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Sammanfattning (Abstract) 

I denna uppsats utreder jag kvinnliga musikers meningsskapande kring de sociala praktiker de är 

delaktiga i kring den extrema hårdrocksscenen. Genom kvalitativa intervjuer har jag undersökt hur 

de upplever atmosfären runt scenen och i den sociala interaktionen mellan medlemmarna av 

kulturen av både manligt och kvinnligt kön. Utifrån detta har jag sedan summerat gemensamma 

faktorer för hur kvinnorna påverkas av den attityd de upplever och hur de hanterar den. 

   Med hjälp av uttalanden från informanternas meningsskapande har jag analyserat genom IPA 

(Interpretative Phenomenological Analysis) och ålagt teorier jag anser relevanta för deras 

gemensamma berättelser. Analysen har jag delat in i två avsnitt. Det första avsnittet har kvinnans 

upplevelser i fokus, dessa är tätt sammanknutna med den manliga blicken och beskriver hur fokus i 

berättelserna ofta betonar hur män verksamma kring scenen definierar henne. Dessa definitioner är 

trånga och stereotypiserande och ger lite utrymme att förverkliga sig själv som subjekt. Jag talar om 

främst två roller kvinnan tilldelas i gruppen: den tillfälliga horan eller den moderliga madonnan. I 

detta avsnitt talar jag om Laura Mulveys (1975) teorier kring den manliga blicken som objektifierar 

kvinnan, i nästa avsnitt talar jag om den dubbla blick kvinnan får på sig själv genom att anamma 

denna blick och ”se dubbelt” på sig själv som både subjekt och objekt. 

   Det andra avsnittet behandlar konsekvenserna av den manliga blicken. Här talar jag om kvinnan 

som splittrad i subjekt och objekt. Hon är subjekt för sig själv, men objekt för den manliga blicken. 

Detta leder till en implicit identitetssplittring i synen på sig själv som kvinnligt subjekt. Kvinnorna 

upplevde det svårt att förena de förväntningar som fanns på dem som feminina subjekt med rollen 

som rockmusiker. Här använder jag mig av Judith Butlers (1999) teorier kring könssocialisation och 

förväntningarna på femininitet som knutet till den kvinnliga kroppen.  

  I kapitlet om den explicita identitetssplittringen diskuterar jag hur den sociala rollen som madonna 

påverkar kvinnorna och leder till ett behov av att växa upp. Jag refererar till Iris Marion Young 

(2005) när jag talar om marginalisering och rumsliga begränsningar i samband med den manliga 

blicken kvinnorna anpassar sig till. 
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1. Inledning 

Jag har under hela tonåren varit ett stort fan av extrem hårdrock, så som döds, svart- och 

thrashmetal. Jag började tidigt samla skivor, merchandise och böcker. Jag gjorde så gott jag kunde 

för att influera mina vänner och få dem att dela mitt stora intresse. Inte långt efter att jag blev ett fan 

ville jag också starta ett eget band. Jag bokade gitarrlektioner, sökte in till musikgymnasium, skrev 

sångtexter och googlade fram hur jag på bästa sätt skulle kunna skapa mitt eget varumärke. 

   Det var först senare i processen när jag skulle hitta vänner att spela med som jag möttes av ett 

motstånd. De flesta av mina närmaste vänner var kvinnor och därför var det till dem som jag i första 

hand vände mig till. Men även om de, i de flesta fall, hyste någon typ av musikintresse besläktat 

med mitt eget så förstod jag snart att deras inställning till projektet var negativt. “Jag vill inte vara 

ett tjejband!” var den mening som fastnade hos mig. Och faktiskt den mening som fick mig att 

öppna ögonen för hur det faktiskt ser ut: kvinnliga musiker finns knappt. Och finns de så blir de just 

undantaget. ”Tjejbandet” som av någon anledning klingar negativt. 

       Jag hade självklart noterat att alla skivor jag ägde hade spelats in och producerats av enbart 

män, men tänkte mest att det handlade om att min personliga smak hade fallit just så. Men nu 

upptäckte jag att där inte fanns några kvinnor alls. 

      Min första, spontana reaktion var förstås att bli den första kvinnan som producerade riktigt hård 

musik, kanske delta i ett band som den enda kvinnan. Jag analyserade då inte anledningen till att 

kvinnor var så fåtaliga.  När jag sökte mig till musiker, gitarrlärare och producenter och upptäckte 

att samtliga var män kände jag för första gången att jag inte kunde avskriva mig det faktum att jag 

är kvinna och att detta inte var till min fördel.  

     Jag kunde inte sätta fingret på det då men insåg snabbt att männen, som var i majoritet, hade 

mycket mer än jag att säga till om. 

I boken Blod, Eld, Död (2011) av Ika Johannesson och Jon Jeffersson Klingberg intervjuas ett antal 

kvinnor som på ett eller annat sätt medverkat inom scenen mestadels i Stockholm. Chelsea Krook, 

en kvinna som umgicks inom dödsmetall-scenen i slutet av 1980-talet poängterar att hon och hennes 

få kvinnliga vänner aktivt valde att agera som killar och förnekade att de var tjejer för att accepteras 

som en del av scenen. (Johannesson & Jefferson Klingberg, s 232) 

   Att bli förbisedd och osynliggjord är en känsla jag känner igen och att läsa intervjuerna i boken 

väckte ett intresse hos mig att undersöka ämnet närmare. Boken innehåller en mängd intervjuer av 

kvinnor som på ett eller annat sätt medverkat inom scenen, musiker men mest fans. Alla vittnar de 

på ett eller annat sätt om en känsla av osynliggörande. “Förneka att vi är tjejer”, “inte speciellt 
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flickig”, “löjligt med tjejer”, är meningar och uttryck som vittnar om en tyst uteslutning av ”det 

kvinnliga”. Att scenen nästan helt består av män är antagligen en bidragande orsak till att kvinnor 

för det första blivit osynliggjorda, de få individer som finns tillåts inte att vara, med Chelsea Krooks 

ord, ”kvinnor” och visa sin kvinnlighet. 

I denna uppsats önskar jag att kvalitativt utreda kvinnors egna upplevelser inom scenen. Hur 

upplever de den sociala stämning som råder? Hur hanterar de den och hur påverkar den dem? 

Genom öppna intervjuer med kvinnor som medverkar/nyligen har medverkat inom den extrema 

hårdrocksscenen hoppas jag finna ett gemensamt meningsskapande hos dem. Genom IPA 

(Interpretative Phenomenological Analysis) söker jag efter gemensamma faktorer hos kvinnorna 

och sammanställer deras gemensamma faktorer för att få fram just de generella faktorer som kan 

sägas gälla för kvinnor verksamma inom den extrema hårdrocksscenen. Efter det hoppas jag kunna 

sammanställa deras meningsskapande i generella kategorier för att ge en uppfattning om hur det är 

att vara kvinnlig metalmusiker i Sverige år 2014.  

1.1  Syfte och avgränsningar 

Tidigare studier av kvinnor inom hårdrocksscenen har gjorts, men få har utrett hur kvinnorna skapar 

mening inom genren med hjälp av intervjuer. Lika lite har dessa studier beaktat endast kvinnliga 

musiker (utan inblandning av andra kvinnor, exempelvis fans eller flickvänner till manliga musiker). 

    Denna uppsats syftar till att undersöka kvinnliga musikers eget meningsskapande kring de sociala 

situationer de upplever kring scenen. Jag planerar att undersöka vilka situationer kvinnorna lägger 

vikt vid, mellan främst dem och de manliga musiker som figurerar på scenen. Deras tolkningar, 

känslor och hantering av situationerna/stämningen ligger i fokus för min studie.   

    Syftet med uppsatsen kan sammanfattas i att jag söker finna gemensamma faktorer i kvinnliga 

metalmusikers meningsskapande och upplevelser kring scenen och tolka dessa. 

 

1.2 Frågeställningar 

- Hur tolkar och upplever informanten uttalanden/attityder kring hennes 

musikskapande/henne som musiker inom döds och svartmetall-scenen? 

- Hur påverkar attityden hon möts av hennes uppfattning om sig själv och andra kvinnor 

som musiker och personer? 

- Hur hanterar hon detta? 
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1.3 Metod och material 

Informanterna för studien valdes kvalitativt ut efter vissa kriterier (se ”Urval av informanter”). Jag 

valde totalt fyra informanter som utefter en intervjumall fick besvara samma typ av frågor. 

Materialet analyserades sedan med hjälp av IPA (Interpretative Phenomenological Analysis). Jag 

använder mig av Jonathan A. Smiths, Paul Flowers och Michael Larkins bok Interpretative 

Phenomenological Analysis (2012). Fokus inom IPA ligger på individens eget meningsskapande. 

Jag har, i enlighet med IPA:s modell, analyserat mitt intervjumaterial i sex steg:  

    Under steg ett transkriberar man materialet för att komma närmare texten och bekanta sig med 

den. Jag har här lyssnat igenom intervjumaterialet och skrivit ner det så detaljerat jag bara kunnat. 

  Steg två innebär att man kommer närmare texten genom att anteckna materialet i de två 

kategorierna deskriptiva kommentarer och lingvistiska kommentarer. De deskriptiva 

kommentarerna fokuserar på det informanten så att säga på riktigt beskriver, händelser, känslor och 

tankar. Det lingvistiska däremot fokuserar på hur informanten beskrivit något (så som gester, 

minspel och uttryck). Detta steg är mycket tolkande och är menat att öppna upp för flera olika 

tolkningar av individens meningsskapande, här blir tolkningen ofta mycket subjektiv hos forskaren. 

(Smith, s 90) Under steg tre belyses teman som kommit upp under intervjuns gång. I detta steg 

summeras materialet till kategorier med målet att kunna sammanfatta informantens 

meningsskapande i sammanfattande, centrala teman. 

    I det fjärde steget försöker man sedan knyta an alla teman till varandra och organisera dem i 

överkategorier för att så på ett övergripande sätt kunna filtrera materialet och organisera det. 

    Det femte steget kan sägas vara när forskaren går över till nästa intervju och behandlar den på 

samma sätt för att så i det slutgiltiga sjätte steget jämföra de olika resultaten, både skillnader och 

likheter hos informanterna. På så vis tar man hänsyn till både det stora och det lilla, del och helhet 

hos sitt material. Alla teman jag aktualiserat innehåller informanternas eget meningsskapande och 

min subjektiva tolkning av dessa. För att på bästa sätt strukturera upp detta meningsskapande 

presenterar jag mina tolkningar av dem i rubriker och underrubriker. 

I och med att IPA fokuserar på individens eget meningsskapande och intervjun var öppen så 

aktualiserar informanterna ofta återkommande teman i sina svar. Många av temana återkom inom 

ramen för flera frågeställningar vilket har lett till vissa upprepningar i resultatet för att göra 

materialet och informanterna rättvisa och knyta ihop materialet till full förståelse. IPA-intervjuer är 

öppna, semistrukturerade, för att bättre komma åt informantens subjektiva meningsskapande. 

(Smith, s 58). 

    Jag valde ett antal teman som jag innan intervjun tog sin början bad informanten att fokusera på i 

sin utläggning. Under intervjun bad jag informanten att hålla sig till dessa teman, jag lät henne till 
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största delen vara självgående under intervjun och tolka mina teman på sitt sätt: 

1) Skildra upplevelser kring interaktionen med manliga hårdrockare kring ditt musicerande. 

2) Tolkning av deras agerande/deras uttalanden kring dig/andra kvinnor som producerar musik. 

3) Informantens agerande/hantering av/i dessa situationer. 

4) Påverkan av situationerna i efterhand. 

Om informanten kom av sig under sitt samtal med mig, exempelvis om hon kom ifrån 

intervjumallen allt för mycket, eller att hon helt enkelt hade svårt att glida över till nästa tema, så 

hjälpte jag henne genom att upprepa intervjumallen och eventuellt förtydliga den något. 

Jag ansträngde mig för att inte ”berätta för” henne vad hon skulle säga eller styra in henne på ett 

särskilt spår. Viktigt att notera är att jag alltid lät henne tala till punkt och tala om sådant som hon 

tyckte var viktigt. Det kunde handla om saker jag absolut inte förväntat mig men som sedan visade 

sig vara intressant för undersökningen och det kunde vara sådant som var mindre viktigt och i 

senare skeden inte har beaktats då det hamnat utanför ramen för min undersökning. 

   Med ”manlig musiker” syftar jag på en person som är verksam inom hårdrock, inte nödvändigtvis 

döds, thrash- eller svartmetall, men som är aktiv inom/lyssnar på tyngre typ av rockmusik. Han kan 

vara en person kvinnan exempelvis har mött när hon umgicks med vänner, eller på en konsert hon 

själv deltar i. Huvudsaken är att personen figurerar/nyligen har figurerat inom scenen, oavsett om 

han är bekant med kvinnan sedan tidigare eller en främling. Under intervjuerna har informanterna 

pratat om alla möjliga sociala situationer där deras roll som kvinnliga musiker har kommit på tal 

eller diskuterats på ett eller annat sätt, exempelvis när deras utomstående vänner talar med dem/om 

dem som kvinnliga metalmusiker. Dessa uttalanden har inte beaktats då syftet med min 

undersökning är att ta reda på hur utanförskapet/segregeringen ser ut inom fältet och inte utanför, 

därmed blir en utomståendes åsikter inom ämnet irrelevanta.  

   Samtalen och interaktionen om kvinnornas musicerande är svåra att specificera, huvudfokus 

ligger på kvinnans meningsskapande kring situationen oavsett om den är positiv eller negativ. En 

social interaktion mellan två eller fler individer per tillfälle (hur många tillfällen hon väljer att 

diskutera avgör hon själv) som berör hennes musikskapande/henne själv som musiker och har 

påverkat hennes syn på sig själv som kvinnlig musiker. De flesta informanter valde även att gå ett 

steg längre och tala om sina egna tolkningar om situationerna och scenen som helhet. Om dessa 

tolkningar kan sägas knyta an till deras egna upplevelser eller har format dem på något sätt så 

beaktar jag dem, de utsagor informanterna gav om andra kvinnors direkta situationer/upplevelser 

och spekulationer kring dessa kommer jag att utelämna då jag är ute efter en ren subjektiv tolkning 
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av individens utsagor. Denna studie kommer således helt att utgå från olika individers 

meningsskapande, deras subjektiva tankar om upplevelser inom subkulturen summerat i 

gemensamma faktorer.  

1.4 Urval av informanter 

I kvalitativa studier är det optimalt med ett fåtal informanter (Smith, s 51). 

Studier av meningsskapande kräver att man som forskare tittar på mikrodetaljerna hos sina 

informanter. Jag valde ut fyra deltagare som jag namngivit Pernilla, Malin, Sandra och Linda. 

Samtliga är mellan 26-42 år, är aktiva/har nyligen varit aktiva inom black/döds/thrash metalscenen i 

två storstäder i Sverige. Jag är ytligt bekant med samtliga informanter. 

Enligt IPA ska urvalet vara homogent då ett perspektiv på fenomenet för undersökningen är 

önskvärt. Att kvalitativt välja informanter som har gemensamma nämnare är därför en fördel.  

(Ibid, s 48)  

   I och med att gruppen kvinnliga musiker är så pass liten blev det relativt lätt att välja ut mina 

informanter. Detta medför både för- och nackdelar då jag inte kan ha särskilt stora kriterier för en 

homogen grupp. Hade de kvinnliga musikerna varit fler till antalet så hade det blivit enklare för mig 

att applicera fler kriterier på begreppet homogenitet. Jag hade även önskat en eventuell avsmalning i 

antalet genrer jag nu varit tvungen att välja (två av mina informanter har varit involverade i black 

metal-projekt, en av dem i thrash metal, den fjärde i hårdrock och dödsmetal). Dessa musikstilar 

kan sägas nära besläktade med varandra, men min subjektiva tolkning av dem som jag delar med 

musikerna själva talar för att stämningen bland banden kan skilja sig något åt då främst texterna och 

ideologin bakom genrerna har olika inriktningar. Jag väljer dock att ha överseende med detta då 

scenen jag undersöker ändå är relativt blandad då den på grund av sin ringa storlek sammanlänkar 

folk från olika genrer. 

   I och med att jag tillhör subkulturen och är ytligt bekant med informanterna var jag hela tiden 

noga med att inte betona särskilda upplevelser eller händelser. Jag fick också fokusera på att 

undvika att föra ett allt för personligt samtal med informanten som då, med tanke på våra 

gemensamma värden skulle besvara intervjufrågorna utifrån vårt gemensamma samspel och vad 

hon tror att jag vill höra, alternativt utelämna vissa saker som hon ”redan berättat” för mig utanför 

intervjusituationen och som då går förlorad för studien. Jag försökte också att undvika negativt 

laddade beskrivningar och frågor då jag beskrev min intervjumall för att på så vis öppna upp även 

för positiva skildringar som kan vara av betydelse för studien och understryka att jag inte är ute 

efter enbart den negativa sidan av att vara kvinna i den mansdominerade subkulturen. 

   Innan själva intervjun hade jag och informanterna mejlkontakt där jag informerade dem om 

studien och vad intervjun kommer handla om. Jag beskrev även kort att de kommer att ha en stor 
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del i vårt samtal och att fokus kommer att ligga mycket på dem. Jag valde att inte skicka en färdig 

intervjumall till informanterna då jag ville undvika färdiga, strukturerade svar från dem som skulle 

kunna vara missvisande eller tillrättalagda. Jag ville ha spontana berättelser av informanten för att 

få med så mycket känsla och uttryck som möjligt och därmed berika den lingvistiska delen av 

studien, något som eventuellt försvårats om informanten i förväg har tänkt ut och eller övat in en 

historia. 

  Informanten fick välja vart intervjun skulle hållas. Jag som forskare med tolkningsföreträde över 

informanten behöver göra allt i min makt för att få denne att känna sig så bekväm som möjligt i 

intervjusituationen. Min första informant och jag träffades i en väns lägenhet, den andra 

informanten hade inte möjlighet att träffas utan intervjuades över telefon, något som försvårade 

tolkningen av den lingvistiska delen av intervjun. 

    Min tredje informant intervjuades i sitt hem och den fjärde på ett café. 

1.5 Etiska överväganden 

Etiska ställningstaganden jag har valt att göra är att anonymisera deltagarnas instrumentval, namn 

och stad. Samtliga informanter blev väl informerade om studien, dess syfte och användning och gav 

sitt muntliga samtycke till att medverka. 

1.6 Tidigare forskning 

För att ge en teoretisk bakgrund till black metal-kulturen i Sverige väljer jag att utgå från Thomas 

Bossius teorier i avhandlingen Med framtiden i backspegeln – black metal- och transkulturen 

(2003). I boken beskrivs bland annat kvinnornas ställning inom genren black metal som liksom 

övriga metalgenrer har en klar mansdominerad bland musikerna. I den senaste black metal-vågen 

har det dykt upp en del kvinnor, främst som vokalister som ofta ställs som en klar kontrast till de 

manliga sångarnas grova röster. Bossius refererar till Ivana Baukart som i sin uppsats Black magic 

women – En beskrivning av kvinnornas position, arbetssätt och identiteter inom black metal (2000) 

teoretiserar kring bristen på kvinnor inom scenen. Baukart beskriver black metal-kulturens 

grundideal som direkt frånstötande för kvinnor, ett manlighetsideal som romantiserar våld, 

våldtäktsmän och förtryck (Bossius, s 79). Dessa värden kan sägas vara direkt riktade till män som 

en del av en manlig homosocialitetskultur, de förknippas intimt med musiken och dess utövare i 

texter och artificiella uttryck. Där upprepas gång på gång dessa värden av män och för män.  

Med avstamp i Kristenssons artikel där hon refererar till Susan Fiskes teorier (1993) kring 

stereotypisering av minoritetsgrupper (Kristensson, s 3) väljer jag att referera till kvinnor som just 

en minoritetsgrupp. Fiske menar att minoritetsgrupper tillskrivs mindre makt och fler stereotyper 
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som begränsar deras rörelsefrihet. För att bibehålla sin makt på ett effektivt sätt så tillskriver 

majoritetsgruppen minoritetsgruppen mindre kompetens och fler sociala myter, så kallade 

stereotyper. Dessa stereotyper begränsar kvinnors rörelsefrihet musikaliskt och socialt. Jennie 

Tiderman hänvisar i sin studie Rockbrudar (2010) till Lars Lilliestam (2009) som talar om vikten av 

tekniskt kunnande inom rockgenren, något som tillskrivs män. Att kvinnor ständigt möter motstånd 

i hanteringen av teknik tar sig exempelvis i uttryck att många tar rollen som sångerska i ett i övrigt 

mansdominerat band (Tiderman, s 33-34). Ser man till dessa faktorer så har kvinnor ett litet 

utrymme för eget meningsskapande i kulturen, mina informanter talade till exempel mycket om just 

stereotypisering och männens definition av dem. 

    Tidermans studie har som syfte att undersöka relationerna mellan musikanvändande, 

sociokulturell bakgrund, identitet och genus hos fyra kvinnor vars musikanvändande främst håller 

sig inom rockgenren. (Ibid, s 2)  

Annika Hedbrant skriver i sin C-uppsats Wimps and posers – maskulina ideal och föreställningar i 

hårdrocksvärlden (2006) om maskulinitet och förväntningar inom hårdrocken. Hon intervjuar män 

om de förväntningar och föreställningar som finns och målar sedan upp en bild av de olika 

maskulinitetsideal hon funnit och jämför dem med kvinnliga.  

     Uttalanden från männen berodde mycket av vilken genre de själva anammade. Hedbrant kunde 

finna en klar motsättning mellan heavy metal, som sägs representera ett ”arbetarideal”, med kraftig 

fysik och med texter om krig medan den mörkare genren black metal sägs ha en mer aristokratisk 

inriktning med djupare filosofiska texter och ett smalt fysiskt ideal (Hedbrant, s 25). Hedbrant har i 

sin studie gjort en kvalitativ analys av den bildliga gestaltningen av kvinnan inom de olika 

hårdrocksgenrerna. Den klassiska sexuella objektifieringen av kvinnokroppen är vanlig inom heavy 

metal, till exempel friskt gestaltad i text och bild av det amerikanska heavy metal-bandet Manowar 

(Ibid, s 28) 

Denna bild av kvinnan kallar Hedbrant för groupien och ställer den i kontrast mot den motsatta 

madonnan. 

Flickvännen” får rollen som madonnan. Denna kvinnoroll är fredad för männen i homosocialiteten, 

henne talar man inte illa om, eller nämner i några uppenbara sexuella sammanhang. Att tala 

nedsättande om någons flickvän skulle vara ytterst olämpligt. Hon är det beständiga och det ”rena”, i 

motsats till ”horan”. Horan är istället kvinnan från krogen, det tillfälliga och orena, som är nersänkt 

till en rent kroppslig nivå och som vitt och brett omtalas i fråga om fysiska förehavanden och sexuell 

kompetens. (Hedbrant, s 30) 

Hedbrant refererar till sociologen Mavis Bayton som gjort en intervjustudie (1998) med kvinnor 
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inom hårdrockskulturen, kvinnor som själva spelar hårdrock och som inte är med i egenskap av 

flickvän eller groupie. Hennes informanter ansåg att kvinnor oftare bedöms utifrån sitt utseende än 

utefter sina musikaliska kunskaper, att det var önskvärdare med rätt attribut än med god musikalisk 

förmåga. Hedbrant refererar till sina informanters uttalanden om kvinnor när hon talar om black 

metal-kvinnan. Hon beskrivs som ett sagoväsen, som en älva eller en häxa. På det sättet 

representerar hon det ondskefulla, hårda och krigiska föreställningen som hårdrocken står för, men 

kan ändå behålla sin femininitet i detta kvinnliga väsen. 

   Hedbrant exemplifierar grevinnan Elisabeth Bathory som sägs ha badat i hundratals unga flickors 

blod för att på så sätt behålla sin ungdomliga skönhet, en kvinna som inom black-metalvärlden 

hyllas och gestaltas i bild och text (Ibid, s 32). 

 

Ann Werner, lektor i genusvetenskap vid Södertörns högskola genomförde en undersökning av 

tonårstjejers uppfattningar kring musik, Smittsamt: en kulturstudie av musikbruk bland tonårstjejer.  

(2009). Informanterna var tjugotre stycken, kom från olika bakgrunder och en tredjedel av dem 

skrev och producerade egen musik. De begränsades socialt av kvinnors plats i branschen, de ville 

lyckas inom de genrer de själva pekade ut som ”äkta, seriösa” och manligt kodade (rock, hiphop). 

Men att bara lyssna på och producera manlig musik kan leda till att man som tjej stämplas som 

okvinnlig, tyckte informanterna. Ett problem Werner framhöll var att det inom dessa manliga 

områden inte fanns några kvinnliga förebilder. Den ”äkta” musiken kan bara framföras av män 

medan den ”oseriösa” musiken förknippas med kvinnor (Werner, s 23). 

    Liknande resonemang förs i Åsa Bergmans avhandling Växa upp med musik (2009). Bergman 

undersöker elever i de tre sista årskurserna i grundskolan för att studera hur de använder musik i 

olika sammanhang (Bergman, s 4). I sin studie hänvisar hon till bland andra Fornäs som talar om 

manligt identitetsskapande som en viktig del av rockmusicerande, att en viktig del av själva genren 

är att hålla tjejer på avstånd. Bergman hänvisar till Sara Cohens studie av kvinnliga rockmusiker i 

Liverpool som påvisar att de få kvinnor som blir instrumentalister inte tas på lika stort allvar som 

sina manliga kollegor (Ibid, s 120). Detta leder till att kvinnorna får svårt att förhålla sig till 

femininitet och sig själva som feminina subjekt (Ibid, s 121). 

Denna attityd, att kvinnors musik ses som mindre seriös än mäns, återkommer i uttalanden i boken 

Blod Eld Död (2011) Alexandra Balogh, som befann sig i den svenska black metal-kretsen i mitten 

av 90-talet, är en av få kvinnor som medverkat på en svensk black metal-skiva.  

 

          ”Det skulle inte vara några tjejer på något viktigt. Om en tjej var med på en skiva, då blev den mindre brutal på en               

gång.”  Alexandra Balogh (Blod Eld Död, s 228) 
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Demonia, en black metal-bloggerska, bekräftar att kvinnosynen inom scenen inte är särskilt bra: 

”Uppfattningen är att tjejer inte kan. Tjejer är inte extrema. Jag tycker själv inte att tjejer hör hemma på scenen 

inom black metal. Som fans, visst, men inte som musiker. Jag tycker att det ser löjligt ut med en tjej på scen.” 

Demonia (Ibid, s 231) 

En vanlig uppfattning i dessa studier, med min tolkning, är att där finns en strikt uppdelning mellan 

det äkta och det oseriösa. Och dessa två begrepp är starkt könskodade. Att ”det äkta” är manligt 

kodat medan ”det oäkta” tillskrivs kvinnor, tolkat genom Butler (1999), har att göra med den 

könssocialisation som inskriver rockmusik som en manlig aktivitet är tillskrivet den biologiske 

mannen (Bergman, s 122). Att överskrida denna könssocialisation och iscensätta de manligt kodade 

värdena som kvinna tas inte på lika stort allvar. Detta granskar jag närmare senare i studien. 

  Dessa studier visar på en manligt dominerad och definierad scen. Jag hoppas att min studie ska 

kunna bidra med en djupare, mer summerande bild av kvinnors upplevelser av hårdrocksscenen 

som helhet. 

1.7 Teoretiska utgångspunkter 

Bergman talar i sin avhandling om könssocialisation, hur kön konstrueras inom sociala och 

kulturella praktiker, som en central orsak till könssegregationen som en stor del av rockscenen 

(Bergman, s 122). Hon hänvisar till Judith Butler (1999) som talar om att maskulinitet och 

femininitet kan iscensättas av både män och kvinnor och att det därför blir problematiskt att tala om 

könstillhörighet som en orsak till att en person väljer att, eller väljer att inte spela i ett rockband. 

Men trots att maskulinitet kan iscensättas av både män och kvinnor så finns det, konstaterar Butler, 

sociala förväntningar kopplade till våra biologiska kön som kan vara svåra att bortse från.  

Laura Mulvey talar i sin essä Visual Pleasure and Narrative cinema (1975) om “woman as image, 

man as bearer of the look”, något Anja Hirdman i sin avhandling Tilltalande bilder (2001) 

benämner som ”den manliga blicken”. Mulvey menar på att representationen av kvinnan i 

populärkulturen producerar föreställningen om henne som ett sexuellt objekt. Mannen tittar på 

henne i egenskap av subjekt, hon blir tittad på i egenskap av objekt. Detta genomsyrar hela 

samhället och påverkar vår syn på kön i stort, skriver Mulvey. 

 I sin artikel ”Kvinnliga chefters upplevelser i mansdominerade miljöer” hänvisar Emma 

Kristensson till Susan Fiske (1993) som kopplar samman begreppen makt, stereotyper och kontroll. 

Hon menar att gruppen kvinnor tillhör en grupp med mindre makt än män och därför tillskrivs fler 

stereotyper. Stereotyper används här som ett kontrollverktyg, för att de begränsar de kvinnliga 

individernas livsutrymme, och individer i stereotypiserade grupper försöker ofta värja sig från dessa. 

På detta sätt är stereotypisering en slags kontroll och maktutövning som begränsar en grupps 
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variationsmöjligheter. De grupper som främst är utsatta för stereotyper är grupper med mindre makt, 

medan de som tillskriver andra grupper stereotypa drag har mer makt. På grund av denna 

maktobalans är de stereotypiserade grupperna beroende av de grupper som tillskriver dem 

stereotypa drag. Detta leder till att den underordnade gruppen måste anpassa sig till den 

överordnade gruppen och maktobalansen kvarstår. (Kristensson, s 3)  

   På liknande sätt menar Iris Marion Young i sin bok Throwing like a girl (2005) att kvinnan lever 

sin kropp både som objekt och subjekt. Denna motsättning uppstår då hon som självupplevd 

handlande människa och subjekt, lever i en patriarkal samhällsordning i vilken hon definieras som 

objekt. Att inte bli erkänd som subjekt trots att hon är det leder till en inre konflikt som får kon-

sekvenser för hur hon ser på sig själv och andra, även för hur hon rör sig i olika rum.  
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2. Kvinna och metalmusiker 

I detta avsnitt kommer jag att skildra upplevelsen av scenen som kvinnorna talar om. Här återfinns 

den manliga blicken och den dubbla blicken. Dessa två faktorer är intimt sammanlänkade med 

varandra och ger en djupare förståelse kring fenomenet i sig. Informanterna uttryckte ofta och 

tydligt att männens definition av dem var viktig, samtidigt som de hade svårt att placera kvinnors 

blickar.  

    I detta första avsnitt återkopplar jag till Mulveys beskrivningar av den manliga blicken som 

samtliga informanter på ett eller annat sätt förhåller sig till. 

2.1.  Den manliga blicken 

Att kvinnorna är vana vid att definieras av män sågs som en självklarhet, Pernilla nämnde 

exempelvis som första uttalande i intervjun att scenen ”består av killar”, och vill man ta sig 

någonstans så måste man anpassa sig efter den gruppen som ofta kommenterade kvinnornas 

särskildhet på ett oönskat sätt. 

”När man ringde till vissa ställen och frågade om spelningar kunde de fråga rakt upp och ner om 'vi var 

lättklädda?' Då slängde jag på luren direkt.” Sandra 

”Man har ju varit med om att killar står framför en i publiken och glor… Typ på ens kropp?” Pernilla 

Informanterna i Mavis Baytons studie (1998) ansåg att kvinnor oftare bedöms utifrån sitt utseende 

än utefter sina musikaliska kunskaper, att det var önskvärdare med rätt attribut än med god 

musikalisk förmåga. Bayton anser i grund och botten att kvinnan i rockmusiken degraderas till sina 

fysiska företräden och en mer passiv roll än männen. Hon har talat med kvinnliga rockmusiker, och 

drar efter intervjuerna slutsatsen att rollen som kvinnan axlar i musiken är den av ett objekt snarare 

än den som yrkesutövare (Hedbrant, s 32). 

Scenen är en plats där det är socialt accepterat att betrakta och bedöma det man ser, att som 

minoritetsgrupp ställa sig på en scen och spela inför en majoritetsgrupp som bedömer efter 

stereotyper låter männen objektifiera kvinnorna efter sina förutfattade meningar. Scenen, liksom 

bion i Mulveys studie, ger män möjlighet att granska och döma kvinnorna. 

   Att vara ett subjekt, enligt Iris Young, innebär att personen kan handla fritt i sin omgivning och 

dra nytta av den för eget syfte. Men i och med att kvinnan ständigt reduceras till objekt blir detta en 

omöjlig status att uppnå. Och det som ständigt påminner kvinnan om hennes status som objekt är 

den manliga blicken (Young, s 268-269). 

   Att få frågan om bandet är lättklätt, att bli reducerad till något fint att titta på och att bli misstrodd 

i sin kompetens som musiker bevisar den ständiga misstron som finns mot kvinnan som musiker 
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och självdrivet subjekt. En gemensam nämnare hos samtliga informanter var att de i sina berättelser 

skildrade mäns definition av och förutfattade meningar om dem. De beskrev hur män, främst ytligt 

bekanta eller främmande, i kretsen såg på dem genom en väldigt trång ram. Detta beskrevs ofta i 

negativa ordalag av informanterna. De talade om att sällan räcka till i mäns ögon, annat än 

utseendemässigt, eller bli tagna på samma allvar. 

”Alltså, folk kommer ofta fram efter giget och typ tackar mig för att jag bevisar att tjejer kan spela gitarr... Det 

är ju lite irriterande, men samtidigt kul. Det är oftast män som kommer fram och kommenterar, man blir ju van.”  

Linda 

Susan Fiskes (1999) teori kring stereotypisering, makt och kontroll talar om ett behov hos 

majoritetsgruppen att tillskriva minoritetsgruppen stereotypa drag för att behålla sin maktposition, 

genom detta tvingas minoritetsgruppen att anpassa sig till majoritetsgruppens ramar 

(Kristensson, s 3). De stereotypa bilder som männen tycks ha om informanterna uppfattades ofta i 

negativa ordalag, så för att motbevisa dem så kände informanterna en uttalad press på sig att bryta 

dessa fördomar och hävda sin subjektivitet, ofta genom att avsluta sin berättelse med irriterade 

kommentarer för att markera sitt ogillande.  

   Olika situationer och platser avgör hur kvinnan tolkar dessa uttalanden. De verkar vara mer 

mottagliga för de flesta typer av uttalanden på/runt scenen än i andra sociala rum. Till exempel 

bakom scenen, innan konserter eller på efterfester är dessa dömande kommentarer inte lika 

välkomna längre. Scenen är ett ställe där kvinnorna förväntar sig bli granskade och kommenterade, 

det är även det ställe där de räknar med att vara i minoritet och bli objektifierade, till skillnad från 

exempelvis på en fest där det sociala samspelet är mindre enkelriktat. 

”Ett gig vi hade på nån klubb i Stockholm minns jag, då börjar ett gäng i publiken skrika till oss i bandet att 

´Visa pattarna!' Varpå sångerskan hoppar ner i publiken och börjar slåss, haha! Sen blev det tyst på dem. Men 

vi drog ju förstås upp henne igen. Vi måste ju kunna spela klart. Men sen är det ju så att även jag har slagits 

mycket med folk som ser ner på oss som musiker, fast utanför scenen då då..” Sandra 

Samtliga informanter skildrar liknande historier, de talar avslappnat om dem och söker ett 

igenkännande hos mig. En ironisk ton som antyder att ”du vet hur det är” avslöjar hur normaliserad 

den manliga definitionen av dem är. Alla tycks de vara överens om att detta är något ”man får räkna 

med”, oavsett om det handlar om positiv eller negativ särbehandling så är det alltid 

majoritetsgruppen som uttalar sig om minoritetsgruppen som kvinnorna själva tillhör. 

”Det har väl hänt att killkompisar varit sotis på oss när vi fått spela på nåt eftertraktat ställe och hävdat att 'det 

är ju bara för att ni är tjejer! Då har vi mest skrattat och sagt att 'Ja, kanske, men vi ska fortfarande spela där!” 

Sandra 
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Oavsett om det skildras i positiva eller negativa termer så är det alltid som avvikare de anser sig 

skildras, vilket enligt berättelserna ofta har varit till kvinnornas nackdel: 

”Ibland hände det att vi blev inbokade på pop-gig... De frågade vad vi höll på med när vi började rigga upp 

grejerna... De hade ju planerat en 'tjejig akustisk afton'! Vi lirade ju hårdrock, men det var ju inget tjejer höll på 

med tyckte ägaren.” Sandra 

Männens definition av och fördomar om vad de gör och hur har styrt deras framgångar på scenen, 

allt från vilka gig de blivit inbokade på till vilka umgängeskretsar de hamnat i. Det män förväntar 

sig, att kvinnor inte kan spela gitarr eller att kvinnor endast spelar akustiskt, har drivit 

informanterna i en bestämd riktning. Att tillhöra en minoritetsgrupp innebär att man alltid kommer 

vara tvungen att förhålla sig till majoritetsgruppen som sätter standarden för normer och regler. 

Majoritetsgruppen definierar den konkreta diskursen, hur man ska definiera och förstå hårdrock 

på ”rätt” sätt och de enskilda individernas förhållande till fältet definieras av männen.  

   Winter och Phillips (2000) skriver i Diskursanalys att kunskap och sociala processer är intimt 

sammanflätade. Kunskap frambringas i och med social interaktion där man bygger upp 

gemensamma sanningar. I den världsbild som byggs upp blir vissa handlingar naturliga medan 

andra blir otänkbara (Winter & Phillips, s 12). Ser man på hårdrocken som socialt fält så är männen 

i klar majoritet och har i sin sociala interaktion länge gjort anspråk på sanna och godtyckliga sociala 

normer inom fältet. Av informanternas uttalanden att döma så är det dessa sanningar som många 

gånger villkorar deras existens på fältet.  

   Att kvinnorna lägger mycket fokus på, och talar mycket och irriterat om just de stereotyper som 

uttrycks kring kvinnor som grupp när de talar om sina upplevelser vittnar enligt min mening om ett 

slags motstånd mot dessa fördomar, ett försök att sätta sig upp emot majoritetsgruppen för att 

motbevisa dem. Samtliga informanter berättade om olika tillvägagångssätt för att motbevisa de 

fördomar männen uppvisade om dem: 

”Jag försöker alltid att visa att jag kan min grej inför gig och sånt, rodda, koppla in alla grejer själv, visa vart 

skåpet ska stå för arrangörerna som nästan alltid förutsätter att man är flickvännen som hängt med sin kille.” 

Linda 

”Det gäller att ta för sig! Och bevisa att man inte är den där blyga tjejen alla kan sätta sig på som de tror.” 

Pernilla 

Samtidigt talade de om en ambivalens i det: 

”Man vill ju vara en person som gör sin grej utan att lyssna på nån annan... Men alla inom kretsen är ju killar, 

och vill man ta sig nånstans, eller ens få en spelning så måste man ju anpassa sig till gruppen. Bevisa att man 

kan och inte är nån som ryggar tillbaka och så.” Pernilla 
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Ett behov av att få ”göra sin egen grej” krockade med behovet att bli erkänd och accepterad i 

gruppen. Majoriteten av kvinnorna, när de talade om vad män inom kretsen uttryckt, talade om hur 

de ständigt kände av fördomarna som fanns runt dem. Dessa, menar jag, visar på tvivlet män har 

kring kvinnornas förmåga, både gällande det musikaliska skapandet och den sociala interaktionen 

bakom/utanför scenen. 

”Det jag får höra mest av manliga musiker som sett mig på scenen eller som jag samtalar med i egenskap av 

musiker brukar ofta påpeka att det är 'coolt att en tjej KAN göra musik och sånt'! Nästan jämt när jag träffar 

nån ny snubbe så blir man ju korsförhörd om vad man egentligen kan. Det är något jag tvivlar på att killarna i 

kretsen blir.” Pernilla 

”Rent teoretiskt skulle de gärna spela med tjejer som håller måttet, säger de, men när jag frågar varför det 

aldrig blir så så har de oftast inga raka svar på det. Och när de ska hänga med bandet så vill de oftast inte ha 

med mig. 'Det är en grabbig stämning du nog inte skulle gilla.'” Malin 

Enligt R. Connell (2005) definieras femininitet som ”lack of...”. Maskulinitet är mäster-

signifikanten, den definierar det omärkta könet, medan femininiteten tillhör det märkta könet, det 

kön som råder brist på vissa egenskaper. (Connell, s 70) Uttalanden och förvåning över att kvinnor 

kan göra musik inom genren menar jag visar på just dessa förväntningar kring bristen på egenskaper, 

att kvinnorna inte klarar av producera musik på samma villkor som män. 

   Det kvinnorna beskriver i sina historier om mäns stereotypa bilder av dem som personer är just 

denna avsaknad av egenskaper. En kvinna som kan spela hårdrock och uppvisa egenskaper som hon 

inte förväntas ha bryter mot dessa förväntningar majoritetsgruppen har om minoritetsgruppen. 

    

2.1.2 Horan och madonnan 

Samtliga informanter beskrev det sociala umgänget till de manliga musikerna som nära kopplat till 

sin sexualitet och sin sexuella status i gruppen. 

”Synen på tjejerna i det sociala umgänget är ju helt beroende på om de har legat runt mycket eller inte... Och 

vilka de har legat med förstås. Ligger man med killar utanför gruppen är det okej, så länge det inte blir för 

påtagligt att man ligger över huvud taget, men ligger man med folk i kretsen har man ju typ socialt dödat sig 

själv. Då ses man inte som nåt annat än 'tjejen folk kan ligga med', oavsett om man är musiker eller nära vän 

med någon. Många av mina manliga vänner slutade prata med mig efter att jag legat med en av deras kompisar 

och det tog slut mellan oss.” Malin 

”På vissa ställen vi spelade på uppträdde strippor samtidigt... Det blev en väldigt paradoxal situation. Där satt 

vi och spelade rock, och där stod de nakna.” Sandra 

Hedbrant beskriver uppdelningen mellan horan och madonnan i sin studie. ”Flickvännen” får rollen 

som madonnan. Denna kvinnoroll är fredad för männen i homosocialiteten, henne talar man inte illa 
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om, eller nämner i några uppenbara sexuella sammanhang. Att tala nedsättande om någons flickvän 

skulle vara ytterst olämpligt. Hon är det beständiga och det ”rena”, i motsats till ”horan”. Horan är 

istället kvinnan från krogen, det tillfälliga och orena, som är nersänkt till en rent kroppslig nivå och 

som vitt och brett omtalas i fråga om fysiska förehavanden och sexuell kompetens” (Hedbrant; 30). 

”Man ser ju oftast en ensam tjej som sitter med ett gäng grabbar, sen är det ju oftast så att hon är flickvän till 

nån av dem.” Linda 

Lena Gemzöe (2005) skriver att den västerländska idealbilden av modern är bilden av en 

självuppoffrande kvinna som ständigt är till hands för andra och sätter deras behov och intressen 

före sina egna. Det är bilden av madonnan, den goda kvinnan, den totala motpolen till horan. Horan 

representerar patriarkatets förtryck av kvinnans sexualitet och modern/madonnan är bilden av det 

exploaterade moderskapet över barn och man (Gemzöe, s 101). 

   Informanterna talade om sig själva som just moderliga och upprätthållare av den sociala 

ordningen många gånger, detta som motpol till att vara just den tillfälliga sexuella kontakten. 

”Grabbarna är ju värdelösa på att prata och hålla ihop gruppen, det har jag alltid skött. De har också alltid vetat 

att mig ligger man inte med, till skillnad från vissa av mina vänner som inte stack under stol med att de älskade 

att ligga med långhåriga grabbar, haha.” Sandra 

Att vara den som håller ihop gruppen, som Sandra, symboliserar hennes status som madonna. Hon 

beskriver hur hon känslomässigt har hjälpt 'grabbarna' och att de vet att henne ligger man inte med. 

Till skillnad från Malin som skildrar upplevelser där hon känt sig utestängd från gruppens innersta 

kärna, där hon upplevt sig vara tillfällig och fått stämpel som horan. Kristensson refererar i sin 

artikel till Glick och Fiske (1999) som fann att stereotyper om gruppen kvinnor var av en 

ambivalent natur. De menar att minoritetsgrupper såväl som majoritetsgrupper bedöms efter en 

tvådelad dimension. Den ena skalan handlar om hur kompetent en grupp bedöms vara och den 

andra hur trevlig och lätt att tycka om gruppen är. 

   Grupper som sägs skattas högt i den ena dimensionen skattas ofta lågt i den andra dimensionen. Ju 

högre status en grupp har, desto större blir sannolikheten att gruppen bedöms som kompetent, men 

inte så trevlig och lätt att tycka om. Majoritetsgrupper är ofta grupper som har hög status. Kvinnor 

som grupp har lägre status än män och bedöms ofta som trevliga och lätta att tycka om, vilket 

innebär att de bedöms som mindre kompetenta. Enligt Kristensson bedöms män däremot som 

kompetenta men inte lika goda till sin natur. Upprinnelsen till dessa ambivalenta stereotyper av 

kvinnor är att män är beroende av kvinnor för att kunna reproducera sig själva, vilket har skapat de 

positiva stereotyperna av kvinnor. De negativa stereotyperna är ett sätt för gruppen män att 

legitimera sin överordning, genom att bedöma kvinnor som mindre kompetenta. När minoriteter, i 

detta fall kvinnor, utifrån sin objektsstatus utmanar majoritetens subjektiva maktpositioner så 
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bedöms de ofta ännu mer negativt. En kvinna som går in i en manlig position ses inte bara som 

mindre kompetent utan också som kall och självisk (Kristensson, s 3). Pernilla hade många tankar 

kring detta: 

”Jag har alltid varit väldigt grabbig av mig, det har gjort att vissa män mopsar upp sig och får en utmanande 

attityd mot mig på gig och sånt, typ att de fäller nån spydig kommentar på efterfesten eller nåt. Jag uppfattas 

väldigt negativt när jag tar plats tydligen. Folk tycker att jag försöker för mycket tror jag... Men det är ju bara 

sån jag är. Medan en väninna som är flickvän ofta funkar som en slags emotionell dustbin för killarna. Henne 

går de till när de behöver prata ut.” Pernilla 

Åter skildras kvinnans plats i gruppdynamiken som madonnan som tar ansvar, som hjälper männen 

och finns där för dem i första hand. Männen är, som Sandra visar på, beroende av madonnan för att 

kunna reproducera sig som grupp. Kvinnorna får ta hand om det männen inte prioriterar själva, 

deras uppgift är att se till det som ”blir över”, det som ofta inte får plats inom scenen. Som till 

exempel känslolivet. Att Pernilla står upp för sig själv och med sitt ”grabbiga sätt” tydligt tar 

avstånd från de stereotyper hon känner att män har om kvinnor, till exempel förväntningar om 

madonnan, och aktivt undviker att bli deras ”emotionella dustbin” kan ses som ett försök att stå upp 

mot majoritetsgruppens makt, något som möter motstånd i form av spydiga uttalanden om att 

hon ”försöker för mycket”. Pernilla står utanför ramarna för vad som förväntas av en kvinna och 

blir därmed ett hot mot den socialt etablerade ordningen. Hon går tydligt emot den biologiskt 

betingade könssocialisation Butler talar om, hennes sätt att göra maskulinitet är inte lika trovärdig 

som den någon med biologiskt manligt kön uppvisar (Bergman, s 122). 

   Kvinnan förväntas inte vara en egen person i gruppen, madonnans egenskaper handlar främst om 

att hjälpa männen. Det finns en förväntning att kvinnor inte klarar av att spela den manligt kodade 

musiken, eller delta i de sociala sammanhangen på samma villkor. De lider, med Connells teori, 

brist på egenskaper. Männen definierar det sanna och rätta i subkulturen, de är majoritetsgruppen 

som definierar minoritetsgruppen och dess villkor. I en mansdominerad miljö där männens blick 

och definition av kvinnorna villkorar deras deltagande är den sociala interaktionen manligt skapad, 

något som påverkar kvinnornas syn på sig själva. De lär sig att se på sig själva och andra kvinnor 

genom ett manligt perspektiv, det vill säga att för att kunna reproducera sig själva som subjekt blir 

de tvungna att anamma den manliga blicken genom vilken de granskar sig själva och andra kvinnor. 

Rollen som madonnan tillåter kvinnan att i viss mån reproducera sig själv som social varelse, till 

skillnad från rollen som horan som är totalt objektifierande. 
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2.2 Den dubbla blicken 

Med den dubbla blicken menas att kvinnan ser sig själv och andra kvinnor med manlig blick. Att 

känna sig pressad att ”representera kvinnan” hänger ihop med att hon är väl medveten om, och själv 

ser, sin objektsstatus som först och främst kvinna och inte individ eller subjekt. Beskrivningen och 

dömandet av kvinnor och deras utseenden och svårigheten att definiera den kvinnliga blicken visar 

på hur internaliserad den manliga blicken är hos kvinnorna. I och med att så få kvinnor är aktiva 

inom scenen så uttryckte informanterna en direkt eller indirekt press på sig att representera kvinnor 

som grupp. De uttryckte en önskan att just motbevisa de stereotyper män uttryckte om dem, ofta 

genom att ta avstånd från kvinnliga värden. I och med den objektifierande synen på kvinnor 

uttryckte informanterna ett utifrån-perspektiv på sig själva. De talade gärna om sig själva som 

annorlunda, eller pressade att representera ett kollektiv snarare än sig själva som individer då de 

ständigt var tvungna att förhålla sig till männens syn på dem. 

”Ibland när man går upp på scenen på ett ställe så inser man att shit, jag är den enda tjejen som ska lira ikväll! 

Då känner man ju att man måste prestera felfritt för att framställa kvinnor i bra dager.” Linda 

Att känna pressen på sig att representera en hel minoritetsgrupp var ett återkommande ämne 

informanterna berörde – de hade olika attityder och inställningar till det. Dessa verkade bottna i hur 

de trodde/förväntade sig att den manliga blicken betraktade dem och vad männen tänkte om dem, 

vilka fördomar som fanns runt scenen innan de ställde sig på den påverkade deras agerande. 

”Klart, märker jag att salen är fylld med fördomsfulla svin som tittar bort när jag kommer gående så brukar jag 

ju tänka att nu j*vlar har jag nåt att bevisa!” Pernilla 

Åsynen av andra kvinnor i närheten hjälpte informanterna att känna av stämningen i rummet och 

göra en bedömning av situationen i sin helhet. 

”Ofta när man tittar ut över publiken så står tjejerna slickade mot väggen medan killarna tar plats längst fram. 

Även de tjejer som ska spela efter oss. Det är synd, man känner sig lite ensam.” Linda 

Beskrev de däremot en god stämning på giget/i gruppen hängde detta ofta ihop med en jämn 

könsfördelning och nära bekantskap. Då kunde kvinnorna sänka garden och känna sig som en 

naturlig del av gänget. Den manliga blicken och kravet på att representera ”kvinnan” fördelades mer 

om fler kvinnor deltog i sällskapet. Informanterna uttryckte att det var enklare att få leva ut sig 

själva som subjekt i en miljö där de inte behövde representera det kvinnliga könet och ständigt ha 

en press på sig att bryta mot de fördomar de förväntar sig av sin manliga omgivning. 

  Samtidigt tycktes denna avslappnade uppsluppenhet vara villkorad – samtliga informanter 

skildrade på ett eller annat sätt sin roll som madonna i ”den trygga gruppen”, utom möjligen 

Pernilla som sällan talade om en sänkt gard. Dock beskrevs den goda madonna-rollen i positiv anda 
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av informanterna, att den fick dem att känna sig behövda. 

”Killarna ringer mig jämt när de har trubbel. En turné var de i USA när deras bil gick sönder. Då ringde de mig 

mitt i natten och var helt lost, haha!” Sandra 

Detta visar på att kvinnornas sätt att förhålla sig till uttalanden och roller i gruppen beror mycket av 

hur negativt de upplever kommentarer om sig själva och sitt musicerande. De kan tilldelas rollen 

som madonna och trivas med den, det handlar om hur det läggs fram och av vem som avgör om 

kvinnan godtar rollen som madonna som en del av sig själv i gruppdynamiken. Linda talade om hur 

hon såg på den hårda attityden riktad mot sig på olika sätt i olika situationer:  

”Ett band vi spelade med bestod av bara män som offentligt och på scenen var så himla tuffa och coola mot alla. 

Men backstage var de hur avslappnade som helst, och även om de sa nåt så visste man att det inte var på allvar. 

Där kunde man känna sig som en i gänget.” Linda 

Detta vittnar om att kvinnornas attityd till det sociala samspelet är mycket beroende av den sociala 

situationen och förväntningarna de har på den. Att representera kvinnor för mäns blickar och bryta 

fördomar om gruppen kvinnor som hårdrockare var radikalt annorlunda från att representera 

kvinnor för andra kvinnor: 

”Det är så svårt att veta hur man ska göra... För på ett sätt vill man ju som sagt stå emot den manliga 

dominansen och normerna och gå emot det sättet att vara... Men på andra sätt är det ju det man älskar, och det 

man vill representera för tjejerna i publiken också.” Pernilla 

Pernilla uttrycker att det är problematiskt vilken bild hon vill förmedla till sin kvinnliga publik. 

Förväntningarna kring hur den manliga publiken/umgänget fungerar och agerar kring dem har de 

lärt sig att anpassa sig till, och anammat själva. Men den kvinnliga blicken från andra kvinnor tycks 

vara svår att placera då kvinnorna, till skillnad från männen, inte ses som självklara subjekt. I och 

med att kvinnorna själva upplevde sig själva splittrade i subjekt och objekt så var det svårt att 

placera andra kvinnor. 

”Man kan ju gå fram till en tjej på ett gig och försöka snacka ihop sig lite, men mötas av ett avvisande... Då är 

det liksom det där att hon vill vara ensam tjej i gruppen. Att det typ är 'hennes grabbar'.” Malin 

Informanterna talar om sina förväntningar på kvinnor på liknande sätt. 

”Tjejerna är ju oftast avvisande och kalla. Det är på nåt vis som att det bara får plats en tjej i ett gäng.” Linda 

Malin talade om denna splittrade syn i förhållande till sig själv, hon uttryckte en vilsenhet i sin 

ställning och identitet som kvinna i gruppen och upplevde det förhållandevis svårt att placera andra 

kvinnor inom fältet av just den anledningen. 
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”Man vet ju aldrig vad det är för typ av tjej man träffar på gigen. Är det en tjej som ser en själv som konkurrent 

eller som vän?” Malin 

Pernilla tyckte att det berodde mycket på hur tjejen såg ut, var hon lite ”gotisk” och svartmålad så 

såg hon ut som ”en sån där häxa, eller flickvän då”.  Jag refererade tidigare till Hedbrant som skrivit 

om den mystifierade black metal-häxan, hon som kan representera det krigiska onda genren står för 

och samtidigt behålla sin femininitet. En ”förväntad”, ”ideal” kvinna inom genren, en mörk 

madonna.  

   Informanterna, när de talade om ”häxan” i sociala sammanhang, talade ofta om henne i samband 

med flickvännen, en roll de verkar ta avstånd från.  

I nästa avsnitt talar jag om vad denna dubbla blick medför i kombination med de manliga värdena 

hårdrocken är förknippad med, och hur dessa manliga värden är de som definierar kvinnorna. Bland 

annat identifierade jag en identitetssplittring hos kvinnorna. I och med att de tvingas se sig själva 

efter de manliga normer som råder upplevde de en svårighet att skapa sig en stabil identitet som 

subjekt. 
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3. Objekt eller subjekt? 

Detta kapitel delar jag upp i identitetssplittring, implicit och explicit sådan. Den implicita delen 

behandlar hur kvinnliga värden och identiteter krockar med den manligt kodade genren och hur 

informanterna kände sig splittrade i detta. I den explicita delen tar jag upp hur yttre upplevda 

faktorer har tillfälliggjort och villkorat kvinnors musicerande på metalscenen. I slutet belyser jag 

kvinnornas hantering, och hävdande av sin subjektivitet. Då kvinnan internaliserar den manliga 

blicken hos sig själv för att kunna hävda sig som subjekt upplever hon en splittring i sin identitet. 

3.1. Identitetssplittring 

Med identitetssplittring syftar jag på de sociala förväntningar som Butler (1999) menar ligger runt 

våra biologiska kön och den splittrade identitet som blir resultatet av kvinnans överskridande mot 

dessa (Bergman, s 122). Genom att som informanterna beskriver, iscensätta manliga värden inom en 

manligt dominerad subkultur, så överskrider de dessa sociala förväntningar som finns på kvinnor. 

Resultatet blir att kvinnorna upplever sig mindre trovärdiga då deras sociala uttryck inte 

överensstämmer med deras biologiska kön. 

3.1.1 Implicit identitetssplittring – Kvinnliga och manliga värden 

Implicit identitetssplittring är det begrepp jag valt för att beskriva informanternas upplevelser kring 

sig själva som kvinnor och feminina subjekt som ett resultat av sina upplevelser inom det sociala 

fält jag undersökt. Black- och dödsmetallens värden representerar extremt manliga värden som 

Bossius (2003) refererar till och dessa värden kan sägas stöta bort kvinnor från genren (Bossius, s 

81). De få som ändå väljer att delta möter motstånd och fördomar. Bossius refererar till 

musikvetaren Ivana Baukart (2000) som definierar tre identiteter inom black metal kvinnliga 

musiker anammar: häxan som passar de värden black metal representerar, den aggressiva kvinnan 

och kvinnan som exponerar sig själv som könsvarelse (Ibid, s 81). 

  Informanterna talar direkt eller indirekt om positioner som påminner mycket om dessa 

beskrivningar, både att de av andra blivit definierade som dessa och som de anammat själva. De 

talar, liksom kvinnorna i Bossius studie, splittrat om dessa då samtliga roller tycks vara 

problematiska. Bossius citerar Åsa Andersson från det svenska bandet Dracena med uteslutande 

kvinnliga medlemmar som här talar om ”den aggressiva kvinnan”: 

 

”Aggressiviteten som genren representerar tillskrivs män, drar en kvinna den aggressiva imagen allt för  långt 

riskerar hon att betraktas som en bluff, en posör, eller rent av som en man, och en manlig tjej blir bara fel.” Åsa 

Andersson från bandet Dracena (Ibid, s 82) 
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Informanterna i min studie upplever en svår balansgång mellan rollerna de upplever sig 

kunna ha: 

 

”Alltså, man kan ju inte ställa sig för mycket åt nåt håll… Har jag på mig nåt kvinnligt plagg på scenen så får 

jag höra det av folk efteråt.” Pernilla 

”Man måste nästan vara en av grabbarna för att bli accepterad. Men att föreställa sig på det sättet är inte kul.” 

Malin 

Att inte få vara för tuff, och inte för kvinnlig, är något tjejerna är tvetydiga kring. Vissa informanter 

upplevde att de hade svårt att finna sig själva bland de motsägelsefulla värdena i kulturen. 

”Som tjej har man ju alltid fått höra att man ska vara så himla uppiffad, men här får man ingen bekräftelse för 

det. Fast inte om man låter bli heller… Hmm, jag vet inte alls…” Pernilla 

Uttalandena vittnar om att de patriarkala normerna för kvinnor att vara på ett särskilt sätt, utefter 

omgivningens önskemål, vittnar om deras status som objekt. Låttexter inom black metal berör 

nästan aldrig det sexuella, och kvinnor som väljer att exponera sig själva på scenen har låg status. 

Uttalanden från bandet Dracena i Bossius bok avslöjar att kvinnor som klär upp sig (eller klär av sig) 

på scenen anses göra det för att ”de inte har annat att komma med” (Bossius, s 82). 

    Åter bekräftas Glicks och Fiskes teori om synen på majoritetsgruppen som den kompetenta, och 

minoritetsgruppen som den mindre kompetenta. Ju fler stereotyper minoritetsgruppen uppfyller om 

sig själv desto mindre kompetent rankas den. Pernillas tveksamma inställning till ett kvinnligt 

utseende och Malins motstånd mot att ”behöva bli som grabbarna” visar på en ambivalens mellan 

de kvinnliga och manliga värdena informanterna identifierar sig med. 

     Samtidigt talar informanterna om det viktiga i de kvinnliga värdena, framförallt feministiska 

sådana: 

”Man försöker ju alltid att hålla ihop med andra tjejer och se till systerskapet. Men det är svårt när man inte har 

koll på sig själv eller andra kvinnor, om du fattar?” Malin 

Kvinnorna ser sig själva med manlig blick; detta bidrar till att det inte finns en självklar identitet för 

kvinnorna som musiker inom kulturen. Att sväva mellan sig själv som subjekt och att objektifiera 

andra kvinnors handlingar och klädsel ger lite utrymme för systerskap och gemensamma värden, 

och för personlig utveckling. De olika rollerna skaver mot varandra och hur man än gör för att 

kompensera tycks det inte räcka. Antingen är man för gapig, för feminin, för horig eller för 

aggressiv. Hela genrens manliga värden krockar med de förväntade feminina. Bergman refererar i 
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sin studie till Fanny Ambjörnsson (2004) som undersökte gymnasieelevers kriterier för önskvärd 

femininitet. Högt rankat var måttfullhet, kontroll, inlevelseförmåga, tolerans samt empati och 

omhändertagande, (Bergman, s 143 - 144) egenskaper som är önskvärda hos en madonna. Att 

försöka förena dessa med de manliga värdena och skapa musik om blod och död, att hävda sin 

status som subjekt, sker inte utan motstånd. Att bli tagen på samma allvar som sina manliga vänner 

är svårt. Sandra berättar om gånger de varit förband åt band med uteslutande manliga medlemmar: 

”Ibland har jag haft med mig bättre utrustning än de… Och de har liksom redan när vi kommer dit klargjort 

att ’ni får inte låna några grejer av oss om ni tror det!’, varpå jag har dragit fram mina grejer som är bättre, 

haha! Då har de blivit snopna.” Sandra 

Bergman hänvisar i sin studie till Bloss (1998) som menar att det faktum att kvinnorna inte tas på 

lika stort allvar som männen eller ses som kompetenta rockmusiker leder till att kvinnorna får 

problem med att förhålla sig både till femininitet och till sig själva som feminina subjekt. En 

trummis i hennes studie hävdar till exempel att den bästa komplimang hon kan få är att hon ”inte 

spelar som en kvinna” (Bergman, s 121). 

   Även Sandra framhåller detta som en fördel när hon berättar om hur de tog in en kille i bandet. 

”Jag ville ju verkligen ha en kille som sjöng och bara tjejer på instrument, hur vanligt är det liksom? Bryta alla 

normer! Men sen skulle vi ju i och med det också komma bort från att vara ett tjejband.” Sandra 

Här talar hon om viljan att bryta normer, samtidigt bejaka dem. Att en man sjunger med endast 

kvinnliga musiker runt sig är ovanligt, något Sandra ville utnyttja. Samtidigt såg hon det som 

problematisk med bara kvinnliga musiker i bandet. 

   Ann Werner talar om att det inom rockens områden inte fanns några kvinnliga förebilder; 

den ”äkta” musiken kan bara framföras av män medan den ”oseriösa” musiken förknippas med 

kvinnor (Werner, s 23). Sandra som tillhör en minoritetsgrupp måste förhålla sig till denna norm, för 

att öka sin trovärdighet som musiker ser hon det som en fördel att bli av med ”tjejbandsstämpeln”. 

Pernilla talar om ett förnekande av sig själv som feminint subjekt i samband med detta; 

”Jag har ju alltid varit grabbig… Men man måste vara tuff för att klara sig här. När jag var yngre såg jag mig 

själv mer som en kille. Idag vet jag inte…” Pernilla 

Att ständigt befinna sig i en maskulint kodad miljö och vara tvungen att anpassa sig till manliga 

ideal som krockar med de önskvärda feminina värdena som tycks omöjliga att uppfylla. Detta, med 

min tolkning, tycks leda till ett självförnekande som tar sig uttryck på olika sätt. En strategi vissa 

informanter hade var att se sig själv som annorlunda, ”inte som andra tjejer” och därmed avkoda sig 

de kvinnliga egenskaper som inte tycks gå att förena fullt ut med de manliga värdena. Linda talade 

till exempel ofta om ”tjejer i allmänhet”, ”tjejer fungerar så”, samtidigt som hon var noga med att ta 
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avstånd från dem personligen. Hon säger att hon idag inte vet om hon skulle våga spela med enbart 

tjejer på grund av de dåliga erfarenheter hon har av gruppen som sådan. 

Andra informanter, som Pernilla, har hanterat sin splittrade identitet genom att försöka ”bli som 

killarna” och bejaka den maskulina kodningen. Pernilla erkänner att det inte var en effektiv strategi 

och att hon ändå aldrig kände sig fullt ut accepterad. 

”Jag var ju fortfarande tjej. Även om jag sågs som annorlunda från ’andra tjejer’ så var jag ju fortfarande 

liksom… Ensam i gruppen. Jag togs inte lika seriöst som de andra.” Pernilla 

Tiderman hänvisar i sin studie till Lars Lilliestam (2009) som menar att det finns flera dimensioner i 

vilka en identitet kan framträda. Det finns en yttre dimension som handlar om hur människor vill 

uppfattas. Den inre dimensionen rör hur individen uppfattar sig själv. Hur andra människor faktiskt 

uppfattar individen är den tredje dimensionen, något som kan skilja sig mot hur individen faktiskt 

vill bli uppfattad (Tiderman, s 25). 

   För de flesta informanter var dessa tre dimensioner svåra att förena med varandra, att inte tas på 

lika stort allvar som manliga musiker trots viljan att bli uppfattad som ”rätt” och bejakande av rätt 

sorts sanningar fyller en med tvivel. Något som både Pernilla och Malin visade tydligt på, en 

önskan att bli uppfattad som ”rätt” med maskulint kodade egenskaper som krävs av en äkta metal-

musiker krockade med den manliga blicken och dess behov av att feminint koda kvinnorna med 

madonnans egenskaper då de tillhör en minoritetsgrupp som förväntas vara mindre kompetenta och 

objektifierade. Detta i sin tur leder till att den inre dimensionen av identiteten blir splittrad och 

osäker. Hur man uppfattar sig själv stämmer illa med hur andra uppfattar en. Detta återspeglades i 

tvivel på sin egen, alternativt sin grupps förmåga. Pernilla talade om sin dåliga sociala förmåga, 

Linda om andra kvinnors. 

  Att Pernilla inte sågs som lika trovärdig i sina manliga attribut som männen i gruppen kan tolkas 

som att hon med en fysiologisk kvinnokropp inte kan representera maskulinitet på ett lika trovärdigt 

sätt som någon med en fysiologisk manskropp. De sociala förväntningarna kring det biologiska 

könet som Butler talar om överskrids av Pernilla som då inte blir tagen på allvar (Bergman, s 122). 

   Talet om ”andra kvinnor”, ”att inte spela som en kvinna” visar på den distanserade, manliga synen 

kvinnorna varit tvungna att anamma i sin syn på femininitet. Samtliga informanter tog direkt eller 

indirekt avstånd från de kvinnliga värdena och hade svårt att förhålla sig till dem. 

3.2 Explicit identitetssplittring  

Här avser jag belysa de värden kvinnorna utåt sätt uppvisar som paradoxala i förhållande till 

förväntningar och normer. Till exempel kände samtliga informanter ett behov av att ”växa upp, ta 

tag i sitt liv”. De talade även om ett behov av att ta mindre plats än männen i fysiska rum av 
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anledningar de inte kunde sätta fingret på själva. Här diskuterar jag de normer och förväntningar 

som leder till detta. 

3.2.1 ”Det tillfälliga…” 

Samtliga informanter talade om det tillfälliga i att vara kvinnlig rockmusiker, och jämförde detta 

med det konstanta i att vara manlig. Det tycktes bottna i ett behov av att ”växa upp”, något de inte 

tycktes anse att män behövde göra på samma sätt. Malin talade om sitt första band som 14-åring 

som något de gjorde ”på kul”, ”tidsfördriv”, ”något tillfälligt”: 

”Killarna hängde utanför och vi var i lokalen och repade. Snacka ombytta roller, haha! Men det höll inte 

särskilt länge. Vi ville ju ut och hångla lite också, så då la vi ner resten.” Malin 

Malin reflekterade också kring om det var där det avgörande låg: 

”Killarna har ju hela tiden sitt gäng att pusha varandra i, dit vi tjejer inte är välkomna på samma sätt. Därför 

håller de på längre… Medan det typ förväntas av oss att ’bli snygga’ för att få hänga med.” Malin 

Alla informanter talade på ett eller annat sätt om hur de distanserade sig till sitt musikaliska intresse 

med åldern, vissa tidigare än andra, men detta var en genomgående faktor för samtliga informanter. 

När det var dags att ”bli vuxen” sågs musicerandet mer som en hobby än som en tänkbar karriär. 

För Linda och Sandra skedde detta i samband med att de började plugga och skötte musiken vid 

sidan om: 

”Det var när det började hända grejer och det krävdes att vi i bandet skulle flytta till stan för att kunna 

effektivisera repen som jag kom på att ’Nä, jag vill nog hellre bli kommunaltant än rockstjärna, haha!” Sandra 

”Just nu har man inte tid att spela så mycket i och med plugget och så…” Linda 

Pernilla och Malin talade mer om hur tjejkompisarna splittrades när de blev äldre.  

            ”Grabbgängen är konstanta på nåt vis… Medan själv förväntas man bara bli flickvän på nåt vis.” Pernilla 

”Alla ville ju olika saker. Till slut spelade vi typ var för sig i bandet.” Malin 

Madonnans önskvärda egenskaper klingar illa med den maskulint kodade socialisation som 

förväntas av ett rockband. Att vara madonna är med Gemzöes tolkning att vara moderlig, och för att 

bemästra denna egenskap krävs det att man ”växer upp”. Männen som drar nytta av madonnan för 

att kunna reproducera sig själva som grupp behöver således inte göra det. Malin talade till exempel 

mycket om vad det krävdes att hon skulle ”bli” för att få vara med i metalkretsen. Hon jämförde det 

med männens utveckling och konstaterade att de inte behövde bli något alls, medan det av tjejerna 

förväntades en förändring i mognad och, parallellt med det, en splittring av gruppen. Som Pernilla 
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konstaterar, ”man förväntas bara bli flickvän på nåt vis”. 

 

3.2.2 Marginalisering 

Främst Linda talade mycket om en obekväm stämning som kunde få henne att vilja sluta ”ta plats”.  

”Man måste hela tiden se till att visa framfötterna för att klara av att stå kvar i rampljuset, utan att bli för 

obekväm så att säga… Jag ser ju hela tiden tjejer som står längst väggarna.” Linda 

Pernilla talade om samma sak: 

”Man känner ju hela tiden att man måste akta sig på nåt sätt. Det är svårt att stå längst fram på ett gig, särskilt 

om man inte är ett stort kompisgäng.” Pernilla 

Young menar att kvinnans rörelser i det direkta rummet är ett uttryck för de strukturer och villkor 

som kvinnokroppen lever i och är underkastad (Young, s 268). För att förstå kvinnans sätt att röra 

sig i rummet måste man därför granska och studera de strukturer och villkor i samhället som 

begränsar själva situationen att vara kvinna. Detta i kombination med de Beauvoirs teori om 

kvinnan som både subjekt och objekt, och Lars Lilliestams teori om den yttre och inre 

identitetsdimensionen som olika, pekar på att Pernilla som ser sig själv som subjekt känner av sin 

objektsstatus i rummet och tvingas förhålla sig till den. Hennes status som minoritetsgrupp och 

objekt i det mansdominerade rummet tvingar henne att både fysiskt och psykiskt förhålla sig till de 

normer som råder. Detta kan förklara kvinnornas vilja att ”akta sig”, ”anpassa sig till rummet”. 

Kvinnans kropps objektsstatus och underordnade placering i rummet påvisar hennes 

marginaliserade status på det sociala fältet.  

  Detta visar på kvinnors fysiska och psykiska anpassning till de förväntningar som finns på henne i 

rummet. Exempelvis madonnan som blir vuxen, eller känslan av att omgivningen ser henne 

annorlunda än hon ser sig själv som tvingar henne att anpassa sig efter männens kroppar i det 

omgivande rummet. Hennes status som minoritet, och objekt, ger henne mindre utrymme i 

offentliga rum. 

Informanterna talade om hur de fick utlopp för den frustration deras marginalisering i både implicita 

och explicita termer, det vill säga både inom och utanför hårdrocksscenen. Inom scenen var det 

framför allt ibland hög social interaktion och alstrande av hög kompetens som dominerade, medan 

det utanför fältet inte helt sällan handlade om mer destruktiva hanteringssätt som självhat och 

identitetsförvirring. Särskilt Linda talade om hur hon alltid känt att hon måste vara ”bättre än 

killarna” för att lyckas. Linda har spelat sitt instrument i många år och anses väldigt skicklig, något 
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hon tror sig ha varit tvungen att bli: 

”Man måste ju alltid vara på topp som tjej… En dålig dag och ’tjejer kan inte’, tror folk. Därför har jag alltid 

legat steget före på alla områden. Pluggat ljudteknik och sånt. Och förstås övat väldigt mycket.” Linda 

För att komma ifrån de stereotyper de kände sig kodade med kunde informanterna ta till, som 

Pernilla uttryckte det, överdrivna uttrycksformer för att bli tagna på allvar: 

”En period var jag ju som killarna på det sättet att jag var gapig och grabbigt klädd… Jag övergav detta senare 

då jag ju faktiskt inte fick den effekt jag ville ha.” Pernilla 

Sett till rockmusicerandets maskulina könskodning är det utifrån en sådan synvinkel viktigare att 

iscensätta rätt slags maskulinitet än att vara av manligt kön för att kunna bli uppfattad som och 

erkänd som ”riktig” rockmusiker. Men trots att maskulint kön kan göras av såväl män som kvinnor 

finns, som Butler (1999) konstaterar, förväntningar kopplade till våra biologiska kön som kan vara 

svåra att bortse från (Bergman, s 122). 

   I sin överkompensation och strävan efter subjektsstatus i gruppen uppfattades inte Pernilla som 

trovärdig på grund av sitt biologiska kön, och valde därför att sluta sträva efter den manliga 

könskodningen. Linda talade om sig själv som ett kollektiv när hon talade om sin överkompetens, i 

och med de fördomar som finns kring minoritetsgruppen i kombination med sin dubbla blick på sig 

själv kände hon att ”misslyckas jag så misslyckas kvinnor som kollektiv.” Detta visar på den 

oerhörda press som finns på kvinnor att lyckas för att representera en trovärdig roll som 

rockmusiker. För att minska pressen på sig själv som representant för en hel grupp så var det viktigt 

för henne att distansera sig från kvinnliga värden i och med att tala om ”andra kvinnor”. 

   Sandra förenade rollen som omhändertagande madonna med rollen som kompetent ledare, på så 

sätt kan sägas att hon genom denna roll blev accepterad både som feminint subjekt och som 

organisatör. 

”Jag har ju alltid sett till att saker händer, och hjälpt grabbarna, män är generellt sätt dåliga på att prata och 

organisera sig…” Sandra 

Malin talade mer om hur hon tog sig an saker utanför fältet, något även Pernilla berörde. De talade 

om detta i samband med den identitetssplittring de kände. 

”I och med att jag känt mig så utanför så kände jag ju att jag måste rättfärdiga mig själv på nåt sätt… Jag 

deltog i feministiska demonstrationer, rakade av mig håret och ältade mig i eländet att inte ha en plats i gänget 

som kvinna. Inte så konstruktivt kanske.” Malin 

”Jag försökte hitta mig själv i en mansroll jag inte var välkommen i tror jag… Just för att jag sågs så 

annorlunda mot de andra som var killar, och att man såg ner på kvinnliga värden som liksom inte räknades. Så 

jag försökte ju hitta tjejer som var likadana. Hängde en del med ’butchflator’ ett tag. Vi förstod varandra och 
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hatade mycket, haha!” Pernilla 

Att finna en förenad identitet och på så vis finna andra kvinnor var det Malin strävade efter. Bland 

feminister kunde hon hitta likasinnade och definiera sig själv som ett enat subjekt. Här beskrevs inte 

kvinnor som något som var svårt att definiera, eller som ett väsen fyllt av stereotyper. För att finna 

en enhetlig identitet kände Malin och Pernilla ett behov av att söka sig utanför det maskulint kodade 

fält där de kände sig marginaliserade och begränsade som subjekt. 

”Men jag saknade ju rockmusiken och den gemenskapen på många sätt… Sen att man inte alltid känner sig 

bekväm i rollen man har här får man typ räkna med.” Pernilla 
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4 Slutsatser 

I mitt kategoriserande av gemensamma faktorer har jag hållit mig inom ramen för mina 

frågeställningar och utifrån den läst ut informanternas meningsskapande. Exempelvis så var både 

det lingvistiska och det deskriptiva viktigt för informanterna vad gällde första frågeställningen om 

tolkning/upplevelse, exempelvis vem personen som kommenterade var i kombination med vad han 

sa, men även hur han valde att lägga fram det och i vilka situationer, var sådant samtliga 

informanter fokuserade på. Det framkom här också att sättet mannen såg på och definierade dem 

var viktigt för informanterna, något som vittnar om hur den manliga blicken definierar hela scenen. 

Denna blick visar på en stark stereotypisering av kvinnan, hon är objektifierad och tillskriven brist 

på egenskaper. Hon finns i egenskap att titta på hjälpa männen som grupp att reproducera sig, en 

madonna. 

   Informanterna visade olika starkt motstånd och ogillande mot negativt stereotypiserande 

kommentarer beroende på situation, exempelvis under ett gig, på scenen eller runt den, var 

kommentarer om sig själva som kvinnor och musiker ”vanliga, att räkna med, normaliserade”. På 

efterfesten, i det sociala umgänget, var de inte lika välkomnade. Anledningarna till detta kan ses 

vara många, till exempel betonade informanterna att de då inte hade samma press på sig att 

representera en hel minoritetsgrupp och därför ansåg sig kapabla att kunna ta plats i det sociala 

sällskapet på samma villkor. Ett sällskap där de slapp känna sig avvikande. En jämn könsfördelning 

fick ofta kvinnorna att känna sig tryggare. Att tala om relationen till andra kvinnor var dock svårt då 

den kan anses vara mycket tvetydig, informanterna visste inte riktigt hur de skulle hantera kvinnlig 

publik och hade själva många fördomar kring kvinnor och kvinnlighet.  

   Den manliga blicken är det mest centrala begrepp för kvinnornas upplevelse. Synen på kvinnorna 

kan, med Mulveys resonemang, sägas vara objektifierande av både kvinnorna själva och männen. 

Kvinnorna delges få, stereotypa roller och bedöms ofta efter sitt utseende eller sin sexualitet. Detta 

gör det svårt för kvinnorna att hävda sig själva som subjekt i sin roll som musiker. Känslan att 

representera en grupp snarare än sig själva som individer, avståndstagande från feminina värden 

och ”andra kvinnor” och svårighet att placera den kvinnliga blicken visar på hur internaliserad den 

manliga blicken är hos kvinnorna, de objektifierar lätt sig själva och andra kvinnor. 

Gällande den andra frågeställningen: hur detta påverkar hennes syn på sig själv och andra kvinnor 

som musiker låg det centrala i att känna sig annorlunda/representativ och splittrad i sin identitet, och 

att detta ofta medförde känslor av obehag i situationer som uttalad minoritetsgrupp, att då var 

kommentarer ”något man fick räkna med”. Samtliga uppvisade också en tro på ett självklart 

utanförskap, både för sig själv och för andra kvinnor. Kvinnorna visade på en så kallad dubbel blick, 

de definierade sig själva genom den manliga, objektifierande blicken när de beskrev sig själva och 
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andra kvinnor. ”Jag är enda tjejen här.”, ”flickvännen har låg status”. 

Den tredje frågeställningen, hur hon hanterar detta, har ofta karaktären av kompensation. I både 

positiva och negativa termer beskrev samtliga informanter aktiviteter i eller utanför 

hårdrocksscenen som de specialiserat sig inom. ”Jag blev ljudtekniker för att få utlopp för 

frustrationen kring att jag aldrig blir en i gänget”, ”Jag blev feminist för att förstå varför.”.  

 

Butler (1999) talar om hur maskulinitet och femininitet kan iscensättas av både män och kvinnor, 

men att dessa roller har en stark biologisk koppling i och med de sociala förväntningar som finns på 

respektive kön (Bergman, s 122).  Att iscensätta en trovärdig maskulinitet blir svårare för personer 

med biologiskt kvinnligt kön. Informanterna beskrev exempelvis hur de inte känner sig tagna på 

allvar i sin roll som metalmusiker, som är en maskulint kodad roll, och hur de sågs som mindre 

kompetenta. Belyser man detta ur ett maktperspektiv kan Susan Fiskes (1993) teorier kring 

majoritetsgruppen som den kompetenta som definierar minoritetsgruppen och sätter dess villkor 

vara till hjälp. Kvinnorna upplevde att de var tvungna att anpassa sig efter männens sociala villkor 

då de inom hårdrocksscenen är i majoritet och definierar kvinnorna som minoritetsgrupp 

(Kristensson, s 3). Fördomarna mot kvinnorna, att de var mindre kompetenta och ofta reducerade 

till objekt kan ses som ett maktutövande från majoritetsgruppens sida, men också ett sätt att 

reproducera sig själv. Genom att se gruppen kvinnor som mindre kompetenta är det lättare att som 

grupp reducera individers subjektivitet och ta för sig. Att förväntningarna på de sociala roller 

kvinnor kan ha rimmade illa med de normer hårdrocken representerar kan ses som en tillgång för 

majoritetsgruppens maktutövande över minoritetsgruppen. Young talar om denna splittring kvinnan 

känner, mellantinget mellan subjekt och objekt, och att detta ger konsekvenser för hur hon uppfattar 

sig själv och hur hon rör sig i olika rum (Young, s 268). Informanterna talade om hur de kände sig 

fysiskt begränsade i rummet med män. Detta kan bero av den subjektivitet de själva känner, medan 

omgivningens objektifierande uttalanden och blickar motsäger detta. Detta i kombination med att 

vara i minoritet och finnas i rummet på ”andras villkor” villkorar kvinnans plats på/runt 

hårdrocksscenen. 

Positionen kvinnorna var ”mest okej” med i gruppen var den fredade madonnan som var den roll 

där de kände att de på bästa sätt fick hävda sin subjektivitet socialt. 
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