
1 
 

 

 

 

 

 

Slutna ögon &  

hyttande nävar          
                         En observationsstudie av punkscenen och den klassiska musikscenen 

 

 

 

 

 

 

 

Uppsala universitet                             Författare:  

Sociologiska institutionen                                                             Alexander Anthin 

Sociologi C                                                                                    Peter Hedman 

HT 2013                                                                                         Handledare:   

                                                                                                        Fredrik Palm                                                                                       



2 
 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka musikscenen för klassisk musik och 

punkmusikscenen för att få förståelse för några av de drivkrafter som genererar solidaritet 

inom dem. För undersökningen har symbolisk interaktionism använts som teoretisk 

referensram med Randall Collins begrepp ritualer, symboler och emotionell energi som 

huvudsaklig utgångspunkter. Valet av symbolisk interaktionism vilar på det faktum att teorin 

kan användas för att studera mänskligt gruppliv och beteende. Data samlades in före, under 

och efter klassiska musik- och punkkonserter genom deltagande observation. Resultatet 

visade att solidaritet producerades och reproducerades genom ritualer och symboler som 

scenerna hade. Dessa ritualer och symboler skapade ett gemensamt fokus, en känsla av 

samstämmighet och gemensamma kroppsrörelser vilka samtliga bidrog till laddandet av den 

emotionella energin för scenernas medlemmar. Den i kontexten givna emotionella energin 

bidrog, i sin tur, till solidaritetsskapande inom scenerna vilket stärkte samhörigheten mellan 

dess medlemmar. 

Nyckelord: punkscenen, den klassiska musikscenen, symboler, ritualer, symbolisk 

interaktionism, observation.  

Abstract 

The aim of this study has been to examine the classical music scene and the punk scene in 

order to gain understanding for some of the solidarity generating forces within them. As a 

theoretic reference for the study has symbolic interactionism been used with Randall Collins 

concepts of rituals, symbols and emotional energy as main focal points. The choice of 

symbolic interactionism rests on the fact that the theory can be applied in studies of human 

group life and behavior. The data was collected before, during, and after classical music and 

punk concerts by the means of participant observation. The result showed that solidarity is 

produced and reproduced through the scenes rituals and symbols. These rituals and symbols 

generated a collective focus, a feeling of consensus and mutual body movements which all 

contributed to the charging of emotional energy for the members of the scenes. The, in the 

context given emotional energy contributed, in turn, to create solidarity within the scenes 

which strengthened the communion between its members. 

Keywords: punk scene, the classical music scene, symbols, rituals, symbolic interactionism, 

observation. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

"Bandet har knappt tagit sig igenom första takten då hela främre delen av publiken börjar slå 

vilt omkring sig. De hoppar in i varandra med full kraft och springer från den ena sidan till 

den andra. Personer faller till marken, personer skyddar sig från slag. Min puls ökar kraftigt 

och jag gör mig redo för strid samtidigt som någon börjar knuffa på mig bakifrån. Jag inser 

att det mänskliga kaos jag nu bevittnar är min första mosh pit." (AA Obs.) 

Musik innebär inte endast underhållning, upplevelse och njutning, utan innefattar även 

politiska och sociala aktiviteter. En individ kan känna patriotism genom att lyssna till 

hemlandets nationalsång, en grupp fotbollsfans känner samhörighet då de skanderar 

hejarramsor likaväl som samhällets mer privilegierade medlemmar kan känna en liknande 

samhörighet då de besöker en dyr konsert tillsammans. Med detta i åtanke har musik alla de 

rätta ingredienserna och förutsättningarna för att skapa solidaritet mellan människor.  

Begreppet solidaritet refererar till sammanhållningen mellan människor inom en grupp, 

nation eller klass och härstammar från det franska rättsväsendet. Solidariskt ansvar utgick från 

begreppet och frasen "en för alla, alla för en", vilket betydde att det även blev applicerbart 

både på det sociala som politiska sammanhanget (Nationalencyklopedin 2013).  

Solidaritet blev centralt för sociologin då sociologen Emile Durkheim år  1893 utvecklade sin 

teori om mekanisk och organisk solidaritet i samhället. Den mekaniska solidariteten bygger på 

gruppmedlemmarnas likheter med varandra och utvecklar därför delade normer och känslor 

inom gruppen vilka i sin tur skapar ett gemensamt medvetande. Organisk solidaritet, å andra 

sidan, grundas på ett ömsesidigt beroende mellan gruppmedlemmarna exempelvis genom 

arbetsdelning. Olika individer i gruppen kan liknas med att de representerar ett organ i en 

större organism (Durkheim 1984; 61). 

Båda författarna till denna uppsats har under respektive uppväxttid deltagit i ett antal olika 

musikscener, både som musiker och som åskådare, vilket betyder att författarna har haft en 

förförståelse av musikscenerna i undersökningen: av den emotionella atmosfären som 

musikscenens medlemmar producerar, bland annat genom eget agerande, dess aktiviteter och 

de olika klädstilarna. Vilken betydelse har denna emotionella atmosfär för den givna 

musikscenen? För att undersöka detta har valet av scener för studien fallit på musikscenen för 

klassisk musik (fortsättningsvis kallad den klassiska musikscenen) och punkmusikscenen 
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(fortsättningsvis kallad punkscenen), baserat på de generella antagandena (läs: åsikterna) att 

de är varandras motsatser.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka den klassiska musikscenen och punkscenen för att får en 

förståelse av några av de drivkrafter som skapar solidariteten inom dem. Genom deltagande 

observation och med teorin symboliskt interaktionism som grund kommer författarna försöka 

besvara frågeställningarna: 

- Hur och på vilka sätt bidrar olika symboler och aktiviteter inom de olika scenerna till 

solidaritet?  

- Vilken form av emotionell laddning produceras i de olika kontexterna? 

1.3 Avgränsning 

För att göra studien möjlig inom den satta tidsramen har författarna valt att avgränsa den till 

att endast undersöka två musikscener, den klassiska musikens och punkens. Studien kommer 

inte att behandla själva musiken, utan endast fokusera på individerna inom dessa musikscener.  

1.4 Disposition 

Uppsatsen består av 6 kapitel med olika underrubriker. Kapitel 1 ger en bakgrund till studien,  

dess syfte och frågeställningar. Kapitel 2 innehåller en kortfattad historik över de valda 

musikscenerna och redovisar för tidigare forskning på området. Uppsatsens teoretiska 

referensramar presenteras i kapitel 3. I kapitel 4 beskrivs den valda metoden för 

datainsamlingen, vald analysmetod, kodning och etiska överväganden. I kapitel 5 redovisas 

uppsatsens resultat samt analysen av observationerna. I det avlutande kapitlet nummer 6 

sammanfattas resultaten vilka diskuteras med tidigare forskning som fond. Där presenteras 

även studiens slutsats. Kapitel 7 utgörs av referenser.  

 

 

 

 



8 
 

2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt följer en kort genomgång av punken och den klassiska musikens historia, samt 

en mer ingående diskussion om hur olika samhällsforskare ser på förhållandet mellan populär- 

och finkultur. Därefter följer den tidigare forskningen som avser att upplysa läsaren om de 

områden som är viktiga att förstå i en jämförelse mellan punk och klassisk musik. De teman 

som valts presenteras i följande ordning (1) Punken som subkultur & dess scen (2) Den 

klassiska publiken & dess scen. Avsnittet avslutas med hur den tidigare forskningen relaterar 

till uppsatsens syfte.   

2.1 Historisk bakgrund 

Benämningen klassisk musik uppkom under mitten av 1800-talet. Innan det var majoriteten av 

musiken, som framfördes i konserthusen runt om i västvärlden, komponerade av verksamma 

kompositörer. Under dessa kompositörers livstid (Beethoven, Mozart, Haydn m.fl.) blev deras 

musik så populär att man fortsatte att framföra den även efter deras död. Musikverken 

betraktades som klassiker och fick därför benämningen klassisk musik i repertoaren, bredvid 

den nyskrivna musiken. Denna uppdelning är en av de mest anmärkningsvärda i 

musikhistorien då detta påverkade både musiker, kompositörer och publiken på olika sätt 

(Burkholder, Grout, Palisca 2006; 634- 635). Upplevelsen av att höra en klassisk orkester var 

en relativt ovanlig händelse under denna tid för personer som inte tillhörde överklassen. Att 

uppleva detta ansågs därför som något prestigefullt (Burkholder, Grout, Palisca 2006; 633). 

Ett annat exempel utgör de franska operorna som då lockade den förmögna eliten och de 

utbildade konstkännarna. Deltagande vid dessa evenemang hjälpte dem att bevara sin 

särskiljande kulturella identitet. Att höra opera live blev, och är än idag, en statusmarkör 

(Burkholder, Grout, Palisca 2006; 677-678). Samtidig som operan började betraktas som 

seriös musik växte en mer lättsam teatralisk underhållning fram, som exempelvis genrerna 

operetta, cabaret och vaudeville. Inom instrumental musik, sång och körmusik, fanns det en 

likande växande klyfta mellan klassisk musik och musik menad för populärkonsumtion. Även 

vid konserter uppstod en delning av liknande slag (Burkholder, Grout, Palisca 2006; 717).  

Konserten i sin moderna form – där en differentiering mellan populär och finkulturella grenar 

syns – växte fram i slutet av 1700-talet i Europa och något senare i USA (Weber 1975; 

DiMaggio 1982a,b). Innan detta hade musikuppföranden ägt rum i värdshus, teatrar, eller i 

aristokratiska hem, där det ingick olika sociala aktiviteter som mingel, dans och mat och 

dryck (Weber 1975:3). Den moderna konserten är därför en ny social institution och har en 
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specifik kontext för framförandet av musik och sättet att lyssna till den. Dessa två huvuddrag 

ger en tydlig skillnad mellan de grenar som bedöms som populär- eller finkultur, samt 

beteenden och manér som anses typiska för konsertens specifika gren (DiMaggio 1982b).  

Denna delning har uttryckts i olika termer, men med samma innebörd. Exempel på detta är 

klassisk kontra populär, seriös kontra lättsam, kultiverad kontra folklig, högt kontra lågt etc. 

Den klassiska stilen och den populära stilen separerades allt mer från varandra under det 

tidiga 1900-talet. Skillnader mellan de musikaliska idiomen symfonisk sång och populärsång 

var nu större än under Mozarts dagar (Burkholder, Grout, Palisca 2006; 717).  

Punken kom till Storbritannien under mitten av 70-talet. Detta var ett årtionde då 

Storbritannien befann sig i en ekonomisk kris som skulle resultera i en ekonomisk depression 

under slutet av 70-talet. Detta orsakade arbetslöshet, sociala problem och fattigdom, något 

som framförallt drabbade arbetarklassen och ungdomar. Med känslan av att samhället svikit 

dem sökte sig många ungdomar till olika subkulturer, som Skinheads, Mods och framförallt 

Punken. Punkarens kläder, attityd och musik var dess kännetecken, vilket tydligt markerade 

motståndet mot den dominerande kulturen (Gelder, Thornton 1997; 84). Genom filosofen och 

litteraturvetaren Jean-Francis Lyotards definition av postmodernism kan en förstålelse för 

punkrörelsen fås: ”Simplifying to extrem, I define postmodern as incredulity toward 

metanarratives” (Lyotard 1984: 24). Vad Lyotard syftar på är ifrågasättandet av det som har 

inflytande över världen, dvs. religion och politik, men även ifrågasättandet av vad som är 

sanning, kunskap, samt rätt och fel. Liksom postmodernismen ifrågasätter punken mer än att 

söka sanning eller hitta en lösning på samhällsproblemen. Protesten mot samhället är ett 

gemensamt mål. Ett sätt att protestera på är, som tidigare nämnt, genom kläder.  Dick Hebdige 

har föreslagit att punkens stil är bricolage. Bricolage innebär att redan existerande symboler, 

varor och objekt laddas med nya betydelser och meningar av aktörerna inom fältet genom att 

föra samman dem i symboliska grupper. Detta gör att den ursprungliga betydelsen försvinner, 

ifrågasätts eller omvänds.  Ett exempel på detta är hur vissa punkare sydde fast en svastika
1
 på 

sina kläder, utan att de därför var nazister eller rasister. På detta vis, menar Hebdige, är 

populärkulturkonsumenten en aktiv och medveten person som, med hjälp av det stora urval 

populärkulturen erbjuder, kan skapa redskap som formar såväl individuella som lokala 

alternativ men också kontraster mot globaliseringens enformiga krafter (Hebdige 1979; 102 - 

104).           

                                                           
1
 Även kallat hakkors. I västvärlden en för nazismen starkt förknippad symbol. 
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År 1976 uppträdde för första gången ett punkband i brittisk tv. Det då okända punkbandet, 

Sex Pistols, chockade tv-publiken med sina trasiga kläder, hopsatta av säkerhetsnålar, sina 

svordomar – och att de framträdde berusade! Från att ha varit en liten, men livfull subkultur i 

New York, hade nu punken blivit offentlig genom olika medier. Oavsett om lyssnaren hatade 

den eller inte, så uppstod ändå en nyfikenhet. Vissa menar att punken dog den dag då Six 

Pistols uppträde i tv, andra menar att detta markerade början av slutet.  Men faktum är att 

punken fortfarande lever som subkultur och har spridit sig till stora delar av världen (Hannerz 

2013; 15-16). När subkulturella utryck skapas och sprids är det förbundet med processen 

produktion – publicitet – paketering. Detta innebär att nya uttryck, som från början utmanat 

och ifrågasatt den dominerade kulturen, så småningom leder till etableringen av en ny 

uppställning konventioner (Hebdige 1979; 95). Hebdige visar på en kommersiellt införlivande 

kraft och hänvisar till punken. Symboler som har skilts från sitt privata sammanhang 

massproduceras och görs lättbegripliga och blir på så sätt allmän egendom och varor som är 

vinstgivande – punkkläder och accessoarer (nitar, kedjor m.m.) kunde köpas genom postorder 

redan sommaren 1977 (Hebdige 1979; 96). Genom punkens många olika stilar har den 

påverkat vår syn på musik, konst och design (Savage 2005; 62).   

2.2 Diskussion om populärkultur och finkultur 

Distinktionen mellan populärkultur och finkultur härrör från 1800-talets senare hälft, den 

period som kallas modernismen. Delar av den allmänna och folkliga kulturen plockades då 

upp av samhällets elit och kom därigenom att betecknas som högre stående (Storey 2003; 32). 

Denna distinktion innebar att man kunde definiera och inordna kulturella uttryck i bättre eller 

sämre och gav möjlighet till fällandet av värdeomdömen (Bourdieu 1986; 7). Pierre Bourdieu 

menar att kulturell distinktion fyller en viktig funktion för klassamhällets maktordning i och 

med att distinktionen legitimerar åtskiljande mellan olika grupper av människor: ”There is no 

way out of the game of culture” (Bourdieu 1986; 12). Varje smakbedömning vi gör – allt ifrån 

konst och musik till matlagning, kläder och heminredning – ger oss en viss position i det 

sociala rummet. Vad som är fint eller förkastligt i olika sociala sammanhang har endast ett 

fåtal privilegierade den rätta känslan för att avkoda. De som besitter denna förmåga att avkoda 

efter den rätta känslan och förstår vad som är finkultur, anses ha det rätta kulturella kapitalet. 

På så sätt kan dessa privilegierade personer upprätthålla en distinktion mot de som saknar den 

och därmed utmärka sig själva som förädlade. Att som utomstående kompensera för sin 

sociala bakgrund genom att skaffa sig rätt kompetens, och på så sätt försöka träda in i ”the 
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universe of legitimate culture” (Bourdieu 1986; 28), är näst intill omöjligt då den roll som den 

borgliga fostran spelar är svår att ersätta, kompensera.  

Att betrakta populärkultur och finkultur som varandras motsatser skapar åtminstone två 

problem. Det första problemet (som nämnts ovan) handlar om uppfattningen om att 

populärkultur är en lägre stående kultur som inte är till för människor med god smak. En 

definition av detta slag utgår ifrån att en gräns mellan den legitima smaken och den populära 

smaken kan identifieras och har dragits. Var gränsen finns, om den nu överhuvudtaget 

existerar, är mycket svårt att bestämma. Gränser mellan kulturella kategorier som högt och 

lågt, information och underhållning, konst och reklam förändras ständigt, inte minst genom att 

populärkulturella ikoner som Zappa, Warhol och Tarantino har integrerats i finkulturen, 

samtidigt som finkultur i form av The Three Tenors och Absolut Opera går att hitta på 

topplistorna (Lindgren 2009; 36). Det andra problemet består idag av att det verkar som om 

populärkulturen har tagit ett starkare kommando än finkulturen över den kulturella arenan. 

Idag har finkulturen förlorat sin forna ställning, vilket innebär att den inte längre tycks ha 

samma betydelse för upprätthållandet av maktrelationer i samhället. Den gräns som tidigare 

beskrivits har blivit flytande (Gabler 1998;).  

Trots att denna hierarkiska maktordning mellan populär och finkultur till viss del tycks vara 

upplöst så finns det fortfarande olikheter (jämför kiosklitteratur vis a vi ansedda romaner). 

Olikheterna är inte stora men det finns fortfarande en skillnad. Ett givet uttryck kan i vissa fall 

vara både finkultur och populärkultur, dvs. att uttrycket kan tolkas på olika sätt av olika 

personer och grupper i varierande sammanhang (Lindgren 2009; 38). 

2.3 Punken som subkultur och dess scen 

Phil Cohen menar att när arbetarklassamhällen genomgår förändringar och den nuvarande 

kulturen inte längre är sammanhållen, reagerar ungdomar genom att bli subkulturella. 

Subkulturer blir ett sätt att uttrycka sig på och ett sätt att lösa klasskriser. Enligt Cohen 

identifieras ingen efter klasstillhörighet inom de subkulturella fälten. Istället föreslår han att 

förhållandet till klasstillhörighet har en symbolisk relation, såsom stil och utseende, vilket 

exempelvis en punkare har. En subkultur kan även ersätta gemenskapen i ett 

arbetarklassamhälle med ett subkulturellt ”territorium”, ett skifte som är kännetecknande för 

förflyttningen av ungdomliga uttryck till fritidsområdet snarare än till arbete. I denna mening 

verkar subkulturer vara ett sätt att återskapa villkoren för den överordnade kulturen som de 

samtidigt avlägsnar sig ifrån. Genom detta vinner personerna utrymme för sig själva, något 
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som innebär att subkulturer därför i själva verket spelar en konservativ roll. Eftersom den 

subkulturella identiteten formas inom fritidsområdet finns inte heller några krav på en karriär 

inom arbetslivet (Gelder, Thornton 1997; 84 – 85).   

En musikscen kan användas för att fånga den sociala aspekten av subkulturell delaktighet och 

interaktion (Williams 2011; 36). Scenen utgörs av de som är engagerade, de som utvecklar 

den och de som går från de formlösa till att bli de som formger. Att tillhöra scenen innebär att 

hela tiden jobba för scenens bästa samt att utvecklas, och inte fästa vikt vid ytligheter som 

konventionellt klädmode och andra trender. Att endast lyssna på punk och klä sig som en 

punkare gör en inte till en del av scenen. Det som exkluderar en person är dennes brist på 

delaktighet (Hannerz 168; 2013).  Under en fest observerade Erik Hannerz hur personer först 

och främst presenterade sig själva utifrån vilket sätt de var delaktig inom punkscenen:  

”I was at Per’s place last night and I met a lot of new people from all over Europe. 

Every time someone approached our table he or she was introduced as,”Have you met 

Mark he’s playing in (band X) and he’s been a part of the scene since the 90s,” “This is 

Jenny, she’s active in the scene in Berlin, organizing shows” (Hannerz 168; 2013).   

Även när de talade om någon okänd person var den första frågan om hon eller han var en del 

av scenen. Om svaret var nej, följde ofta personen upp svaret med kommentaren: ”No she’s 

just a friend, but she’s nice” (Hannerz 168; 2013).  Att vara en äkta medlem av gruppen, och 

därför en del av scenen, handlar om något mer än om individualitet. Det handlar om något 

mer än att bara vara punkare. Det handlar om att deltagarna i scenen, som särskiljande 

kollektiv, tolkar individens handlingar genom vad som gynnar scenen. Det är genom scenens 

tolkning av individens handlingar denne blir en del av kollektivet och därmed en del av 

scenen (Hannerz 169; 2013).    

2.4 Den klassiska musikens publik och dess scen 

Bourdieu menar att den klassiska musiken representerar den renaste och mest legitima av 

konstformer (Bourdieu 1984:26). Sättet som publiken lyssnar på musik vid klassiska 

konserter har av tidigare forskare delats in i två kategorier: en analytisk och intellektuell 

kategori och en kategori som fokuserar på njutbara estetiska känslor (Referens). Genom 

personens sätt att lyssna på musik kan personen värdera och uppskatta musik på ett sätt som 

signalerar hans eller hennes sociala status, och kan på så sätt producera kollektivt delade 

signaler av hög status (Lamont and Lareau 1988:156). En stillsam och tyst publik är den 
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nutida normen för hur personer ska bete sig under klassiska konserter. Detta har vuxit fram 

under den senaste två hundra åren i västerlandet (Weber 1975; DiMaggio 1982a, b). Den 

tysta, koncentrerade och uppmärksamma publiken uppvisar ett perceptionssätt som kan 

jämföras med Bourdieus idé om avkodning av konst och musik, vilket har diskuterats ovan 

(DeNora 2000; Bull 2007). 

 

Jörg Rössels studie, om konsumtion inom operascenen, visar att den klassiska publiken 

lyssnar till musik på fler sätt än de två ovan nämnda (Rössel 2011). Rössel menar att den 

stereotypa bilden av den tysta, intellektuella publiken vid finkulturella evenemang 

(exempelvis vid opera eller klassiska musikuppföranden) är felaktig. Istället dras slutsatsen att 

idén om den tysta och koncentrade publiken bara beskriver en del av hur ett musikuppförande 

kan uppskattas. Många av publiken i Rössels undersökning blev också emotionellt berörda 

och använde musiken som en flyktväg ut ur vardagliga bekymmer. Vissa kände en längtan 

efter att dansa och sjunga, en impuls som sällan får utlopp i klassiska konserthus i våra 

västerländska samhällen av idag. Resultatet av Rössels undersökning demonstrerar tydligt att 

bilden av den tysta och koncentrerade lyssnaren är för smal, särskilt när Rössel funnit 

personer som erkänner att musiken får dem att vilja dansa eller sjunga med. Detta motsäger 

tydligt den annars typiska bilden av den finkulturella publiken inom den klassiska scenen 

(Rössel 2011). 

Så varför ger de inte efter sina impulser och dansar och sjunger med i musiken? Michèle 

Lamont menar att moraliska normer fungerar som ett sätt att upprätthålla värdighet och bringa 

mening till livet. Personerna använder dessa moraliska normer för att definiera vilka de är, 

och kanske ännu viktigare, vilka de inte är. Detta skapar gränser och bidrar till att individer 

håller sig till dem som delar denna moral och dessa normer och som har samma ”heliga” 

värden. Det är endast dessa som individen kan tänka sig att dela sina personliga resurser med. 

Andra grupper som inte delar denna moral och dessa normer delar heller inte solidariteten och 

respekten till de specifika samhällsomfattande moraliska reglerna som gäller för den 

privilegierade gruppen (Lamont 1992; 2-4). Förhållandet mellan moral och socioekonomisk 

position är avgörande för om man inkluderas i eller exkluderas av gruppen. Personerna i 

Lamonts studie hävdade ofta att medlemmar av andra grupper inte var tillräckligt respektfulla 

mot de kriterier de själva värderade mest (Lamont 1992; 240 – 241). Detta kan vara ett svar 

på varför lyssnaren som känner en längtan till att sjunga och dansa, inte ger efter för sina 

impulser av rädsla för att bli exkluderad av gruppen. 
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Genom den tidigare forskningen vill författarna till denna studie visa hur exkludering och 

distinktion är viktiga delar för att grupper (i detta fall de två musikscenerna den klassiska 

musikens och punkens) ska kunna bringa mening i gruppens aktivitet samt hur en person blir 

en fullvärdig medlem av en grupp, en scen.         

 

2.5 Tillämpning av tidigare forskning  

Studien avser att svara på frågeställningarna Hur och på vilka sätt bidrar olika symboler och 

aktiviteter inom de olika musikscenerna till solidaritet? samt Vilken form av emotionell 

laddning produceras i de olika kontexterna?  Den tidigare forskningen ger en bakgrund till de 

förutsättningar som finns i de olika musikscenerna och på så sätt en grundförståelse av 

förhållandet dem emellan. Stora delar av den tidigare forskningen fokuserar på populärkultur 

kontra finkultur, dess olikheter och hur exkludering är en konsekvens om en individ inte har 

den rätta smaken eller moralen. Den tidigare forskningen gör dock inte en jämförande analys 

mellan de två givna scenernas interaktioner och aktiviteter. Detta visar på att en 

kunskapslucka inom området finns – en kunskapslucka som författarna till denna studie vill 

utforska. Med den tidigare forskningen och teorin symbolisk interaktionism skapas ett 

underlag för att analysera det empiriska material som erhållits från de valda två 

musikscenerna. 

 

3 Teori 

Som tidigare nämnt kommer studien använda sig av symbolisk interaktionism (SI) som 

teorigrund. Utifrån de begrepp som teorin består av kommer det empiriska materialet 

analyseras och tolkas för att förhoppningsvis förstå drivkrafterna bakom bildandet av moral 

och gruppsolidaritet. En närmare genomgång av teorin – och de sociologiska "glasögon" som 

den ger forskaren – kommer nu följa och vara i uppdelad i tre huvudstycken: (1) Inledningsvis 

kommer en introduktion till symbolisk interaktion, sedan (2) en beskrivning av begreppen 

solidaritet och moralitet, följt av (3) en närmare bekantskap med Erving Goffman och hans 

bidrag till utvecklingen av SI relevanta för studien. 
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3.1 Symbolisk interaktionism: dess användningsområde, historia och grunder 

 

Valet av just SI vilar på det faktum att teorin kan användas för att studera mänskligt gruppliv 

och beteende (Blumer 1969; 1), den har därmed ett brett forskningsspektra som den kan 

appliceras på. Exempel på användningsområden kan hittas i form av familjestudier likt 

William Thomas och Florian Znanieckis studie The Polish Peasant in Europe and America 

(1918-1920) vilken är en av de första studierna där ett symboliskt-interaktionistiskt synsätt 

använts. Den fokuserar på anpassningen och förändringen av personlighet och familjemönster 

i det polska bondesamhället under tiden för immigration till USA i det tidiga 1900-talet 

genom begrepp som socialisation, adaption och rollskapande. Religionsstudier är ett annat 

forskningsområde som SI har använts på. Exempel på detta återfinns i Peter Bergers bok The 

Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion (1967) där han diskuterar 

religionens inverkan på samhället utifrån ett symboliskt-interaktionistiskt perspektiv. 

 

George Herbert Mead var den sociolog vars grundtankar låg bakom SI; men det var hans 

student, Herbert Blumer, som utvecklade dem och som först sammanställde de som begrepp 

vilka ingick i hans då nyskapta teori symbolisk interaktionism. Det är just ifrån den essän – 

Symbolic Interactionism: Perspective and Method (1967), i vilken han först beskrev SI – som 

följande förklaring av symbolisk interaktionism i huvudsak kommer att utgå ifrån. 

 

Enligt Blumer består SI av tre antaganden. Det första antagandet utgår från att människors 

förhållande till ting beror på vilken mening de tillskrivit dessa ting. Tingen – i  sig – är allt 

runt omkring oss, och innefattar allt från fysiska objekt som hus eller lampor, till andra, som 

människor, vänner och fiender, institutioner etc. Med andra ord hela vår omvärld i vår vardag. 

Det andra antagandet grundas på att denna mening som människor tilldelar ting, skapas 

genom social interaktion med andra individer. Mening är således en social produkt. Hur andra 

individer förhåller sig till ett ting influerar därför ens eget meningsskapande av tinget. 

Individens meningsskapande sker följdaktligen genom en tolkningsprocess av alla de ting som 

denne stöter på. Detta är det tredje antagandet Blumer gör (Blumer 1969; 3-5). 

 

Inom SI består grupper av individer som utför handlingar. Dessa handlingar utgörs av alla de 

aktiviteter som individen utför i förhållande till andra individer och situationer. Handlingarna 

som individen utför sker alltid inom ramen för situationen. Såväl samhälle som grupp grundas 
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därför utifrån en konstant process av individer som anpassar sina handlingar till varandra – en 

process som skapar struktur och/eller organisation. (Blumer 1969; 6-7) 

 

Världen, som grupperna och människorna existerar inom, består även de av de tidigare 

nämnda tingen. Tingen kan klassificeras i tre kategorier: fysiska ting (som bord, fönster, bilar 

etc.), sociala ting (som vägarbetare, sjuksköterskor, vänner, föräldrar etc.) och abstrakta ting 

(som moraliska principer, tankar kring rättvisa, medmänsklighet etc.). Samtliga dessa ting har 

alltså en given mening för individen, men denna mening ett ting har för en individ kan skilja 

sig från den mening en annan individ har. Detta innebär att även om individer befinner sig på 

samma plats så kan omvärlden se olika ut, ses utifrån olika perspektiv, allt på grund av den 

mening tingen har för den enskilda individen. Därför kan exempelvis en bilmekaniker ha 

tilldelat en bil en mening som skiljer sig radikalt från betydelsen en miljöaktivist har tilldelat 

den. (Blumer 1969; 10-11). 

 

Jan Trost och Irene Levin skulle säga att definitionen av situationen skiljer sig mellan 

bilmekanikern och miljöaktivisten, med vilket menas att en företeelse tolkas alltid genom det 

perspektiv individen ser det genom. 

Ytterligare ett begrepp som ligger till grund för SI, och är relevant för denna studie, är 

begreppet symboler. Det är med hjälp av symboler (som ord eller kläder etc.) som människor 

kommunicerar med varandra. Förutsättningen för att kommunikationen skall vara 

framgångsrik är att dessa symboler har "laddats" med samma mening för de individer som 

försöker kommunicera med varandra (Trost & Levin 2010; 11-19). 

 

3.2 Solidaritet och moralitet enligt Randall Collins 

 

Sociologen Randall Collins har utifrån SI utvecklat egna begrepp för att, mer djupgående, 

belysa hur grupptillhörighet och därmed solidaritet uppkommer.  

Collins anser att det som gruppen gemensamt fokuserar på blir en symbol. I själva verket 

fokuserar gruppen på sina egna känslor av intersubjektivitet, den egna, delade känslan. Men 

denna känsla har inget sätt att bli representerad på, annat genom att den kan förkroppsligas i 

ett visst objekt. Genom detta materialiseras upplevelsen och gör den till ett ting, ett emblem. 

Då individer i gruppen deltar i ritualer laddas dessa symboler med känslor. Symbolerna 

fortsätter att vara laddade och respekterade så länge de används i gruppens ritualer (Collins 

2004; 36-37). 



17 
 

Vid denna typ av lyckade ritualer uppstår enade kroppsrörelser – och en emotionell 

samstämmighet mellan de deltagande individerna byggs upp. En känsla av solidaritet uppstår 

då i gruppen. Denna känsla, av ”långtgående” tillhörighet, gör att individen upplever 

samhörighet med gruppen. Collins benämner dessa känslor av tillhörighet emotionell energi 

(EE), en energi som sträcker sig, som högst, till hög energi samt (via ett mellanregister) ned 

till låg energinivå. Högt EE genererar självförtroende och välbefinnande vid sociala 

interaktioner samt stark solidaritet med de övriga gruppmedlemmarna (Collins 2004; 108-

111). Energin är fylld av en, vad han kallar ”moralitet”, som får individen att känna välbehag 

i att göra vad som är rätt och värdefullt, en känsla som motiverar individen till att återupprepa 

handlingarna (Collins 2004; 35-39). Lågt EE i sin tur betyder det absolut motsatta. Individen 

känner sig inte attraherad av att delta i gruppen vilket leder till att gruppens symboler därför 

inte betyder något. Individen känner sig deprimerad i gruppens närvaro och ogillar det ”jag” 

som denne har i gruppen. (Collins 2004; 108-111). 

Som tidigare nämnts genererar ritualer EE till de individer som deltar i dem. Individer, som 

dominerar och står i centrum vid dessa ritualer, får en högre "EE-laddning” än andra. Denna 

höga "laddning" kan den dominerande individen sedan föra vidare inom sig till en framtida 

interaktionsritual/situation, i vilken denne återigen kommer att dominera som följd av hög EE. 

Individens EE fylls därigenom på igen, som ett resultat av att vara i centrum, vilket gör att 

dennes dominerande position är självbevarande. (Collins 2004; 131-133) 

I Collins forskning kring våld, tar han bl.a. upp hur en mosh pit skapar solidaritet inom 

punken. En mosh pit bildas av publiken under en konsert som knuffar och hoppar in i 

varandra. Den startar spontant av två eller tre personer som börjar knuffa på varandra till 

musikens rytm. Resten av publiken ger då dessa personer mer rum och bildar en mänsklig 

cirkel runt dem. Även om en mosh pit kan se väldigt våldsam ut finns det ett taktiskt 

samförstånd: inga hårda slag, inga knytnävar och inga sparkar! När någon ramlar är de andra 

snabba med att hjälpa denne upp. Den mänskliga cirkeln är en integrerad del av mosh piten 

och fokuserar uppmärksamheten på dem, hejar på dem och rör sig i takt med musiken. 

Observationer av detta har visat att när cirkeln bryts upphör också mosh piten (Collins 2008; 

278).  

När en person bryter mot det ovan nämnda taktiska samförståndet eller inte har förförståelse 

för situationen, försvarar sig deltagarna genom ett kollektivt försvar: en av deltagarna för 

undan personen i fråga medan de andra deltagarna fortsätter att röra sig i takt till musiken. 
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Enligt Collins är en mosh pit en ritual för solidaritetsskapande och innehåller alla delarna för 

att kallas interaktionsritual, som till exempel emotionell samstämmighet och ömsesidigt 

fokus av uppmärksamhet (Collins 2008; 279).  

3.3 Tillfällig konsensus, fasad samt bakre och främre regioner enligt Erving Goffman 

Ytterligare en sociolog som bedrivit forskning utifrån den symbolsikt-interaktionistiska teorin 

är Erving Goffman. Med dramaturgisk analys utförde han studier på exempelvis sociologin 

om vardagslivet och social interaktion.  

Ett begrepp som han utvecklade, med grund i antagandet om gemensam definition av 

situationen, är tillfällig konsensus som innebär att det råder en överenskommelse i gruppen 

om vems eller vilkas anspråk på hur situationen bör definieras skall favoriseras. Denna 

tillfälliga konsensus varierar från situation till situation eftersom innehållet i de olika 

situationerna som dagligen uppstår skiljer sig från varandra. Informationen, som individen får 

av den tillfälliga konsensusen, grundar dennes val av handlande (Goffman 2009;18-19). 

 

Med det tidigare nämnda symboliskt-interaktionistiska begreppet symboler i åtanke kan 

Goffmans begrepp fasad ses som en utveckling av teorin.  

Den aktivitet som en individ utför inför dem som observerar kallas framträdande. För detta 

framträdande krävs en fasad vilken utgörs av de expressiva redskap individen använder, 

medvetet eller omedvetet, under framträdandet. Fasaden innefattar ett antal underkategorier 

varav inramning är en (jämförbart med begreppet scen i denna studie).  

Inramning är, med få undantag, platsbunden och innefattar sceneriet och rekvisitan framför, 

inom och på den scen där framträdandet sker.  Dekor, rumsplanering, möbler etc. är exempel 

på sådant som kan skapa olika inramning. Individen måste alltså ta sig till inramningen för att 

kunna utföra ett framträdande och avslutar följaktligen framträdandet när inramningen 

lämnas. 

Som ett expressivt redskap har individen den personliga fasaden, nära förknippad med denne, 

och förväntas följa med individen överallt. Exempel på dessa redskap kan vara 

teckenöverföringar såsom kläder, ålder, ras, kön och hållning m.m. Dessa kan vara såväl 

bestående (t.ex. hudfärg) som kortvariga (t.ex. minspel).   

Det som skapar en personlig fasad kan indelas i två grupper: uppträdande och manér. Dessa 

två förmedlar olika typer av information om individen. Uppträdandet upplyser andra 
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individer om aktörens sociala status och om dennes tillfälliga rituella tillstånd, som hur 

aktören arbetar, hur aktören utövar en social aktivitet – eller vilar. Manér innefattar de stimuli 

aktören genererar för ögonblicket, vilka förmedlar den roll i interaktion aktören förväntas 

spela i en given situation. Om aktören uttrycker ett aggressivt manér kan detta antyda att 

denne förväntar sig ha en initiativtagande roll i situationen, emedan ett mera tillbakadraget 

manér signalerar det motsatta (Goffman 2009; 28-31). 

Då nu framträdande har förklarats som begrepp kan ytterligare ett Goffmanskt begrepp, det 

om främre och bakre regioner, tjäna till att belysa på vilket sätt olika sammanhang skiljer sig 

åt. Det är just i den främre regionen som aktörens framträdande sker – en region som 

åskådarna har under konstant uppsikt och som förväntar sig att aktören upprätthåller en given 

fasad. Samtidigt undertrycker aktören andra fakta som, om framkomna, skulle kunna förstöra 

framträdandet. 

För fakta som undertrycks finns en bakre region. Här kan aktören ta paus från framträdandet 

och fasaden som måste upprätthållas eftersom omgivningen nu antingen består av medlemmar 

av samma team (en samling individer vilka tillsammans framställer ett framträdande) eller av 

ingen alls. Denna bakre region är åtskild från den främre regionen, ofta med en skiljevägg 

eller en bevakad dörr, för att ge aktören trygghet genom blotta vetskapen om att publikens 

ögon och öron varken ser eller hör de aktiviteter som här utspelas. Men här är dock aktörens 

privata hemligheter synliga – och en plats där aktörens framträdande filas på och förbättras 

(Goffman 2009; 101-111). 

3.4 Tillämpning av teori  

Studien kommer i huvudsak kretsa kring Collins antaganden kring begreppen emotionell 

energi, solidaritet och moral. Utifrån begreppet emotionell energi kommer fokus ligga på att 

söka förstå hur den givna scenens symboler laddas av medlemmarna, vilka ritualer som 

påverkar laddningen positivt, respektive vilka händelser som påverkar negativt. Varför fokus 

kommer att ligga på detta har att göra med att det är just den emotionella energin som bildar 

gruppsolidariteten mellan medlemmarna, och att den därigenom även är grunden för moraliskt 

handlande.  

För att emotionell energi ska kunna ladda givna symboler krävs att medlemmarna vet vilka 

dessa symboler är. Genom att använda Goffmans begrepp tillfällig konsensus kommer 

förhoppningsvis en förståelse fås för vilka dessa är. Detta eftersom tillfällig konsensus bidrar 
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till att samtliga medlemmar vet hur de ska agera och uttrycka sig (personlig fasad), 

exempelvis genom valet av kläder, tal och handlingar etc. Den personliga fasaden innehåller 

således symboler som musikscenen laddar med EE. Ytterligare inverkan har den givna 

inramning inom vilken symbolerna laddas med EE.  

4 Metod  

I detta stycke följer en förklaring och utveckling av valet av metod samt en redogörelse för 

metodens grunder och dess för- och nackdelar. Därefter följer en presentation av 

tillvägagångssättet för de gjorda observationerna samt mer ingående hur kodningsprocessen 

gått till. Stycket avslutas med överväganden om hur väl uppsatsen följt de forskningsetiska 

principerna i förhållande till syfte och frågeställning. 

4.1 Metodval 

Den metod som valts för att söka svar på studiens frågeställning är en kvalitativ ansats, mera 

bestämd en etnografisk form av deltagande observationer. Valet av metod motiveras av att 

den passar studiens syfte och frågeställningar, och författarna kommer att arbeta efter en 

kvalitativ-objektivistisk ansats, vilket innebär att forskarens synsätt tillskriver aktörens 

handlingar dess mening. Denna ansats är väl lämpad för studien då den fokuserar på 

kvalitativa faser i interaktionsprocesser (Aspers 2012; 29 -30). 

Den tidigare forskningen, som använts för denna studie, har dels varit inriktad på individers 

meningsskapande inom grupper med hjälp av intervjuer och dels på sekundärmaterial i form 

av andras observationer. Däremot hittades ingen forskning som jämförde meningsskapandet 

mellan den klassiska musikscenen och punkscenen, något som denna studie ska försöka bidra 

med genom att utföra deltagande observation av interaktion och handlande inom de båda 

scenerna. Genom en kvalitativ ansats är det möjligt att närma sig ett fenomen, exempelvis ett 

sociologiskt, och bryta ned det till mindre delar, för att sedan kunna förstå helheten och få en 

förklaring till varför den ser ut som den gör (a.a. 14). Den hermeneutiska cirkeln hänvisar till 

att delen endast kan förstås utifrån helheten, samtidigt som helheten förstås genom delarna. 

Kunskapen om en del ökar kunskapen om helheten och vice versa. "Förståelse av en del sker 

mot en horisont av helhet som delen ingår i" (a.a. 25). Just denna aspekt kan bidra till att 

förstå hur musikscener konstrueras och hur deras ritualer bidrar till solidaritet.  

Valet av metod har gjorts utifrån det beviskrav som forskarna har ställt för studien, något som 

även gäller för själva teorin. För att möta beviskravet krävs det att forskaren samlar in det 
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nödvändiga empiriska material som behövs för att besvara forskningsfrågan (a.a. 83). Detta 

empiriska material kan sedan analyseras genom en teori relevant för studien (a.a. 81). För 

denna studie har därför teorin symbolisk interaktionism valts för att analysera det erhållna 

materialet, vilket har inhämtats genom deltagande observation – ett val som baserats utifrån 

Aspers kriterier för vilken metod som bör användas (a.a. 83). Tillsammans kompletterar de 

varandra väl och kan ge förståelse för de interaktioner och händelser som uppstår inom fältet, 

något som har visats i den tidigare forskningen. 

4.2 Deltagande observation: dess förtjänster och begränsningar 

För att få förståelse för första ordningens konstruktioner som fältet har, kan deltagande 

observation vara en fördelaktig metod att använda sig av, detta då metoden innebär att 

forskaren kan använda sig av allt som fältet förmedlar. När forskaren deltar i fältet finns en 

stor tillgång till empiriskt material och kunskap, inte minst från de egna tolkningar forskaren 

gör av fältets agerande. Denna kunskap kan forskaren använda sig av för att relatera första 

ordningens konstruktioner (aktörernas uttryck och ageranden tolkade av forskaren) till andra 

ordningens konstruktioner (teoretiska begrepp applicerade på forskarens tolkningar för att ge 

en förståelse för dessa). I och med det kan en vetenskaplig förklaring skapas (Aspers 2011; 

108-109). Just denna aspekt är av hög relevans för studien, då interaktion med aktörer inom 

musikscenerna, samt deltagande i deras ritualer, bidrar till en tolkning av empirin som ligger 

nära fältens egna tolkningar av situationen. Om enbart observation av fältet hade utförts, hade 

troligtvis empirin tolkats annorlunda på grund av forskarens bristande kunskap om fältets 

”första ordningens konstruktioner”. 

Vid deltagande observation kan dock problematik uppstå genom att forskaren kommer för 

nära fältet. Forskaren kan då överta de intressen som fältets aktörer har, vilka motiverar deras 

ageranden – forskaren har då blivit som dem han studerar. För att veta om forskaren har 

integrerats för mycket med fältet kan denne göra ett antal tester på sig själv. Genom att då och 

då göra dessa tester kan forskaren avgöra om en djupare interaktion med fältet är att 

rekommendera eller ej (a.a. 110). Ytterligare ett sätt att hantera detta eventuella problem är att 

kombinera närvaro med frånvaro från fältet (exempelvis genom att vistas i fältets närvaro men 

inte inleda personliga relationer inom det), vilket för denna studie kommer innebära att 

observationstillfällena inte kommer vara platsbundna (a.a. 118).  

Något som dock forskaren ofta missar under deltagande observation är att anteckna de 

visuella uttrycken som därmed sällan ingår i det empiriska materialet. Det visuella materialet 
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blir därmed ett slags oreflekterad förförståelse som forskaren har att tillgå till vid kodningen 

och analysen – en förförståelse som läsaren av studien inte har. Detta skapar en distans mellan 

läsarens och forskarens tolkning av texten (a.a. 111). 

4.3 Urval och material 

För denna studie skiljer sig de två fälten, inom vilka den deltagande observationen 

genomfördes, markant.  Båda musikscenerna undersöktes dock i samband med 

konserttillfällen med förhoppning om att många av de besökande var medlemmar av den 

aktuella musikscenen. Detta för att få empiriskt material som var representativt för 

musikscenen. Urvalet var därmed de individer som besökte konserten, således publiken. 

Den klassiska musiken undersöktes i konserthus, grundat på antagandet att det endast var på 

dessa platser som konserter med klassisk orkestermusik framfördes. De valda konserthusen är 

belägna i två av Sveriges större städer och håller dagligen konsertframträdanden inom olika 

genrer, dock med huvudsakligt fokus på klassisk och nutida musik. Den deltagande 

observationen avgränsades till att göras i loungen/garderobslokalen och i konsertsalen, för att 

observera aktörernas agerande och interaktion i dessa två olika miljöer. Ytterligare anledning 

till denna avgränsning var att aktörerna på dessa platser med stor sannolikhet tillhörde 

musikscenen. Hade observation, exempelvis, börjat utanför konserthusen hade risken funnits 

att aktörer som observerades inte tillhörde scenen och därmed gav felaktig eller irrelevant 

information. 

Punkscenen, i sin tur, undersöktes i lokaler och barer belägna i tre svenska städer.  Även här 

avgränsades undersökningen till platser där aktörerna socialiserade innan och efter konserten 

samt till platsen för framförandet av konserten. Beroende på att storleken och 

rumsplaneringen på lokalerna och barerna skiljde sig åt från varandra, skiljde sig även 

platserna där aktörerna vistades i innan och efter konsertframträdandet. Detta gällde också för 

hur platsen för konserttillfället såg ut. Gemensamt var dock att det vid samtliga tillfällen fanns 

en plats där aktörerna visades och socialiserade i samt en andra plats där konserten 

framfördes. Platser för socialisering kunde exempelvis vara en yta utomhus som antingen 

tillhörde lokalen eller baren, samt rum åtskilda från platsen där konsertframträdandet ägde 

rum.  

En risk med denna typ av deltagande observation är att individer, som inte ingår i scenen, 

genererar empiriskt material som egentligen inte är relevant. Detta kan dock ge intressanta 
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resultat för hur medlemmarna av scenen hanterar situationer där utomstående medverkar. 

Avvikelser inom scenen kan alltså aktualisera exklusionsmekanismer som kan vara av intresse 

att observera.  

Observationstillfällena skedde under 6 konserter, varav 3 var punkkonserter och 3 var 

konserter med klassisk musik under sammanlagt 18 timmar. Varför observationer inom 

samma scener gjordes ett antal gånger var för att öka studiens reliabilitet.  Fler 

observationstillfällen hade bidragit till ännu högre reliabilitet och mer empiriskt material, men 

detta var inte möjligt inom den givna tidsramen. 

4.4 Tillvägagångssätt 

För att ta reda på tillfällen då konserter inom studiens musikscener skulle hållas gjordes 

sökningar på internet. Att hitta konserter där klassisk musik framfördes var lätt. Men när det 

gällde punk var det något svårare att hitta online när konserter skulle vara. Därför kontaktades 

personer, vilka var aktiva inom punkscenen, med förfrågan om var och när punkspelningar 

skulle äga rum - en metod som visade sig fungera väl.  

Då metoden för insamlandet av material var, som tidigare nämnts, deltagande observation, 

fann författarna det viktigt att klä sig så att de skulle passa in i fältet. Detta för att inte väcka 

misstankar hos fältet om att det var observerat, något som annars skulle kunna ha inneburit att 

fältet inte agerade på ett naturligt sätt.  

"På nå’t ’vänster’ sitter jag nu i en bar med medlemmarna ur ett ökänt punkband. Det 

var länge sedan som jag kände mig så här malplacerad och jag vågar inte yttra ett 

knyst förutom när jag blir tilltalad. Hoppas innerligt att de inte frågar mig om vad jag 

tycker om det punkband vars namn är tryckt på min lånade t-shirt, har ju ingen aning 

om vilka de är!" (AA Obs.)
2
 

Under och efter varje observationstillfälle fördes fältanteckningar över vad som skedde. För 

att öka studiens validitet grundades dessa fältanteckningar utifrån Aspers sex frågor på vad de 

bör kunna besvara: vad sker? (exempelvis hur talar aktörerna till varandra), när sker det? 

(exempelvis innan eller under konserten), var sker det? (exempelvis i loungen eller utanför 

punklokalen), med (av) vem sker det? (exempelvis man/kvinna, ung/gammal), hur sker det? 

(hur händelseförloppet ser ut) och sedan varför sker det? (reflektion/analys av händelserna) 

(a.a. 126).  

                                                           
2
 Observation hämtad ur Alexander Anthins fältanteckningar 
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Under konserttillfällena gjordes anteckningarna diskret, antingen i små anteckningsblock eller 

i mobiltelefonen. Vid konserterna med klassisk musik gjordes anteckningarna i små 

anteckningsblock, huvudsakligen innan men också under och efter konserterna. Detta 

tillvägagångssätt fungerade väl och aktörerna i fältet trodde förmodligen att studiens författare 

var musikstuderande vid de tillfällen de lade märke till antecknandet. Varför mobilen inte 

användes för anteckningar under dessa tillfällen hade att göra med att det ansågs oartigt att 

använda sig av den under konserten. Mobilen skulle därmed troligtvis ha dragit till sig mer 

uppmärksamhet. Däremot, under punkspelningarna, användes uteslutande mobilen. Liksom 

under konserterna med klassisk musik gjordes anteckningar, även här, innan, under och efter 

spelningen. På punkspelningarna var det okej att använda mobilen och, då det såg ut som att 

ett sms skrevs när det antecknades. Därmed skapade inga misstankar. Det var även möjligt att 

i större utsträckning filma och fotografera platsen där spelningen ägde rum på grund av 

friheten att använda mobilen. Något som underlättade minnesåterhämtningen då 

anteckningarna i efterhand skulle formuleras mera ingående. 

En möjlig nackdel beträffande metodvalet utgör faktumet att författarna själva varit aktiva 

inom de scener som undersöks, dock inte båda inom samma musikscen. Detta kan innebära att 

empirisk information tagits för given och därmed inte reflekterats över. Därför har författarna 

efter konsertillfällena diskuterat med varandra de reflektioner som observationerna genererat. 

Genom att båda författarna då jämfört sina observationer och reflektioner med varandra har 

studiens validitet och reliabilitet stärkts. En möjlig fördel med att författarna tidigare varit 

aktiva inom scenerna är att de kan förstå situationer som uppkommer och därmed tolka dem 

på ett, enligt scenen, korrekt vis. 

4.5 Kodning 

För att generera koder användes både en deduktiv och induktiv ansats, vilket innebär en 

växelverkan mellan teori och empiri, vilket betyder att teoretiska begrepp översätts till koder 

och att fältet genererar koder som inte utgör en del av den valda teorin (Aspers 2011; 18, 

169). Inledningsvis lästes materialet igenom med teorin i bakhuvudet och på så sätt bestämdes 

teman för kodningen (Aspers 2011; 169, 176). Fyra koder framträdde ur detta. 

För att koda primärmaterialet, dvs. fältanteckningarna, användes marginalmetoden. Materialet 

skrevs ut och en färg valdes för varje kod. För att koda materialets substans lästes ett antal 

rader för att förstå styckets helhet. Sedan undersöktes, rad för rad, vad som skulle kunna passa 

in i kodschemat för att på så sätt ange den kod eller koder som passade (Aspers 2011; 185, 
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187). Genom detta kunde en sortering av materialet genomföras av de koder som överlappade 

varandra. På så sätt sorterades material ut som inte var relevant för koderna. Därefter lästes 

det nu sorterade materialet på nytt och tolkades (Aspers 2011; 212). 

Genom att koda på detta sätt kan varje kod jämföras i analysen. Analysen kommer därför 

utgöras av flera mindre analyser, då det är enligt Aspes är helt omöjligt att analyserar hela det 

empiriska materialet (Aspers 2011; 18). 

 

4.6 Forskningsetiska principer  

Individskyddskravet innebär att individer inte får utsättas för fysisk eller psykisk skada och 

inte heller för otillbörlig insyn (Vetenskapsrådet 5; 2012).  Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer från 2012, har delat in det grundläggande individskyddskravet i fyra allmänna 

huvudkrav för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap (Vetenskapsrådet 2012; 

6).Dessa krav presenteras följande:  

Informationskravet: Forskaren ska informera deltagarna i undersökningen om vad de har för 

uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för dem. Forskaren ska också informera att 

deltagande är frivilligt och att de närsomhelst kan avbryta sin medverkan. Informationen ska 

täcka alla de inslag i undersökningen som inom rimliga gränser kan inverka på deltagarnas 

vilja att medverka (Vetenskapsrådet 2012; 9). Då denna studie inte tar upp enskilda individer, 

utan studerar gruppers moral och solidaritet, ansåg författarna att det inte var väsentligt att 

informera aktörerna i undersökningen. En risk för att aktörerna skulle bete sig onaturligt och 

agera misstänksamt hade då troligtvis uppkommit om de meddelats denna information. På så 

sätt hade hela undersöknings utgång påverkats. I studien är alla deltagare anonyma i all form 

av text, därför ansågs inte informationskravet nödvändigt.  

Samtyckeskravet: Forskaren ska samla in deltagarnas samtycke om att delta i undersökningen. 

Om deltagaren är under 15 år och om undersökningen är etniskt känsligt bör samtycke 

inhämtas av föräldrar eller vårdnadshavare. Deltagarna ska själva ha rätt att bestämma om hur 

länge de ska delta och på vilka villkor de deltar på i undersökningen. Deltagarna ska 

närsomhelst kunna avbryta sin medverkan utan att några negativa konsekvenser drabbar dem.  

(Vetenskapsrådet; 9). Eftersom studien äger rum på offentliga platser och under offentliga 

tillställningar, som vem som helst kan trädan in i, kontaktades varken deltagare eller 

arrangörer vare sig före, under eller efter konserterna.  
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Konfidentialitetskravet: Alla personer som ingår i undersökningen ska ges så stor 

konfidentialtet som möjligt. Ingen obehörig ska kunna få tag i deltagarnas personuppgifter. 

De ska därför förvaras där ingen obehörig kan ta del av dem. (Vetenskapsrådet 2012; 12). I 

studien nämns inga namn, varken på konsertplatserna eller på deltagare. Således bryter inte 

denna studie mot detta krav.  

Nyttjandekravet: De uppgifter som samlats in av forskaren, om enskilda individer, får inte 

används till något annat ändamål än för forskningens (Vetenskapsrådet 2012; 14). Den 

information som studiens undersökning har frambringat används endast för uppsatsens syfte. 

Genom detta uppfylls nyttjandekravet. 

Därmed har författarna ämnat följa och värna om individskyddskravet och på så sätt även de 

forskningsetiska principerna. 

 

5 Resultat och analys 

Detta avsnitt kommer att presentera och förklara resultatet inhämtat från observationerna samt 

analysera dem med teorin som utgångspunkt. Analys och observationsresultat kommer att 

vara integrerade med varandra, detta för att få bättre flyt i texten och förhoppningsvis göra det 

tydligare för läsaren. Då resultatet innefattar en rad olika aspekter inom den givna scenen 

kommer det därför presenteras under två huvudteman: Observationer gjorda innan 

konsertstart och Observationer gjorda under konserttillfället.  

Under temat Observationer gjorda innan konsertstart behandlas de båda scenerna separat från 

varandra. Först presenteras resultat och analyser för punkscenen utifrån underrubrikerna Plats 

för konsert och loungernas inramning, Interaktion och aktiviteter innan konsertstart och 

Klädsel inom punkscenen. Sedan följer en presentation av resultat och analyser för den 

klassiska musikscenens med de liknande underrubrikerna: Plats för konsert och loungernas 

inramning, Interaktion och aktiviteter innan konsertstart och Klädsel inom den klassiska 

musikscenen.  

Under det andra huvudtemat Observationer gjorda under konserttillfället följer ett liknande 

förhållningssätt då de två musikscenerna även här behandlas separat från varandra. Först 

presenteras resultat och analys av punkscenen under rubrikerna Konsertrummets inramning 
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och Beteende under konserttillfället – två underrubriker som även används i den 

efterkommande presentationen av resultat och analys för den klassiska musikscenen. 

Denna uppdelning har gjorts för att förhoppningsvis successivt klarlägga för läsaren vilka 

resultat som framkommit för att slutligen ge en förståelse för helheten. Resultaten och 

analyserna för studien olika teman kommer därmed gå hand i hand eller överlappa varandra. I 

somliga fall kommer även utdrag från författarnas fältanteckningar användas för att belysa 

händelser relevanta för studien. 

 

5.1 Observationer inom punkscenen gjorda innan konsertstart 

5.1.1 Plats för konsert och loungernas inramning 

Punkspelningarna var ofta arrangerade i mindre lokaler, exempelvis på källarplanet i en större 

byggnad eller i delar av en mindre byggnad. På utsidan så gavs det få ledtrådar för vad som 

föregicks på dess insida och det fanns exempelvis inga affischer för att band skulle spela där. 

Att hitta till dessa lokaler var därmed svårt. Väl inne på den plats spelningen arrangerades var 

"loungen" det första som mötte besökaren. Loungen var avskild från det "rum" där bandet 

senare uppträdde i och var utrustad med en inramning bestående av ett antal soffgrupper med 

bord samt barstolar och barbord.  

"Den instängda lukten är ett av de första intrycken som slår mig tillsammans med det 

extensiva klottret och det stora antalet planscher, vilka förmedlar slagord samt 

uppmanar till kamp mot diverse ting, som täcker väggarna." (AA Obs.) 

5.1.2 Interaktion och aktiviteter innan konsertstart 

Besökarna stod eller satt i grupper om tre till åtta personer samtidigt som de hade ett 

uppträdande som gick ut på att socialisera aktivt genom att prata med varandra, oftast med en 

öl i handen. Ljudnivån var hög då folk inte var rädda för att ropa eller tala högt till varandra 

samtidigt som kroppsspråket var öppet och ”talades” med vida rörelser. Då besökarna 

samtalade i sina grupper blickade de även ut över lokalen för att få en överblick över vilka 

andra individer som var närvarande. Detta beteende kan ses som ett sätt att kontrollera 

huruvida de andras framträdanden (tal, agerande, etc.) överensstämde med aktörens eget 

framträdande (något som oftast var fallet då en tillfällig konsensus existerade inom scenen 

vilken bestämde hur dess medlemmar skulle bete sig). Med dessa observationer i åtanke 
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fungerar loungen som en främre region där aktörerna inom scenen ”gör” sina framträdanden i 

förhoppning om att bli accepterad av de andra medlemmarna. 

Folk verkade glada, vilket märktes genom de många kramarna som utbyttes, och skratt ljöd 

ofta. Vanligtvis hälsade dock besökarna på varandra genom handslag, ett manér som bidrog 

till att fylla rummet med en positiv känsla samtidigt som handslaget förmedlade en signal till 

de andra närvarande som visade att besökaren tillhörde gruppen. Eftersom kramarna och 

handslagen var så många verkade det som om de flesta kände varandra sedan tidigare, något 

som kan antas då vissa andra besökare inte fick ta del av denna sociala interaktion. Som till 

exempel då författarna klev in i loungen:  

"Efter att ha betalat inträdesavgiften gick vi ner för en smal nerklottrad trappa som 

ledde till loungen. Dömande och granskande blickar från de flesta närvarande mötte 

oss då vi äntrade loungen och en känsla av att vi ansågs nya och ännu inte tillhörde de 

andra besökarna infann sig." (AA Obs.) 

I förhållande till andra musikscener är punkscenen liten vilket bidrar till att de flesta inom den 

är bekanta med varandra eller har sett varandra tidigare.  

Under ett observationstillfälle kom dock en man som tillhörde punkscenen fram till 

författarna och utförde samma hälsningsritual – d.v.s. handslaget – såsom han gjort med de 

andra närvarande. Denne man visade sig vara bekant med en av författarna sedan tidigare, 

något som, tillsammans med hälsningsritualen, gjorde att de dömande blickarna från 

majoriteten av besökarna upphörde och att författarna inte längre betraktades som helt 

utanför. 

5.1.3 Klädselns symboliska betydelse inom punken 

Den platsbundna fasaden som Goffman talar om blir uppenbar under våra observationer. 

Särskilt när det kommer till kläder, dvs. den personliga fasaden. Collins menar att när 

aktörerna yttrar sig på samma sätt, till exempel genom samstämmig klädsel, ger detta 

aktörerna en information om att de är i harmonin med varandra - att de är ”unisona”. Inom 

punkscenen observerades majoriteten vara klädd i svart och bar kläder som tycktes ha blivit 

använda så flitigt att de fått hål. Håret var ofta slitet och ovårdat. Det fanns framför allt fyra 

frisyrer representerade: kort slitet/ovårdat hår, långt hår, tuppkam (som kunde ha olika färger) 

eller dreadlocks. Dreadlocksfrisyren kom i två varianter: antingen bestod hela frisyren av 

dreadlocks eller så hade aktören klippt av sig håret på huvudets främre del och låtit 
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dreadlocksen vara kvar i nacken. På överkroppen bars tröjor med ett bands namn eller logga 

på. Tröjärmarna kunde vara antingen långa eller korta. Ovanpå tröjan bars oftast en 

jeansjacka, en skinnjacka eller en jeansväst. Västen kunde vara en jeansjacka som aktören 

hade slitit eller klippt av ärmarna på. Gemensamt för dessa tre ytterplagg var tyglapparna med 

band-loggor som prydde jackornas och västarnas fram- och baksidor. Tygglapparna kunde ha 

vit eller svart text mot svart respektive vit bakgrund.  Något som ytterligare kunde pryda 

jackan eller västen var de nitar som satts dit av aktörerna själva och därför kunde variera 

kraftigt i både antal och mönsterkombinationer. Dessa nitar kunde även pryda jackornas och 

västarnas fram- och baksidor. Aktörens val av klädunderdel bestod oftast av tighta jeans som 

beprytts med tygglappar, men även med kedjor av olika slag. Byxorna hölls uppe av ett 

patronbälte i vissa fall. Skorna var oftast gympaskor eller kängor med stålhetta. Att aktörerna 

hade tatueringar var mer regel än undantag. Dessa satt på olika ställen på kroppen, på halsen, 

på händer och armar. Och motiven varierade alltifrån citat, olika tecken och symboler till 

olika skräckfigurer. Piercingar var även det vanligt bland aktörerna, i läpp, näsa och öra. 

Denna klädsel och dessa attribut gällde för såväl män som kvinnor inom scenen. 

I författarnas observationer har klädernas symboliska betydelse inom den givna scenen 

uppfattats som ytterst väsentlig. Klädseln är en viktig del för gruppen att uttrycka sin 

intersubjektivitet på, dvs. den delade känslan. Genom detta uttrycker kläderna en känsla av 

tillhörighet. Enligt Collins har denna känsla inget sätt att bli representerad på, annat genom att 

den kan förkroppsligas i en vissa symboler. Och genom att samtliga i gruppen deltar i ritualer 

fylls symbolerna med känslor, som i detta fall är känslor av tillhörighet, gemenskap och 

självbekräftelse.  För en utomstående kan klädselkoden inom punken ge uppfattningen att 

aktörerna överhuvudtaget inte bry sig om hur de klär sig. Detta blir dock mycket motsägande i 

och med författarnas observationer: ”när jag ser ut över publiken blir de näst intill en 

enfärgad massa. I princip är alla klädda i svart och har samma slags kläder” (PH Obs.)
3
. Det 

blir uppenbart att en klar tanke måste finnas i aktörernas val av klädsel, som i sin tur visar att 

ett stort fokus ligger just på hur aktörerna klär sig och att detta har betydelse för att kunna visa 

grupptillhörigheten. När alla klär sig på samma sätt, har på sig samma symboler och är 

medvetna om att symbolerna har samma betydelse för samtliga aktörer, uppstår en intensiv 

känsla av tillhörighet, som legitimerar valet av aktörernas klädsel. Collins menar att denna 

kollektiva uppmärksamhet förstärker uttrycket i de delade känslorna, i och med detta 

intensifierar de delade känslorna de ritualer som utförs. En solidaritet skapas sammanfogad av 

                                                           
3
 Observation hämtad ur Peter Hedmans fältanteckningar. 
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klädernas symboliska betydelse. Klädernas sätt att förmedla intersubjektivitet är förutom 

platsens inramning, ramverket för de platsbundna ritualerna som reproducerar symbolernas 

betydelse.  

 

5.2 Den klassiska musikscenen innan konsertstart 

5.2.1 Plats för konsert och loungernas inramning 

Konserterna för den klassiska musiken hölls i stora konserthus. Dessa hus såg från utsidan 

storslagna ut med stora entrédörrar och designen på byggnaderna visade att en arkitekt hade 

lagt ned mycket tid på dem. Vackra detaljer kring entrédörrarna. I ett av konserthusen i form 

av ett valv med guldkant som ramade in dem, kan ges som exempel på detta. Konserthusen är 

även upplysta, för att liksom visa dess ståtlighet. Loungen i ett av konserthusen gav vid 

samtliga observationstillfällen uttryck av lyx och extravagans. Inredningen skilde sig något 

mellan de olika konserthusen: från att statyer och guldfärgade vägglampor till mera stilrent 

luxuöst med blanksvarta väggar, röda mattor och modernt designade lampor – något som 

troligtvis berodde på om husen var nyare eller äldre. Loungerna var stora och höga i tak vilket 

också bidrog till känslan av storslagenhet.  

"Loungens vita tak pryds av vackert målade emblem och detaljer i guldfärg. Runt om i 

salen står marmorpelare vilka även de har guldaktiga detaljer tillsammans med några 

få vita statyer av människor. På golvet står även mindre och cirkelformade bord kring 

vilka människor står. Avsaknaden av sittplatser är slående. Luften är fräsch och en 

känsla av storslagenhet infinner sig, troligtvis mycket på grund av det höga taket." (AA 

Obs.) 

5.2.2 Interaktion och agerande innan konsertstart  

Många av de närvarande tycktes vara där med sin respektive, något som kunde antas då 

aktörerna oftast strosade omkring i heterosexuella par. I loungerna stod därför besökarna 

oftast och samtalade med sin partner eller i större sällskap, somliga med ett glas vin i handen. 

Samtalet mellan gruppmedlemmarna var lågmält vilket skapade ett sorl i lokalen. 

Observationer av samtalen visade att slang och svordomar sälla förekom då individerna talade 

med varandra, något som (tillsammans med inramningen) bidrog till en känsla av att 

hövlighet, ordentlighet och respektabelt uppförande utgjorde de huvudsakliga faktorerna som 
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den tillfälliga konsensusen krävde. Grupperna stod med ryggarna vända mot omgivningen, 

men det hindrade dock inte några att vrida huvudena för att överblicka loungen. Stämningen 

var glad och männen hälsade på varandra genom att skaka hand, vilket även kvinnorna gjorde, 

förutom då de kände någon extra väl och utbytte kramar istället. Samtidigt som denna 

hälsningsritual frekvent utfördes i lokalen utbyttes som oftast hövliga kommentarer mellan 

aktörerna. 

"En man i mörk kavaj kliver fram och hälsar på en annan man med ett fast handslag. 

Säger några hövliga hälsningsfraser som besvaras på liknande sätt. De två verkar vara 

bekanta med varandra och de fortsätter att tala med varandra i ca. fem minuter." (AA 

Obs.)  

Denna observation kan tjäna som ett exempel på manér som upprätthåller gruppgemenskapen, 

en gruppgemenskap som präglas av respekt och artighet mot varandra. Även kroppsspråket 

aktörerna generellt har inom denna musikscen visar viss återhållsamhet och eftertänksamhet i 

uttryck och saknar därför känslan av öppenhet som de yviga och spontana rörelserna 

genererar. 

5.2.3 Klädernas symboliska betydelse inom den klassiska musikscenen 

I samtliga observationer inom den klassiska musikscenen noterades att både män och kvinnor 

bar kläder med dov färgskala. En typisk frisyr bland de manliga aktörerna var en välklippt 

kort frisyr med sidobena. De manliga aktörerna hade dessutom kavaj och skjorta, vissa även 

slips eller fluga. Byxorna som bars var jeans eller kostymbyxor medan kvinnornas klädsel 

oftast bestod av en finare vardagsdress med olika mönster på. Till dressen bar de smycken av 

olika slag, till exempel halsband, ringar och örhängen. Byxorna de bar var oftast av tyg och 

löst åtsittande. Skorna, för både kvinna och man, var designade för att vara ergonomiskt 

korrekta, men även finare vardagsskor, gjord av skin eller läder, förkom. Kvinnorna var 

sminkade på ett diskret och smakfullt sätt passande för tillställningen. Frisyrerna var i många 

fall kortklippta och välvårdade, men där fanns även kvinnor med långt och välskött hår. 

Sammanfattningsvis kan noteras att kläderna var propra, vilket gällde både för kvinnorna och 

männen.   

I den klassiska musikscenen inger kläderna en känsla av behärskning, anständighet och allvar. 

Den propra klädseln går hand i hand med aktörernas uppträdande och manér och förstärker på 

så sätt intensiteten av intersubjektivitet i aktörernas ritualer. Den personliga fasaden, dvs. 
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klädseln inom scenen, gör det lätt för aktörerna att se vem som hör till scenen och känner till 

dess klädkoder samtidigt som den avslöjar dem som inte är det.  

”I väntan på att konserten skulle börja observerar jag en man som är iförd en 

illasittande, färgglad och rutig skjorta. Det märks att mannen själv uppfattar sig som 

stilig och snygg, men att döma av aktörernas blickar verkar inte denna uppfattning vara 

delad”. (PH Obs.) 

Genom att aktörerna identifierar vilka dessa avvikande personer är kan de avskilja sig från 

dessa, som annars skulle störa de ritualerna som fyller aktörerna med EE. Detta är något som 

Bourdieus resonemang, om hur aktörer upprätthåller en distinktion mot dem som inte har det 

rätta kulturella kapitalet, kan appliceras på. Med ett gemensamt fokus på kläderna ger detta 

dem en symbolisk betydelse och bidrar till solidaritet inom gruppen. 

 

5.3 Observationer inom punkscenen gjorda under konserttillfället  

5.3.1 Konsertrummets inramning 

När banden slog an första tonen började de flesta besökarna röra sig mot det rum där 

spelningen skulle äga rum. Inredningen i de flesta konsertlokalerna bestod av en scen, något 

upphöjd från golvet, ett antal scenlampor, vilka lyste upp scenen och bandet med mestadels 

ett gult ljus, ett bås för ljud och ljusteknikern och en "backdrop" (bandets namn och logga på 

en stor flagga) som prydde väggen bakom bandet. Alla väggarna var nedklottrade och 

publikgolvet var mörkt, då det inte var upplyst, och alla fönster var igenbommade med galler 

och plywoodskivor.  

"Vi gick in i spelningslokalen och möttes av ett mörker och en än mer påträngande lukt 

av instängdhet och svett. Endast scenen, som bandet var på väg att börja spela på, var 

upplyst med gulaktigt sken. Människorna stod tätt intill varandra för att få plats i 

rummet som uppskattningsvis inte var större än 9x18 meter.” (AA Obs.)  

Inga sittplatser fanns så besökarna lyssnade till bandet stående, somliga fortfarande med en öl 

i handen. Några i publiken använde öronproppar eftersom volymen var nästintill outhärdligt 

hög. 
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5.3.2 Beteende under konserttillfället 

De flesta i publiken närmast scenen var yngre än de andra och var mer fysiskt aktiva då de 

lyssnade till banden. Detta fysiska lyssnande innefattade ett hyttande med näven mot bandet i 

takt med musiken, headbangade, omkringtumlande på golvet och mosh pits. En mosh pit 

innebär att ett antal individer i publiken hoppar in i eller knuffar varandra medan bandet 

spelar, även kallat att mosha. Observationer visade att dessa mosh pits var exempel på en 

symbol-utförande inom punken. 

"Sju till åtta individer som stod närmast scenen började knuffa och hoppa in i 

varandra mer och mer frekvent vilket ledde till att en mosh pit uppstod. 

Människorna omkring backade då ett steg och fungerade som en vägg som höll 

de moshande individerna borta från att börja hoppa in i de som inte ville 

deltaga. Beteendet i mosh piten uppfattades aggressivt, men så fort någon 

ramlade hjälptes denne snabbt upp av de andra mosharna." (AA Obs.)  

För en utomstående kan en mosh pit uppfattas som ett slagsmål, ett kaos där personerna som 

deltar (majoriteten män, men även ett fåtal kvinnor) slår vilt omkring sig utan tillsynes några 

hämningar. Men för en aktör inom punken är detta en symbol för uppskattning och respekt, 

där varje knuff och slag bidrar till gemenskap och stärker gruppen. Mosh piten är därför, för 

de moshande, en solidaritetsskapande ritual. Dock, för att mosh piten skall fungera som en 

lyckad ritual, måste ett antal regler följas så att det råder samstämmighet om vad som är 

tillåtet och inte. Denna samstämmighet bidrar till enade kroppsrörelser (vevande med armar, 

knuffande, etc.) i takt till musiken vilket i sin tur gör mosh piten till en lyckad ritual, något 

som ger gruppmedlemmarna positiv emotionell energi (EE) i form av en stärkt 

grupptillhörighetskänsla. Att en lyckad mosh pit genererar EE märks både på publiken och 

bandet, då fokuset blir ännu högre på de ritualer som utspelar sig. Därav lever sig, både 

publiken och bandet, mer in i situationen än vad som var fallet innan ritualen.  En misslyckad 

ritual observerades vid ett tillfälle då en individ började mosha utan att förstå att det inte var 

lämpligt just då. Individen började okontrollerat veva omkring sig i tron att det var korrekt, 

men istället bröt det mot mosh pit-ritualen. När inget gensvar från de andra ur publiken kom 

slutade individen beteendet, men det hade redan stört scenens tillfälliga konsensus och 

därmed den positiva emotionella energin.  

Under ett av spelningstillfällena gjordes en intressant observation då följande fysiska 

aktiviteter sattes igång:  
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"De yngre individerna i publiken stod ivrigt och väntade på att få börja hytta med 

näven och mosha, men de verkade som om något höll tillbaka dem. De riktade 

flackande blickar mot en äldre punkare i publiken, och så fort han började hytta med 

näven började de yngre att mosha". (PH Obs.)  

Detta visar att en särskild signal behövdes för att de andra skulle få ”tillåtelse” att börja mosha 

(jämför med Collins påstående om att mosh pits börjar spontant). Den äldre punkaren 

representerade i detta fall den dominerande individen som ägde inflytande på hur situationen 

skulle definieras. Dominerande individer har en hög EE erhållet från den höga status som 

andra inom scenen tilldelat denne. I detta fall troligtvis på grund av personens långa 

erfarenhet av punken då denne skapat sig det rätta kulturella kapitalet inom scenen, något som 

därmed skiljer denne person från "vanliga" besökare. 

Då de tidigare nämnda mosharna ingår i vad som är en symbol för punken (mosh piten), 

innebär det även att detta handlande är ett framträdande för de andra i publiken. Därigenom 

befinner de sig i en främre region som står under översikt av åskådare, något kräver att deras 

personliga fasad upprätthålls och att framträdandet stämmer med den tillfälliga konsensusen. 

Längre bak, i förhållande till scenen, stod punkare som var något äldre. De var inte lika 

fysiskt aktiva i sitt lyssnande till musiken och ägnade sig mest åt att nicka i takt med huvudet. 

Därför låg inget fokus på dem från omgivningen, vilket betydde att något framträdande eller 

upprätthållande av personlig fasad inte var nödvändigt i lika hög grad som för dem som stod 

närmast scenen. Spelningslokalen och dess mörker kan således liknas vid en bakre region för 

individerna längre bak i lokalen, en plats där de kunde vila från sitt framträdande. Dock 

riktade samtliga starkt fokus på bandens frontfigurer och applåderade ljudligt vid låtarnas 

avslut, samtidigt som somliga ropade uppmuntrande fraser till banden som "Spela snabbare!" 

(inom punken ett ironiskt uttryck för att bandet spelar bra) eller genom att rent allmänt vråla. 

Även om de som stod längre bak inte deltog lika aktivt som de längre fram så hade de alltså 

samma fokus på bandet och symboler (som mosh piten). De bröt därför inte mot det 

gemensamma fokus som samtliga i publiken förväntades ha på bandet i fråga och de 

tillhörande symbolerna: ett gemensamt fokus som skapar en positiv känsla av att, tillsammans 

med andra individer, uppleva någonting man uppskattar. De bröt inte heller mot den 

gemensamma kroppsrörelsekoden då de faktiskt rörde sig i takt med musiken, även om dessa 

rörelser var mera diskreta. 
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Efter spelningen är stämningen avslappnad och glad samtidigt som publiken lämnar lokalen, 

oftast för att gå vidare till andra ställen. Arrangörer och bandmedlemmar stannar dock kvar 

för att städa etc. – och socialisera med varandra. 

 

5.4 Observationer inom den klassiska musikscenen gjorda under 

konserttillfället  

5.4.1 Konsertrummets inramning 

På samtliga konserthus ljöd tre signaler som meddelade besökarna att konserten skulle börja 

varpå man började gå mot den del av konsertsalen där de skulle sitta. Vid ingången av salen 

mötte servicepersonal som förklarade var platserna fanns. Konsertsalarna var vid samtliga 

observationstillfällen stora och hade balkongläktare där folk kunde sitta. Publikkapaciteten 

var därför relativt stor, cirka 1500 sittplatser i genomsnitt, som hade olika färger i de olika 

konserthusen, röda eller gröna. Längst fram i salarna fanns den kraftigt upplysta scenen som 

hade fyllts av orkestermedlemmarna. Inredningen var luxuös, dock på olika sätt: från modernt 

designade väggar (vilka var formade på ett speciellt sätt troligtvis för att höja akustiken) till 

mer klassiskt formgivna väggar (med gulddetaljer och vackra vägglampor). Den 

genomgående känslan konsertsalen gav var dock att den var funktionellt designad och 

genomtänkt – att det var en sal ämnad för "seriösa" musikaliska framföranden.  

5.4.2 Beteende under konserttillfället 

Väl inne dämpades ljudnivån och besökarna samtalade endast med personen sittande bredvid. 

Sorlet från publiken var ännu lägre i salen än i loungen och bidrog till en känsla av förväntan 

inför vad som komma skulle. Många vred på sig då de tog upp mobiltelefonen ur fickan för 

att stänga av den, ett manér som visade på respekt för de andras njutande av musiken eftersom 

en ringsignal skulle kunna störa. Vid samtliga tillfällen ställde sig förstefiolen
4
 upp och 

inledde stämmandet av instrumenten. Då stämningen var klar satte sig förstefiolisten ned och 

publiken tystnade i väntan på att dirigenten skulle göra entré.  

"Dirigenten går rakryggad in på scenen och publikens tystnad utbyts mot ljudliga 

applåder som varar i cirka 1 minut. Dirigenten kliver upp på ett litet podium, bockar 

                                                           
4
 Även kallad konsertmästare. Är den främste representanten och ledaren för en symfoni- eller 

kammarorkester. I diskussioner mellan orkestern och dirigenten är det denne som för talan för just orkestern 
samt leder även stämningen av instrumenten innan framförandet. 
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och höjer handen i en välkomnande gest mot publiken under tiden som det applåderas. 

Dirigenten vänder sedan ryggen mot publiken för att visa att konserten skall inledas och 

publikens applåder slutar tvärt." (AA Obs.) 

Observationen exemplifierar ett av flertalet applådritualer som förekommer under en konsert. 

Dessa applådritualer får endast förekomma vid specifika tillfällen under konserten vilket 

kräver en viss förkunskap av besökaren. Observationen visar även på att dirigenten är en 

symbol för musikscenen, en symbol som laddas med mening av applåderna och då fokus 

riktas mot denne. Även inom denna musikscen observerades dock en misslyckad ritual då 

några ur publiken vid ett tillfälle började applådera då det ej var accepterat, nämligen efter 

första satsen i en (hel) symfoni
5
. Applåderna kvävdes dock snabbt då personerna insåg sitt 

misstag och därefter rättade sig efter de andra. Spänningen i salen blev dock spänd eftersom 

flertalet i publiken blev märkbart irriterade. 

Under tiden orkestern spelar sitter publiken knäpptyst och stilla. De flesta har blicken mot 

orkestern och dirigenten, förutom somliga som blundar och fokuserat lyssnar på musiken. 

Konsertsalen kan därför ses som en bakre region i vilken publikens fokus ligger på att njuta 

av musiken och titta (!) på orkestern. Samtidigt som det är ett stort kollektiv som har ett 

gemensamt fokus på musiken, så är själva lyssnandet anonymt och privat. Det råder med 

andra ord en ömsesidig respekt för varandras lyssnande. Publiken laddas med EE av detta, då 

de är delaktiga i en lyckad ritual där samstämmighet råder för hur ett korrekt lyssnande skall 

vara och gå till – en ritual som stärker solidariteten och därmed ökar de moraliska känslorna 

för att göra rätt. Denna lyssnanderitual bröts dock vid ett konserttillfälle. Denna gång av en 

ringande mobiltelefon. I likhet med situationen med den misslyckade applådritualen uppstod 

irritation hos många i publiken och laddningen av positiv EE stördes. 

Mellan verken applåderar publiken frekvent i takt, ibland utan någon större respons från 

dirigenten. Dock, efter det sista stycket, sista verket i konserten applåderar publiken i över 

fem minuter samtidigt som uppmuntrande rop som "Bravo maestro!" hörs runtom. Nu visar 

dirigenten sin uppskattning och tackar genom att bocka och slå ut med armarna mot publiken. 

Dirigenten ber även förstefiolen att resa sig upp och ta emot applåderna. Trots att dirigenten 

går av scenen fortsätter applåderna vilket leder till att han går tillbaka upp på scenen och 

bockar och ber andra delar av orkestern att ställa sig upp och ta emot applåderna. Denna 

                                                           
5 Ett verk oftast för en symfoniorkester. Vanligtvis består symfonierna av en till fyra satser. 
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procedur återupprepades mellan tre till fem gånger på samtliga konserter som observerades, 

vilket tyder på att applådritualen inte är platsbunden. Det är även denna ritual som författarna 

observerat genererar mest positiv EE under den klassiska konserten. Huvudsakligen på grund 

av att de gemensamma kroppsrörelserna (applåderandet) pågår intensivt över en lång 

tidsperiod och att det därmed gör det lättare för publiken att hitta en gemensam rytm för 

applåderna så de kan klappa i takt. Det starka gemensamma fokus på en symbol (dirigenten), 

de gemensamma kroppsrörelserna som utförs (det repetitiva och rytmbundna smattrandet av 

klappande händer) skapar i det närmaste ett klimax av positiva känslor av gemensamhet och 

solidaritet.  

"En man i 70-årsåldern med mörk kavaj sittande bredvid mig, ställer sig upp och 

utropar "Bravo maestro!" samtidigt som hans stora händer klappar högt i takt med 

applåderna. Flertalet sittande i närheten följer hans initiativ och ställer sig upp, även 

de, för att fortsätta hylla dirigenten och orkestern stående. Stämningen i salen får mig 

att associera till de rituella danser jag sett på TV medlemmar av stammar utföra, och 

till de transliknande upplevelser de tillsynes verkar uppleva. Självklart har denna 

applådritual inte lika hög effekt som dessa, men tanken är slående." (AA Obs.) 

Efter konserterna är stämningen avslappnad och besökarna diskuterar i loungen glatt med 

varandra vad de tyckte. Ett fåtal ur orkestern minglar med besökarna och tar åt sig av 

komplimangerna. Efter en halvtimme har dock de flesta besökarna hunnit lämna konserthuset 

och kvar är bara servicepersonalen som samlar in dryckesglas och torkar av barborden.  

5.5 Sammanfattning av scenernas ritualer och emotionella energi 

Hälsningsritualen som medlemmarna inom de båda olika scenerna utför påminner om 

varandra i utförande och bidrar i båda fallen till solidaritetsskapande. Individer som hälsar på 

varandra, antingen genom handslag eller kram, utbyter en form av bekräftelse av tillhörighet 

genom denna ritual – något som observerats ha bidragit till en positiv känsla inom båda 

scenerna. De som hälsar på varandra är eller blir ofta glada av ritualen, även om denna känsla 

uttrycks något mer återhållsamt och hövligt inom den klassiska scenen än inom punkscenens 

mer öppna, både i kroppsspråk och interagerande. Inom den klassiska scenen utfördes 

hälsningsritualen oftast mellan två par (då medlemmarna där verkade besöka konserten 

tillsammans med sin partner), jämfört med punkscenen där inte samma "par-norm" gällde, 

vilket innebar att hälsningsritualen i stället skedde mellan två individer eller mellan större 

sällskap. 
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Under konserttillfället observerades att de två scenernas emotionella energi laddas på olika 

sätt vilket hade till följd att den gavs olika uttryck. Inom punkscenen var det främst kollektiva 

ritualer som bidrog till positiv och förlösande EE, exempelvis mosh pits (som även var en 

symbol för punkscenen), som bidrog till att skapa solidaritet genom enade kroppsrörelser och 

genom det gemensamma fokuset på mosh piten från de andra i publiken.  

För den klassiska musikscenen observerades den emotionella energiladdningen ske mer 

individuellt. Även om lyssnandet till konserten skedde kollektivt låg fokus på att respektera 

den andres upplevelse av musiken. Denna respekt gavs i uttryck genom en lyssnanderitual 

som gick ut på att sitta tyst och stilla, starkt fokuserade på musiken och orkestern. Med andra 

ord är det en mer privat positiv emotionell laddning som stärker den klassiska musikscenens 

solidaritet.  

Däremot uppfattades även inom den klassiska musikscenen en ritual som skapade solidaritet 

utifrån ett kollektivt fokus på gemensamma rörelser, nämligen de långa applåderna vid 

konsertens slut. Denna applådritual stärkte solidariteten inom den klassiska musikscenen på 

ett liknande sätt som mosh piten för punkscenen. Även om de gemensamma rörelserna mellan 

de två scenernas kollektiva ritualer skilde sig åt markant så genererade de båda stark EE för 

scenernas medlemmar. Den emotionella energin har även inverkan på individens moraliska 

känslor för vad som är rätt och fel, vilket leder till ett välbehag för individen att utföra lyckade 

ritualer. Reproducerandet av applådritualer och mosh pit-ritualer kan därför förstås utifrån det 

välbehag den enskilde känner efter att göra ”rätt”. 

 

6 Diskussion 

6.1 Slutsats Summering av resultatet. 

Syftet med studien har varit att söka förstå några av de drivkrafter som skapar solidariteten 

inom den klassiska musikscenen respektive punkscenen genom att besvara frågeställningarna: 

Hur och på vilka sätt bidrar olika symboler och aktiviteter inom de olika scenerna till 

solidaritet? samt Vilken form av emotionell laddning produceras i de olika kontexterna? 

Avsnittet kommer inledningsvis att separat besvara frågeställningarna för respektive scen för 

att därefter undersöka huruvida studien uppfyllt detta sitt syfte. 
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Studien har observerat ett antal symboler och aktiviteter vilka bidragit till scenernas 

solidaritet.   

Inom den klassiska musikscenen var dirigenten det mest framträdande symbol-exemplet. Ett 

starkt publikfokus låg på just dirigenten. Detta starka gemensamma fokus skapade en 

samstämmighet mellan gruppmedlemmarna vilket i sin tur bidrog till att det rådde tillfällig 

konsensus i konsertsalen. Just gemensamt fokus och samstämmighet är två huvudingredienser 

i skapandet av solidaritet. Detta leder till slutsatsen att dirigenten ”äger” det starkast 

symbolvärdet inom den klassiska musikscenen.  

Solidaritetsskapande aktiviteter inom den klassiska scenen utgjordes både av mera privata 

aktiviteter och kollektiva aktiviteter. Den privata aktiviteten utfördes under lyssnandet till 

musiken som orkestern framförde. Med privat aktivitet menar inte författarna att publiken 

bara bestod av en enda individ, vilket självklart inte var fallet, utan bara det att denna privata 

aktivitet var ett uttryck för medlemmarnas självdisciplin och respekt mot den andre. Denna 

aktivitet var således själva lyssnanderitualen för scenen och bidrog, om lyckad, till solidaritet 

mellan dess deltagare.  

Den kollektiva aktiviteten, som observerats generera solidaritet inom den klassiska 

musikscenen, var det extensiva applåderandet i slutet av konserten. Aktiviteten observerades 

utgöra en ritual för scenen – en ritual som krävde en viss förkunskap eftersom applåder endast 

fick förekomma under vissa specifika tillfällen under konserten. Om applådritualen utfördes 

över en längre tidsperiod ledde detta till att publiken hittade en gemensam applådrytm. De 

gemensamma kroppsrörelserna, som klappandet utgjorde tillsammans med det starka 

gemensamma fokus på orkestern och dirigenten (en symbol för scenen), bidrog till en stark 

solidaritetsskapande aktivitet.  

Inom punken observerades att klädseln var en viktig symbol då den bidrog till att uttrycka 

gruppens intersubjektivitet. Majoriteten av besökarna på punkkonserterna bar liknande kläder, 

vilket skapade en känsla av tillhörighet. Kläderna fungerar därmed som en symbol som 

representerar känslan av tillhörighet med de andra medlemmarna i scenen och är därigenom 

solidaritetsskapande. 

Ytterligare en solidaritetsskapande symbol, och som även var en solidaritetsskapande aktivitet 

inom punkscenen, var mosh piten. För medlemmarna av punkscenen är mosh piten en central 

händelse som förekommer frekvent under konserttillfällen och är en symbol för respekt för de 

andra medlemmarna där knuffar och slag stärker gemenskapen. Mosh piten har tilldelats en 
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symbolisk mening för punkscenen som representerar dess mentalitet och var ofta i fokus 

under konserttillfällen. Det var just det gemensamma fokus på mosh piten och acceptansen 

mosharna fick av de andra medlemmarna som bland annat bidrog till solidaritet inom scenen.  

Mosh piten var även en aktivitet som kunde liknas vid en ritual för punkscenen. För att mosh 

pit-ritualen skulle bli lyckad krävdes att ett antal regler följdes för vad som var tillåtet och vad 

som inte var det. Därmed förutsattes en viss förkunskap hos aktören, ett måste för att på ett 

framgångsrikt sätt kunna deltaga i mosh piten. Då mosh pit-ritualen var lyckad bidrog dess 

samstämmighet till enade kroppsrörelser i takt till musiken, något som skapade solidaritet 

mellan både deltagarna av mosh piten och de övriga scenmedlemmarna som endast 

observerade den (vilka därmed hade ett gemensamt fokus på en central symbol för punken). 

Dessa symboler och aktiviteter producerade en emotionell laddning för de två scenernas 

medlemmar – en emotionell laddning som dock i viss mån skilde sig åt mellan scenerna.  

I den klassiska scenen präglades den emotionella laddningen av medlemmarnas emotionella 

energi av ett fokus på självbehärskning och respekt för den andre. Genom att i loungen hälsa 

hövligt och korrekt laddades aktörernas emotionella energi i form av ett välbefinnande 

grundat på att de båda deltog i en, för scenen, lyckad hälsningsritual. Det är just den 

individuella medvetenheten av att uppföra sig på ett artigt och korrekt sätt gentemot de andra 

medlemmarna som genererar EE i form av en känsla av tillhörighet.  

Ytterligare exempel på denna självbehärskning och respekt för den andre kan hämtas från 

observationer gjorda under konsertspelningen. Samtidigt som aktören då satt tyst och stilla 

pågick, kan man anta, en emotionell laddning baserat på medvetenheten om att uppförandet 

var korrekt enligt vad andra i publiken ansåg. Däremot ändrar den emotionella laddningen 

karaktär under applådritualerna. Laddningen EE sker då på ett mer kollektivt plan och skapar 

känsla av gemensam uppskattning för orkestern och dirigenten, genererat av de kollektivt 

gemensamma rörelserna och gemensamma fokus. Applådritualerna observerades även ha en 

avslappnande effekt hos medlemmarna, då det var tillåtet att impulsivt få visa sin 

uppskattning av orkestern, dirigenten och framförandet. Kraven på att uppföra sig korrekt och 

artigt fanns fortfarande kvar, men tenderade att inte hållas lika hårt på under dessa tillfällen. 

Inom punkscenen skedde den emotionella laddningen huvudsakligen kollektivt. Den 

emotionella energin som aktörerna laddades med skapade en lättsam och frisläppt atmosfär 

där medlemmarna kunde uttrycka sig mer öppet och spontant i jämförelse med den klassiska 
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musikscenen. I loungen rådde en välkomnande och öppen emotionell laddning och den 

kollektiva samhörigheten kändes stark. Kramar och glada meningsutbyten var vanliga då 

medlemmarna utförde hälsningsritualerna, vilket framkallade en positiv emotionell energi och 

en känsla av att vara accepterad. Denna samhörighetskänsla laddades dock inte de aktörer 

med som var okända för medlemmarna inom scenen. Dessa utomstående aktörer observerades 

få begränsad emotionell laddning av medlemmarna då de varken hälsades välkomna eller 

interagerades i sammanhanget. 

Under konsertspelningen observerades att den emotionella laddningen gav en känsla av 

förlösande energi som bidrog till att aktörerna agerade som de gjorde. Denna förlösande och 

positiva emotionella energi utgick bland annat från de gemensamma och frisläppta rörelserna, 

vilka var vanliga i mosh pits. Därmed var det, som i loungen, ett kollektivt laddande av energi 

vilket bidrog till solidaritet inom scenen, att jämföra med den klassiska musikscenens mer 

återhållsamma och individuellt inriktade emotionella laddande. 

Sammanfattningsvis har svaren till de båda frågeställningarna bidragit till en ökad förståelse 

av några av de drivkrafter som genererar solidaritet inom de båda scenerna. Solidariteten 

producerades och reproducerades av de ritualer och symboler som scenerna hade. Dessa 

ritualer och symboler skapade ett gemensamt fokus, en känsla av samstämmighet samt 

gemensamma kroppsrörelser vilket bidrog i laddandet av den emotionella energin för 

scenernas medlemmar. Den i kontexten givna emotionella energin bidrar till 

solidaritetskapande inom scenerna . 

6.2 Resultat och tidigare forskning 

Den tidigare forskningen har till stor del varit inriktad på diskussionen om populär- och 

finkultur samt distinktion dem emellan, något som utgångspunkten för de två undersökta 

musikscenerna. Förutom dessa studier har ytterligare andra forskningsstudier bidragit med 

kunskaper om musikscenernas individer, om inkluderingens och exkluderingens mekanismer, 

om ritualernas roller etc. Bourdieu menar, i sin forskning om smakkulturer, att varje 

smakbedömning vi gör, allt ifrån kläder till musik, ger oss en viss position i det sociala 

rummet. Endast ett fåtal privilegierade inom fältet har det rätta kulturella kapitalet för att 

avkoda vad som är bra eller dåligt. Genom detta kan dessa personer vidmakthålla en 

distinktion mot dem som saknar det rätta kulturella kapitalet. Resultatet av denna uppsats 

visar hur vissa personer, där ibland författarna själva, blir bedömda på grund av klädseln. Inte 

av alla aktörer inom de givna scener utan av de som författarna uppfattar som scenens kärna, 
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dvs. de privilegierade. Detta uttrycktes genom granskande och dömande blickar, vilket kan 

tolkas som att de dömande aktörerna inte uppfattade dessa personer som bärare av det rätta 

kulturella kapitalet och där av håller sig skilda från dem. 

Det behöver dock inte enbart vara på grund av författarnas försök att passa in i scenerna, 

genom att exempelvis klä sig som punkare eller som en medlem av den klassiska 

musikscenen, som var upphovet till de granskande blickarna. Hannerz har observerat hur 

delaktighet inom punkscenen är förenat med att jobba för och utveckla den. Att klä sig som en 

punkare och lyssna på punk gör en inte till en del av scenen. Om personen inte är aktivt 

delaktig i scenen, så inkluderas inte denne av aktörerna. Många av de som befann sig på 

punkspelningarna, speciellt den ovan nämnda ”kärnan”, arbetade också många gånger på 

spelstället eller ingick i något band som var känt av de andra. Genom detta blev de delaktiga 

inom scenen och bekanta med varandra, eller till och med nära vänner. När nya personer, 

okända av kärnan,  kommer till spelstället så är det måhända inte så konstigt om aktörerna 

studerar dessa med blickar för att försöka få en blid av personerna som för fösta gången träder 

in på deras arbetsplats. När en erkänd aktör inom scenen hälsade på en av denna studies två 

författare (den som tidigare var en del av punkscenen) resulterade detta i att de granskande 

och dömande blickarna avtog och att stämningen blev mer avslappnad och gemytlig gentemot 

båda författarna. 

Att applicera Hannerz observation på den klassiska scenen är dock svårare, då de klassiska 

aktörerna är mera anonyma i sitt sätt att visa sin grad av delaktighet inom scenen. Dock 

märktes det, då personer från orkestern och i vissa fall kompositören befann sig i loungen 

under pauserna, att flera av aktörerna såg beundrande på dem. Det var inte fråga om någon 

hysterisk idoldyrkan med glädjetårar och autografsignering, utan det var på ett mer behärskat 

sätt som aktören visade sin uppskattning, exempelvis genom ett leende och en nickning. Att 

vara aktivt delaktig i scenen verkade inte vara lika viktigt för aktörerna inom den klassiska 

scenen som för punkarna. Aktörerna inom den klassiska scenen var nöjda med att lugnt få ta 

del av musiken, till skillnad från punkscenen, där författarna uppfattade en strävan hos 

publiken att kunna vara aktivt delaktiga, och på så sätt inkluderas i scenen. 

I Jörg Rössels tidigare forskning redovisas ett resultat som visar att den typiska bilden av den 

tysta och koncentrerade publiken vid klassiska konserter är felaktig. Denna studie visar att 

flera aktörer inom den klassiska publiken känner en stark impuls att sjunga med till opera eller 

dansa till instrumental musik när detta framförs live. En impuls som sällan ges utlopp. Ett 
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förslag till att förklara detta ger Lamonts tidigare forskning kring moraliska normer inom 

olika socioekonomiska positioner. Lamont menar att personer använder moraliska normer för 

att definiera vilka de är och inte är. Detta innebär i sin tur att personerna håller sig till den 

grupp som delar deras moraliska normer och därav delar samma mening för agerande och 

heliga ting. Genom detta skapas solidaritet och en ömsesidig respekt för varandra. Personer 

som inte delar gruppens moral döms ofta ut för att inte respektera vad gruppen anser vara 

meningsfullt, och riskerar att exkluderas.  

Resultatet för författarnas uppsats förstärker bilden av den tysta och koncentrerade publiken, 

något som författarna har uppfattat som respekt mot de andra i publiken. Detta genererar en 

form av laddning som Collins kallar för EE. Om inte denna ömsesidiga respekt hade funnits 

skulle inte laddingen av EE lyckas. Ett exempel på detta är när en mobiltelefon ringer under 

konserten. Personen inser att han bryter mot vad Goffman benämner tillfällig konsensus och 

förstår att det är respektlöst att låta mobilen ringa. För att inte riskera exkludering av gruppen 

stänger denne snabbt av mobilen och rättar sig efter den moraliska normen. Om aktörerna 

inom den klassiska scenen känner en stark impuls att sjunga och dansa till musiken måste de 

dölja dessa impulser väl. Om aktörerna skulle leva ut impulserna, skulle konsekvenserna bli 

att aktören då bröt mot rådande moraliska normer och den tillfälliga konsensusen, vilket 

därmed skulle störa de ritualer som generar EE. Dansen och sången skulle på så sätt vara ett 

hot mot gruppens solidaritet. Konsekvens av detta skulle innebära exkludering, vilket 

förklarar varför aktörerna väljer att sitta tyst och stilla i sina stolar.  

Inom punken utrycker aktörerna sina impulser, men dock först efter tillåtelse från en 

dominerande aktör. Först då kan de leva ut till musiken. Inom denna scen finns även ett 

alternativ som innebär att aktören själv kan välja att stå stilla och lyssna koncentrerat. När 

sedan aktören känner för att dansa och sjunga med, så finns det inget som hindrar personen att 

deltaga i en mosh pit, till exempel. 

6.3 Diskussion av studiens resultat i relation till vald datainsamlingsmetod 

Denna studie har genomförts med deltagande observationer för att studera hur aktörer från två 

musikscener använder sig av symboler och ritualer för att ladda sig själva med EE, som i sin 

tur genererar solidaritet inom gruppen. Interaktion mellan aktörerna och författarna har 

studerats för att upptäcka vad som inte alltid kan utryckas i ord. På så sätt har författarna även 

kunnat observera vad aktörerna gör medvetet eller omedvetet. Eftersom observationerna har 

ägt rum i en miljöer där aktörerna känt sig hemma och trygga, så har aktörernas naturliga 
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beteende kunnat observeras. Författarna valde att föra fältanteckningar under observationens 

gång, för att på så sätt notera så många intryck som möjligt under konserterna. För att 

minimera misstakar från aktörerna användes mobilen för att föra anteckningar under 

punkspelningar då det gav intrycket av att författarna skrev sms. Under klassiska konserter 

användes däremot små anteckningsblock, då användning av mobiltelefon skulle ses som något 

oförskämt. De få gångerna som någon aktör observerade anteckningsblocken, så antog 

förmodligen aktören att syftet med att göra anteckningar var musikstudierelaterade. Efter 

konserterna så gick författarna igenom fältanteckningarna, diskuterade dem, och skrev rent 

dem tillsammans. Genom detta ville författarna säkra studiens validitet. Sammanlagt 

genomfördes observationer vid 6 olika konserter, varav 3 Punkspelningar och 3 konserter med 

klassisk musik. Detta gav en total tid på 18 timmar inom fälten. Detta kan verka något kort 

och kan ha påverkat studiens resultat, men vid de tre sista observationstillfällena inom vardera 

scen, så upplevde författarna en mättnad i datainsamlingen samtidigt som tiden för studien 

började rinna ut. Dock går det inte att utesluta att resultatet hade blivit annorlunda om fler 

observationer gjorts, vilket naturligtvis hade stärkt studiens reliabilitet. Författarna har besökt 

konserthus i tre olika städer och spelställen för punken i två olika städer. Platsbundenhet har 

undvikits på grund av att inte väcka misstanke hos aktörerna, men framförallt för att observera 

om beteendet är det samma i andra städer, på konserthus och spelställen. Detta är något som 

har bekräftats i författarnas observationer, vilket gör att en viss generaliserbarhet uppfattas i 

resultatet. Den tidigare forskningen har genom intervjuer och observationer uppmärksammat 

hur personer inkluderas eller exkluderas i den klassiska scenen och punkscenen. Detta är 

något som också författarna observerat i denna studie. Men fler studier bör göras för att utröna 

vilken roll exkludering har för scenernas ritualer samt solidaritet.   

6.4 Implikationer för framtida forskning  

Baserat på denna studie skulle forskningsområdet gynnas av mer djupgående undersökningar, 

inte enbart inom den klassiska musikscenen och punkscenen, utan även inom andra 

musikscener. Med deltagande observation som grund, men även genom att exempelvis utföra 

djupintervjuer, skulle undersökningar kunna utföras för att ge en bättre förståelse av hur 

aktörerna själva uppfattar scenen med dess ritualer, symboler och emotionella energi. Att 

observera och samtidigt intervjua en scenmedlem under en längre tid, exempelvis innan, 

under och efter en konsert, skulle möjligen vara en metod lämpad för denna typ av 

undersökning. 
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Genom att använda samma teoretisk grund och metod som denna studie lutat sig mot, skulle 

även undersökningar på andra områden vara möjliga att göra, exempelvis på arbetsplatser 

eller inom sportlag, för att förstå hur solidaritet skapas. Sådana studier skulle hypotetiskt 

kunna bidra till ökad förståelse av solidaritetskapandets mekanismer – något som skulle 

kunna användas för att exempelvis förbättra klimatet på en given arbetsplats eller 

sammanhållningen i ett lag. 
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