatör och professionell är otydlig.  

 

STRATEGISK ESSENTIALISM 
 

En av grundbultarna i mitt källmaterial är den starka önskan efter en värld där kön inte 

står i förgrunden. För att begripliggöra det bryderi som informanterna befinner sig i 

som politiska representanter kan Spivaks (1997) begrepp ”strategisk essentialism” vara 

användbart. Där kan existerande olikheter inom gruppen kvinnor tonas ned i syfte att 

nå politiska mål – ett essentialistiskt färgat förhållningssätt som fungerar mer som en 

(tillfällig) metod för att förändra könsrelaterade skillnader och maktproblem. Detta kan 

relateras till vad som ibland brukar benämnas som den ”feministiska paradoxen” (jfr t 

ex Scott 1996). Informanter trycker ofta på skillnaden mellan mål och metod. 

Föreningarna ses som temporära och flera säger uttryckligen att de hoppas att de inte 

ska behövas i framtiden. Mitt avhandlingsämne välkomnades av informanterna. Många 

var påfallande positiva och hjälpsamma och stack inte under stol med att de tyckte jag 

gjorde något bra – att de såg en klar politisk potential i min forskning. Upplevelsen av 

att ibland känna sig som ett språkrör har inte varit helt oproblematisk för mig eftersom 

jag velat stå fri ifrån förväntningar. Samtidigt är själva längtan efter ett språkrör talande i 

sig: att få spela rock ses som så viktigt och lustfyllt att problemen måste 

uppmärksammas på mest effektiva sätt för att en förändring ska komma till stånd. 

 En vanlig tanke som informanterna ger uttryck för är tron på att fler kvinnliga 

rockmusiker kommer att leda till de diskursiva attitydförändringar som anses vara det 

grundläggande problemet. Genom att föreningarna resulterar i att fler tjejer tar plats på 

arenan, antas genusnormerna och föreställningarna om rocken på sikt att kunna 

omgestaltas. En könsmässig representativ obalans ses som problemets kärna – kvinnliga 

rockmusiker kommer inte att vara underordnade på samma sätt den dag då de inte 

längre utgör en minoritetsgrupp. 

 

ESSENTIALISM OCH SEPARATISM? 
 

Mina informanter har överlag ett förhållningssätt till feminism där de ställer sig kritiska 

till ett essentialistiskt tänkande kring genus. Detta ställningstagande har med all 

sannolikhet stor betydelse för synen på rocken och dess möjligheter. En intressant 

observation är att få talar om rockens maskulinisering som något direkt problematiskt – 

ett fenomen som står i relativt skarp kontrast mot en bild som förmedlas inom 
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forskningen om genus och populärmusik. Att rocken skulle vara ett uttryck för någon 

form av essentiell manlighet diskuteras sällan av informanterna men när det nämns 

förefaller det mer uppfattas som en tillgång: att det representerar ett alternativ och 

möjliggör ett önskvärt ifrågasättande av genusnormerna. Idéer om könet som socialt 

och kulturellt konstruerat kan kopplas till denna relativt oproblematiska syn på rockens 

så kallade maskulinisering. Informanternas förhållningssätt återspeglar en tendens inom 

populärmusiken att på olika sätt bearbeta och ifrågasätta genusnormer (jfr Auslander 

2006). Vad betyder det då om sinnebilden av en rockmusiker är av manligt kön? 

Egenskaper och stilmässiga drag som tillskrivs män utmålas inte sällan som något mer 

eller mindre attraktivt – det är de reella praktiska villkoren som anses vara problemet 

(jfr Clawson 1999). Maskulinitet ses som något görbart och användbart (jfr Halberstam 

1998). Vissa musikforskare påtalar hur den kvinnliga rockmusikern ”måste” bli en av 

killarna för att få tillträde till arenan och att detta i sig innebär något negativt (se t ex 

Frith 1981: 86). Det är en bild som inte direkt kan appliceras på mitt källmaterial. 

Informanternas hemmahörighet i en konstruktionistisk likhetsfeminism där könen ses 

som kulturellt konstruerade och där samhällets heteronormativitet problematiseras 

utgör en viktig förklaring till detta. Vad som betraktas som ”manligt” respektive 

”kvinnligt” ses mer som (temporära) konstruktioner, vilket inte minst tar sig uttryck i en 

allmän ovilja eller försiktighet att uttala sig om hur män respektive kvinnor ”är”. Ett 

intresse för queerfeministiska frågeställningar är en gemensam nämnare och toleransen 

för en sexuell mångfald är hög och tas för given. Detta går också att sätta in i en svensk 

kontext där jämställdhet och queerfeministiska frågeställningar står högt upp på 

agendan. 

  Informanternas inställning kan även förstås utifrån deras roll som föreningsaktiva 

där syftet är att rocken ska göras mer tillgänglig för unga kvinnor. Att då benämna 

rocken som ”maskulin” kan upplevas som ett olyckligt fastlåsande av subjekts-

positioner. Hur ska då situationen kunna förändras för dem som inte kan identifiera sig 

själva med denna maskulinitet? Vissa informanter ger uttryck för att de känner 

samhörighet framförallt med andra kvinnliga musiker. Det handlar ibland om en 

(medveten) feministisk strategi men rör sig också på ett mer undermedvetet plan. Att 

sträva efter att bli medveten om genus mekanismer är ett återkommande fenomen i 

källmaterialet. Ställningstagandet kan betraktas utifrån en feministisk tillhörighet i vad 

som brukar benämnas som en ”tredje vågens feminism”, men även mer allmänna 

”postfeministiska” strömningar där genusnormer utmanas och idéer om könet som 

något kulturellt och socialt konstruerat dominerar (se t ex Genz & Brabon 2009). Två 

av informanterna presenterar sig själva som radikalfeminister men förutom dem är det 

inte någon som tydligt definierar vilken feminism som de föredrar – en strategi som är 

typisk för en allmän motvilja mot att bli kategoriserad, med allt vad det kan tänkas 

innebära.  

 Mitt material inrymmer mängder av argumentationer om varför föreningarna 

behövs samtidigt som det finns en viss förståelse för den kritik som riktas emot dem 

ibland. Eftersom många ser sig som representanter för föreningarna och för dess 

identitetspolitik blir engagemanget och bevisföringen förmodligen desto mer intensiv. 

Informanterna kan känna sig kritiserade och ifrågasatta vilket väcker ilska och 
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frustration. Detta visar på den generella svårigheten att navigera utifrån en 

marginaliserad, underordnad position. Irritationen kommer sig av upplevelsen av att 

befinna sig i en omöjlig situation. Denna vanliga reaktion är sannolikt beroende av de 

poststrukturalistiska, liberalt grundade, strömningar där identitetspolitik och 

användandet av kategorier ofta uppfattas som något problematiskt och begränsande, 

inte minst när det inte finns något uttalat intersektionalitetsperspektiv. En viktig 

bakgrundsförståelse kan hittas i den ambivalenta hållningen inom feminismen till 

identitet och politik och att essentialistiska och konstruktionistiska förhållningssätt till 

kön polariseras mot varandra. Mina informanter förefaller vara präglade av denna 

diskursiva konflikt och deras resonemang tyder på en kännedom om problemets 

komplexitet. Situationen kan ses i samband med en diskussion där vissa forskare menar 

på att det feministiska projektet skulle vinna på att bryta upp det dikotoma tänkandet 

kring essentialism och konstruktionism – bland annat eftersom förhållningssätten inte 

är helt möjliga att särskilja från varandra (Hammarén & Johansson 2009: 77, Lloyd 

2005: 69). Det finns en tendens att Rockrebeller och de informanter som är knutna till 

Uppsala ger uttryck för mer radikala idéer i feministiska frågeställningar än informanter 

boende i Umeå. Ett intressant fenomen i detta sammanhang är att Riot Grrrls inte 

direkt var förespråkare för separatism (se t ex Bayton 1998: 79) och att det är de 

umeåbaserade musikerna som överlag tagit mest intryck av rörelsen. Talet om 

separatism åskådliggör också det svåra i att försöka sammanfoga eller överbrygga olika 

feministiska ideologier (jfr Gunnarsson Payne 2006).   

  

FEMINISM SOM STARTPUNKT 
 

Feminism har fungerat som en viktig inkörsport till att börja spela rock för dem som 

jag har intervjuat. Jag ser ett tydligt samband mellan min etnologiska undersökning i 

Sverige i början av 2000-talet och Baytons sociologiska studie som ägde rum i England 

och som sträckte sig över en lång tidsperiod, från 1970-talet till 1990-talet. Ett 

ifrågasättande av genusnormer samt uppmuntrande föräldrar utgör två uppenbara 

likheter.  

 Mina informanters fascination för Riot Grrrls-rörelsen går att sätta in i en större 

kontext. De relativt många kvinnliga punkband i England under 1970- och 80-talen 

öppnade upp för kvinnor inom många olika populärmusikaliska genrer. Sambandet 

mellan Riot Grrrls-rörelsen och den engelska kvinnliga punkscenen uppmärksammas 

inte alltid – rörelsen framställs framförallt som en relativt ahistorisk företeelse. Det 

finns med andra ord en röd tråd att finna mellan band från England som var aktiva på 

1970- och 80-talen vilken länkar dem samman med mina informanter som är 

verksamma i Sverige i början av 2000-talet. Historieskrivningen kring Riot Grrrls-

kulturen påtalar ofta hur den förstördes av den stora mediala uppmärksamheten och att 

skildringarna av rörelsen och dess medlemmar inte alltid var välvilliga (se t ex Bayton 

1998: 74-80) Vidare uppmärksammas hur den som subkultur fångades upp av 

kommersiella intressen och därigenom förlorade sin politiska potential, vilket är ett 

vanligt fenomen när det gäller subkulturer (se t ex Schilt 2003). I Gottlieb & Walds 
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(2006) ofta citerade text om Riot Grrrls är författarna inne på detta spår och liknar 

rörelsen vid en misslyckad kvinnorörelse, vilket jag menar är en missvisande slutsats. 

Rörelsens förmåga att uppmuntra till ett motståndstänkande har haft stor betydelse för 

majoriteten av mina informanter – det är först och främst sex av dem som detaljerat 

redovisar för denna koppling, men alla ger uttryck för någon form av populärkulturell 

feministisk tillhörighet som kan utläsas som tidstypisk. Även om rörelsens fick störst 

genomslag i USA är det intressant att spekulera om Riot Grrrls betydelse verkligen går 

att snävt avgränsa i förhållande till tid och rum – inte minst eftersom den får 

representera en tredje vågens feminism som då och då brukar benämnas som ett mer 

populärkulturellt feministiskt alternativ till den akademiserade feminismen (se t ex 

McCarthy 2006: 74f).  

 

MUSIKENS POLITISKA POTENTIAL 
 

Mina informanter använder politiska medel som ett sätt att försöka öka jämställdheten 

inom rockmusiken – något som oftare tar sig uttryck i föreningarna än i musiken. Trots 

politikens centrala roll i min avhandling föreligger det en risk att de politiska visionerna 

betonas alltför mycket. Det är viktigt att lyfta fram den glädje och njutning som 

musicerandet ger och se egenvärdet i detta. I mitt fall är det informanternas berättelser 

som står i fokus. De levererar många tankar kring musikens politiska betydelse vilket 

sätts i mer eller mindre direkt relation med den glädje och njutning som den ger. Även 

de olika positiva värden som deras identitet som musiker tillskrivs i berättelserna är 

viktiga att nämna här, som ett förbättrat självförtroende samt skapandets och 

musicerandets terapeutiska effekter. Deras berättelser är ofta uttryckligen reflexiva på 

ett sätt som ses som typiskt för senmoderniteten där inkorporerade kunskaper påverkar 

individen (jfr Giddens 1999). Framställningar som talar om politiken i termer av en 

känslomässig drivkraft är möjliga att utläsa i förhållande till en politiserad diskurs kring 

musik. Politiseringen av deras liv avspeglar sig i talet om dem själva och även om det 

synliggör ett tydligt intresse är det samtidigt intimt sammankopplat med den njutning 

som själva musicerandet i sig själv ger. 

En mängd forskning om musik och sociala rörelser påpekar kontextens betydelse 

för huruvida något kan konstrueras och upplevas som politiskt. Informanterna befinner 

sig i en politiskt färgad miljö som påverkar dem som musiker och människor, något 

som tar sig uttryck i deras berättelser som ofta är politiskt kodade. Könstillhörigheten 

accentueras framförallt då det finns något slags politiskt motiv till berättandet, till 

exempel då informanterna berättar om bemötanden av dem som kvinnliga rockmusiker. 

Det går att dra en parallell till forskning som målar upp ett komplext samband mellan 

musiker och det politiska engagemanget och där det uppmärksammas hur den politiska 

processen i sociala rörelser resulterar i att musiker blir (mer) politiskt engagerade (Street 

2006: 56f som refererar till Eyerman & Jamison 1998). 

Det finns en tydlig medvetenhet hos informanterna om musikens politiska potential 

och den ses som en viktig del av dess attraktion. I det sammanhanget kan därför en 

företeelse som att spela gitarr på en scen tolkas som en politiskt aktiv handling och 



254 
 

fungera som ett symboliskt ställningstagande för feminism och mot sexism och 

diskriminering. Det blir dock ibland uppenbart att rockens politiska potential kan 

uppfattas som ett allmänt ifrågasatt fenomen. Då och då märker jag hur de värjer sig 

mot olika föreställningar som finns om rock, kanske på grund av att de upplever dem 

som klichéartade, eller är det för att göra mig medveten om att de känner till deras 

existens? Detta blir påtagligt när uttalandet inkluderar ett snett leende eller ett lätt skratt, 

som om de känner att de behöver be om ursäkt för sin faiblesse för rock. Är det för att 

den trots sin politiskt subversiva image på samma gång representerar mäktiga 

kommersiella intressen och en ideologi som i mångt och mycket känns främmande för 

dem som politiskt engagerade rockmusiker på gräsrotsnivå? Eller beror det möjligtvis 

på att rocken ändå upplevs vara så pass överlastad av manligt definierade mytologier 

och symboler att det inte är helt enkelt för dem som kvinnor och feminister att ta den 

till sig? Anses det måhända vara förmätet eller naivt att hävda att rocken faktiskt har 

betydelse för dem med allt vad den symboliserar – att den faktiskt spelar roll?  

Drivkrafterna och bevekelsegrunderna till att börja spela rock är intrikat 

sammanvävda vilket omöjliggör alla försök till entydiga analyser. Frihet är ett 

honnörsord i mina informanters föreställningsvärld som avspeglar sig i synen på musik 

och genus: alla ska få möjlighet att välja vad de vill göra. En central aspekt är 

rockmusicerandets sinnliga njutning som blir politisk i bemärkelsen att informanterna 

vill att alla, oavsett kön, ska ges möjlighet att få uppleva den.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



255 
 

 
 

 

SUMMARY 

 

1. INTRODUCTION AND PRESENTATION OF THE FIELD 

My thesis deals with young Swedish female rock musicians who are engaged in two 

feminist music associations: She‟s Got the Beat in Umeå and Rockrebeller in Uppsala. 

The main themes of the thesis are rock music, identity, feminism, gender and the music 

creation process. Therefore, my informants are not only rock musicians, but they are 

often politically active to a great extent in the abovementioned associations. 

Furthermore they are all feminists and these different identities are intertwined in a 

number of ways. Some of the questions in the study are: How do the informants 

describe their lives as rock musicians on the amateur arena? In what ways are gender 

and feminism reflected in the interviews? In what ways are they affected by discourses 

and views from the outside world; that is, ideas and norms concerning for instance rock 

music and female rock musicians? My thesis focuses on gender identity, which can be 

seen as a reflection of the source material where issues concerning class and ethnicity 

are quite invisible. I look upon human identity as something socially constructed and 

very complex. A presupposition that is reflected in my theoretical framework is, for 

instance, that music is a cultural product; the way we look at music and the way it is 

used is formed by a series of different discourses. The relationship between music and 

power, and politics is also worth mentioning. By studying the use of music it is possible 

to understand struggles of power in society and how the subdued can use music as a 

means to liberate themselves. 

 Furthermore I provide a short introduction to different discourses concerning rock, 

gender and feminism that are relevant for my study. This field of research is broad and 

vast but there are some recurring themes. One important theme is how women‟s 

marginalization in the (amateur) rock arena manifests itself. Rock music is often 

presented as a genre of high status and is in this regard frequently contrasted to pop. 

Rock music is associated with authenticity, truth and as the voice of the subdued, while 

pop is often thought of as artificial, commercial and false. These discourses are 

gendered – rock music is more often associated with men and pop music with women. 

Rock music is often regarded as a male dominated arena that symbolizes masculinity 

and male comradeship.  
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2. THE ROADS TO BECOMING A MUSICIAN  

This chapter shows that the informants‟ identities as musicians began to develop a long 

time ago, usually in childhood. Before they began starting up bands and actively taking 

part in different kinds of music activities, they were keen listeners and fans. There is a 

thin line between being a fan and (becoming) a musician and the dream of making 

music is often founded in intensive music listening. In some ways this interacts with the 

fact that they influenced at a relatively young age by political ideologies, above all 

feminism. 

Furthermore, families, and in particularly fathers, have had a great impact on their 

careers as musicians. Boyfriends are also frequently mentioned; these boyfriends seem 

to have symbolized the possibilities of becoming a rock musician because they often 

played in bands at an earlier age. This has been an incentive for many of the women, 

but it is also an example of belonging to a (local) culture or music scene that involves 

many rock musicians.  

 One way of understanding this longing and striving to become rock musicians is by 

looking at the high status of rock music. In many ways it is clear that rock music has 

great symbolic value for the informants as individuals and that it also represents a 

(sub)cultural community that they belong to (or want to become a part of).  There are 

complex ways in which music and taste function as expressions of identity, while 

specific genres or musical (sub)cultures  have had a  great deal of significance, and 

especially when it comes to group formations and collective identities. Some of the 

informants identified themselves with male rock musicians, whereas the majority 

tended to identify  themselves with women artists. One striking feature is the influence 

that Riot Grrrls Movement has had on many of the informants; this is often seen as an 

expression of a “third wave feminism”. This feminist social movement from the 1990s 

combined feminism, creativity and political activism. For many informants Punk rock 

bands like Bikini Kill represented emancipation, these bands showed them that it was 

possible for anyone to become a (punk) rock musician – regardless of gender or 

previous experience. The Do It Yourself-ethos of punk music is fundamental for 

understanding the importance of individual creativity: it is does not have to be difficult 

or complicated to make your own music, and simplicity and amateurism is highly 

valued. These aspects form part of an ideological position that indicate the presence of 

an interest in issues concerning justice, socialism, and a sceptic view of the 

commercialized music industry. 

 Memories of music education arouse strong emotions. This is an example of a 

theme in my thesis, which shows how rock music has been perceived as an unattainable 

but highly attractive form of cultural expression. Many of the informants stress how the 

school failed to provide them with the same opportunities as boys when providing 

them with the necessary knowledge to play; this is seen as one of the main reasons why 

they did not begin with rock at an early age. Many of the informants talked about this in 

terms of it being a great disappointment in life, while simultaneously seeing it as fuelling 

their anger and strengthening their motivation to try to make it easier for girls to gain 
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access to rock music. Their choice to become engaged in these two associations as 

adults can be seen in light of these memories. 

 

3. SHE‟S GOT THE BEAT AND ROCKREBELLER – A MUSICAL AND 

POLITICAL COMMITMENT 

These two feminist music associations constitute the starting point of my thesis and 

they have characterized the source material in many ways. The informants' strong 

commitment is depicted as rewarding and as something that they feel passionate about. 

The majority of the informants were musically active before they became involved in 

the associations, but some of the informants‟ participation has influenced their lives as 

musicians greatly in one way or another. Their identities as musicians and politically 

active association members are closely interwoven. The greater part of the informants 

are highly engaged in the work and their mission to get more young women to play 

rock is generally describe as very rewarding and satisfying. Many of them where active 

in the rock music arena for several years before they became involved in the 

association, and their commitment is influenced by their previous experience. The 

associations provide places for rehearsals and opportunities to play live, for instance. 

Many invest a great deal of their free time into this work. However, the informants do 

help themselves to some extent – they can benefit from the work because they belong 

to the main target group, and also because it provides them with knowledge that could 

become useful in their future careers. Learning how to play rock music is to a relatively 

large extent an informal process, which means that access to knowledge is seen as 

essential. A clear example of this is sound engineering. It is seen as crucial to master 

this area to be able to practice rock, and in this sense it is liberating for them as women 

because it enables them to play rock, at the same time as it is a source of creativity. 

Sound engineering is portrayed as an arena where women are clearly secondary. There 

is a defensive posture that shows how these associations represent something that can 

be perceived as provocative by others in the surroundings.  In consequence, questions 

concerning identity politics are raised. The informants operate in a period that is 

influenced by postmodernist ideas and at a time when identity and categories as 

concepts can be seen as problematic. Their animated discussions and arguments 

concerning the aim of these associations often spring from one fundamental problem: 

what is the best way to navigate oneself out of a subordinate position? 

 

4. TO BE AND TO BECOME A ROCK MUSICIAN  

In this chapter I have highlighted various aspects of the informants' roles as musicians. 

Their identity as musicians is on the whole regarded as something rewarding and as a 

preferred way of life because of the pleasure that music making brings them. A further 

reason is because it communicates ideological beliefs that are important to them. There 

is a tendency for them to look upon creativity as something good and also therapeutic. 
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The change from being listeners to becoming music makers is portrayed as very 

meaningful, and this partly relates to a positive view of rock music and creativity, 

including what they symbolize. Their own musical preferences are often visible in their 

compositions. The songwriting process is often described as intimate and creativity can 

be seen in terms of necessity; the idea that they have to express themselves through 

music or/and lyrics. Learning has been portrayed as pleasurable and tiresome or 

frustrating, but the differences between individuals are great. The stories about learning 

how to play instruments and make songs are ideologically charged and highlight the 

different discourses on the subject. They also demonstrate how the history and 

ideology of rock music influences them as rock musicians. The informants who have 

different musical roles tend to polarize them against each other. Playing in local 

amateur rock bands is what unites them all, but many of the informants are also active 

in other music projects; solo or otherwise as singer songwriters or troubadours. Being 

involved in multiple projects simultaneously is seen as a positive thing. The rock band 

is often described as somewhat static and formalized: one lead singer, one or two 

electric guitarists, one bass guitarist and a drum set. Those who have an additional 

(solo) career are often the  guitarists or/and the songwriters. They regard their own 

identity as musicians as the most essential part of their life as musicians. A common line 

of thought in the study is how the lonely moments with just a guitar and a singing voice 

are what matters most. The informants are prone to clearly ascribe their identity as a 

(rock) musician certain values or qualities. One attractive feature of rocks‟ ideological 

inheritance is its rebellious streak. To have the opportunity to be a rock star is an 

important driving force – it is described as a role that boosts their self-confidence and 

makes them feel strong, bold and tough. Going up on stage and becoming a rock star 

for a short while is portrayed as something very special. Furthermore, the act of making 

and listening to music is often conceived of as a kind of therapy. The informants seem 

to be actively aware of these functions and use them in a highly reflexive way, which 

can be interpreted as a typical sign for late modernity.  

 

5. THE BAND 

In this chapter the informants‟ membership of rock bands is in focus – an identity that 

is also contrasted against the other identities that they have as musicians. The band is a 

central theme of my thesis because it unites all the informants. The descriptions of their 

band membership provide the information that gives rise to a varied and complex 

picture. One striking feature is how playing in a rock band is regarded as something 

positive and desirable – it is a source of pleasure and intimacy but also an identity - it is 

a way of life that reveals a cultural belonging; a form of collective identity with 

subcultural tendencies. The informants socialize in circles that are characterized by a 

keen interest in music, left wing politics and different kinds of creative expression – 

also as a sign of an alternative way of life.   

 The band is often seen as representing a shared musical community as well as the 

idea of being a rock star, whereas the role of the solo artist is seen in terms of 
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independence and reflexivity. Feminism was a major stepping-stone to begin playing in 

bands for almost all of the informants; this is an ideological stand that was often 

reflected in the band's activities during the initial period. Learning how to play together 

by performing cover versions has been a common practice and punk and Riot Grrrls 

Movement's Do It Yourself ethos with its elevation of amateurism has been greatly 

influential. For the majority of the informants, it was during their college years that they 

seriously began playing in rock bands, approximately at the same time as they became 

feminists. The descriptions concerning the band are many and varied but in general 

there is a positive but complex view of being a part of that band. My informants can be 

seen as a part of a so-called “musical world” (cf. Becker 1982) or a “music scene” 

(Bennett & Peterson 2004) where being in a rock band is seen as something positive – a 

form of cultural capital. The idea of a collective identity is a central theme, both in the 

band and in the local culture. Life with the band is described in a number of ways; 

however, the overall picture is bright. This is a phenomenon that is especially visible in 

the descriptions of various everyday tasks. However, there is an overall complexity 

found for instance in the great variations between the individuals. Some are fond of 

their band members in a way that is reminiscent of family relations, but others feel 

alienated and lonely. One recurring theme is how the informants attempt to adapt to 

the norms surrounding the rock band; for instance, the different roles or tasks within 

the bands, or the demands on them as artists on stage to express assertiveness and self-

confidence. 

 Cooperation within the band is often portrayed as something relatively complex. 

There is a regular norm of a democratic spirit – a band with no or little hierarchy is 

perceived as something good and desirable. This is a phenomenon that can also be 

understood in terms of their ideological beliefs. On the whole the ability to be able 

influence and the feeling of being respected, determine how well the informants thrive 

in the band. For instance, some have little to say when it comes to songwriting and are 

happy with their situation, but the opposite scenario is the case for others. When 

informants talk about the band the gap that exists between theory and practice 

sometimes reveals itself, for instance concerning gender norms. Many have experiences 

from mixed gender bands. The informants stress that they do not want gender identity 

to matter but are continuously aware of the workings of gender norms. Power related 

problems are often perceived in relation to gender, but not always. What is interpreted 

as typical “masculine” behaviour within the band is sometimes related to as an example 

of a desirable quality. Different ambitions, or the existence of hidden agendas, can lead 

to the fragmentation or the splitting up of the band. That bands do break up is seen as 

the norm and pretty much expected. For a number of the informants, rehearsals and 

concerts take up much of their lives - and few seem to want it any other way. 

 

6. BEING A ROCK MUSICIAN IN THE PUBLIC SPHERE 

This chapter focuses on the informants' role in public and how they respond to and are 

influenced by the opinions of the outside world. The majority of the informants take 
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part in gigs regularly and thus gain contact with the audience. This is portrayed as an 

important and fundamental aspect of their identity as rock musicians. The image 

presented by the public is complex and contradictory and is, in some ways, a reminder 

of the paradox that threads its way through this study. People's interest can be flattering 

and strengthening, but when the focus is on their gender identity the experience can be 

characterized in terms of discrimination.  The experience of being on stage is depicted 

in a wide variety of ways – from something almost ecstatic to a nerve-wracking and 

sometimes degrading experience. Many describe how female rock musicians have a 

great deal to live up to and that the expectations on them result in stage fright and this 

removes much of their joy. It can be inspiring to be seen as a role model for other 

young women, but the backside of this is it that they also run the risk of remaining in a 

marginalized position. This position entails that the informants often experience 

performance anxiety and feelings of insufficiency because they are often regarded as 

representatives of their sex – as ambassadors for women in rock. This position is a 

major problem for them because it imbues them with feeling of not being taken 

seriously as rock musicians, which is the main goal for them all. Even though being 

marginalized is hard to live with, many seem to have a positive outlook on the future 

regarding gender equality.  Many point out that the work that they are doing in the 

feminist music association will have an impact on issues concerning gender equality and 

music – and ever in a wider context.   

 The discourses of rock often state how being in a band and performing as a rock 

star on stage is something very desirable. Some are passionate about being on stage and 

build up a large part of their identity as musicians around being on stage, while for 

others the driving force may be of a more personal nature – for some the best part of 

being a musician is what happens when they are alone. Whatever the perception of 

their roles is on the stage, the majority of the informants experience anxiety and stress 

at times, but this is considered to be an essential part of being a rock musician. The 

majority of the informants describe the experience of the stage and public with a clear 

ambivalence. They can be very nervous beforehand but afterwards feel very good about 

themselves. The audience is attributed great power and stage experience is often 

characterized by a lack of control - whether it is the audience's behaviour or 

dependence on other people, such as sound engineers. According to the informants, 

the words "girl band" seems to summarize much of the discrimination and 

subordination that they feel – when they describe how the organizers and media use the 

term it refers to what they conceive as the heart of the matter: the desire for a world 

where they are respected as rock musicians and where gender is of secondary 

importance. The main idea behind all this seems to be that despite of all these 

problems, their love of music and musicianship is the most fundamental part – the 

engine that drives them continuously forward and gives them strength and motivation 

to continue practicing as musicians and working in these non-profit feminist music 

associations.  
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7. CONCLUSION AND DISCUSSION 

In this chapter I try to outline the main findings of my study and develop some further 

thoughts and ideas on the subject. One specific feature of my thesis is the intersection 

between music and politics. The informants are rock musicians and politically active in 

feminist music associations and these two roles in their lives collide with each other in a 

number of ways. The source material is characterized by a number of ambivalences. For 

instance, the description of being a member of a band, or being on stage, is portrayed 

as a highly complex experience. One explanation of this complexity is that the 

informants often feel that their role as female rock musicians is laden with expectations, 

and that they have to struggle to adapt to the standards of being an active rock 

musician 

 Music has a central role in their lives and different kinds of rock music are generally 

highly valued. This is due to the fact that it correlates  in some way with important 

ideological beliefs, such as a general interest in politics and a particular concern for 

feminism and anti-capitalistic point of views. Artists that are associated with the Riot 

Grrrls Movement are frequently mentioned as an important feminist and musical 

inspiration.  Expressing your creativity, particularly in the form of rock bands, is highly 

valued among their own group of friends and acquaintances; it constitutes a kind of 

cultural capital in their field. The view of creativity as something positive may be 

regarded as a sign of late modernity´s individualization project. However, creativity is 

also seen as a political instrument to instigate political change – their choice of music, 

for instance punk rock, is sometimes seen as a symbol for identifying with subdued 

groups. The ultimate dream seems to be that there will be no need for this kind of 

association in the future, but for the time being they have to be pragmatic. The use of 

identity politics is regarded as necessary but at the same time problematic because 

categories can be used in oppressive, marginalizing ways. Discussions concerning 

allocation and separatism reveal the complexity of their situation; this is a dilemma that 

the feminist movement is very familiar with. Some argue that the focus on women, and 

the use of a form of identity politics, will increase the risk of reproducing 

marginalization. Furthermore, some fear that the focus on one category will cause other 

forms of subordination to be forgotten. The rising popularity of an intersectionality 

perspective is one way of dealing with this problem. One important category in this 

respect is the informants´ identification with other (amateur) rock musicians. There are 

many parallels between the informants´ stories of what life is like as a rock musician, 

and research that highlights the terms of the ordinary rock musician. Stage fright, 

technophobia, stress and hard work are some of the problems that rock musicians seem 

to face – regardless of sex.  When it comes to categorization the crucial point seems 

to be a question of why the categorization is used, by whom and for what purpose. The 

informants live in a time that is characterized by post-feminist ideas where identity 

politics is sometimes regarded as problematic. The influence of Riot Grrrls Movement 

seems to be vital because it takes a stand in feminist thought that combines a belief in 

political activism and ideas from post-feminist thought. Riot Grrrls Movement is often 

referred to as representative of a “third wave feminism”. My informants‟ connection to 



262 
 

Riot Grrrls Movement, as well as some international and national currents, reveals a 

social movement that is concerned with issues of gender and music. By looking at this 

as a social movement highlights the political potential of a movement like Riot Grrrls 

and constitutes evidence of how ideas can be spread and have lasting effects. Artists 

who are associated with this movement found inspiration in English female punk artists 

from the 1970s and 1980s, which is evidence of the complex workings of social 

movements. 

 The informants‟ experiences of being in the public sphere demonstrate that they are 

often regarded and treated as a minority. They are regarded as women who play rock; a 

fascinating and interesting phenomenon but nevertheless a deviation from the norm; 

they continue to be construed as The exotic Other. Music arrangers and journalists, for 

instance, continuously refer to them as females who play rock. The word “girl band” is 

regarded as particularly demeaning and striking – it seems to reveal how categories can 

be used as a way of reproducing subordination. However, this kind of treatment can 

also be regarded as a kind of positive discrimination, or as a way to articulate politically 

correct behaviour. This kind of reasoning does not appeal to my informants who time 

and time again point out how important it is for them to above all be regarded as rock 

musicians who are judged by their merits and nothing else. Their lives as rock musicians 

are portrayed in a complex way; a way of life that can be very rewarding and exciting 

but also hard work and nerve wrecking. In many ways their experiences can be 

compared to studies of the lives or rock musicians where gender is not always the 

overriding factor.    

 The informants talk about their lives as if they have to become rebels in a double 

sense – as women and as performers of rock music. The pleasures and satisfaction of 

music making is not always clearly pronounced, but taken for granted. However, it does 

constitute one of the major driving forces. Their involvement in the two feminist music 

associations reinforces the image of them as being political. Their ambition is clearly 

political in the sense that they want everyone, regardless of sex, to be able to experience 

the joys and pleasures of making rock music.  
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