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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Att skriva om Håkan Hellström är idag fortfarande ett säkert sätt att få höra från dem som ogillar 

just det som har blivit hans stilistiska signum: den oskolade sångrösten och både textrader och 

musikslingor som utan att skämmas samlar på sig bitar från pophistorien.1 

Huruvida Håkan Hellström kan sjunga eller inte verkar fortfarande vara en fråga som delar 

människor i två läger. Men om det nu skulle vara så att han inte kan det, så är han ett bra 

exempel på att en artists möjligheter att lyckas fånga en publik inte enbart kan reduceras till 

hur estetiskt skickligt musiken framförs ur ett traditionellt perspektiv. På en konkurrensutsatt 

musikscen spelar även andra faktorer in. En faktor som avgör om en artist lyckas eller inte 

lyckas vinna gillande är hur publiken uppfattar artisten som person. Då det inte är möjligt att 

kunna bilda en fullständigt objektiv bild av en annan människa blir det intressant att 

undersöka hur en artist själv väljer att presentera sig för sin publik. Hellström är således 

passande som analysobjekt därför att hans texter verkar handla om hans eget liv och 

spännande eftersom framställningen ofta görs genom texter som har skrivits av andra artister 

och band före honom.  

Det räcker med en översikt av låttitlarna på ett av de album som denna analys kommer att 

inrikta sig på, Hellströms debutalbum Känn ingen sorg för mig Göteborg (2000), för att 

upptäcka att en stor del av texterna är hämtade från andra artister och låtskrivare. Låten 

”Uppsnärjd i det blå” är en, om än ganska dålig, direktöversättning av Bob Dylans ”Tangled 

up in blue” och kanske klingar ”Jag vara bara inte gjord för dessa dar” bekant från The Beach 

Boys ”I just wasn’t made for these times”? Dessutom verkar låttiteln och tillika självaste 

namnet på albumet Känn ingen sorg för mig Göteborg vara en passning till låten ur musikalen 

Evita: ”Don’t cry for me Argentina”.  

Sådana dolda referenser knyts ibland till postmodernismen. Bland de drag som Hellströms 

texter innehåller – och som brukar tillskrivas postmodernismen – finns exempelvis integrering 

av populär- och finkultur samt en ostadig berättarinstans.
2
 Dessa drag gör tolkningen aningen 

problematisk eftersom man aldrig kan vara helt säker på vad som är eller inte är helt 

                                                
1 Kristin Lundell, ”90 procent av all musik som görs är skit”, Svenska Dagbladet 31/3 2013, 

http://www.svd.se/90-procent-av-all-musik-som-gors-ar-skit (2016-04-11). 
2 Staffan Bergsten och Lars Elleström, Litteraturhistoriens grundbegrepp, Lund: Studentlitteratur 2004, s. 78. 

http://www.svd.se/90-procent-av-all-musik-som-gors-ar-skit
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autentiskt. Att finna, eller inte finna samtliga referenser är dock inte ett större problem i denna 

uppsats. Det är inget självändamål att försöka leta fram alla dessa, eftersom det inte bidrar 

med så mycket mer information för att åstadkomma det jag är ute efter. Då finns det en större 

retorisk poäng i att undersöka vilka referenser som används för konstruktionen och den 

eventuella förändringen av hans ethos.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur en artist genom manipulerade citat och 

intertextualitet kan konstruera sitt ethos och, efter att ha nått en position som etablerad artist, 

förändra eller bevara detta ethos. För att kunna uppnå detta syfte undersöker jag en enskild 

artist och försöker således besvara frågorna: Hur har Håkan Hellström gått tillväga för att 

skapa sitt ethos? Hur använder han andras texter för att konstruera sitt ethos? Hur förändras 

detta ethos från det tidigare albumet till det senaste?  

1.3 Material 

Jag kommer inledningsvis att analysera Hellströms första soloalbum Känn ingen sorg för mig 

Göteborg, som gavs ut år 2000. Jag kommer sedan att kontrastera det senaste albumet Det 

kommer aldrig va över för mig från 2013 mot det första för att se om jag kan utröna en 

förändring både av Hellströms ethos och hans sätt att upprätthålla detta ethos.
3
 Jag har valt att 

begränsa analysen till två album för att på så sätt lämna plats för en djupare analys. Att i 

analysen innefatta samtliga av Hellströms låtar från det första och senaste albumet anser jag är 

omfattande nog för att kunna säga något om hur han konstruerar och eventuellt förändrar sitt 

ethos. Jag kommer att avgränsa mig, med få undantag, från det rent musikaliska vilket också 

utesluter en stor del av det egentliga analysobjektet. Jag anser trots allt att det mest relevanta 

ur ett retoriskt perspektiv återfinns i texterna eftersom det är främst där Hellström kan välja ut 

vilka sidor av honom som han vill dela med sig av för att framställa bilden av sig själv.  

1.4 Teoretiska perspektiv 

1.4.1 Ethos 

I analysen har jag valt att utgå från ett modernt ethosbegrepp med utgångspunkt i Ruth 

Amossys artikel ”Ethos at the Crossroads of Disciplines: Rhetoric, Pragmatics, Sociology" 

                                                
3 Vid tiden då denna uppsats skrivs är Hellström på väg att släppa ytterligare ett album. När jag hädanefter 

benämner det ”senaste” albumet är det dock det album från 2013 som jag syftar på. 
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(2001).
4
 Där beskrivs dels en traditionellt sociologisk syn på ethos, dels en pragmatisk. Den 

förra innefattar ett ethos som endast styrs av faktorer utanför själva diskursen med fokus på 

exempelvis talarens yrkesroll, sociala status eller titel. Den senare är snarare en aristotelisk 

syn på ethos som endast kan skapas inom diskursen.
5
 Enligt Amossy står inte dessa två 

ethosbegrepp mot utan kompletterar varandra, det är först efter att båda perspektiven har 

beaktats som en rättvis bild av en talares ethos kan visa sig.
6
  

I uppsatsen kommer jag att fokusera på texterna men för att på ett fullvärdigt sätt förstå hur 

Hellström konstruerar och eventuellt förändrar bilden av sig själv är jag självklart också 

tvungen att ta hänsyn till, i förhållande till textmaterialet, externa faktorer. Musiken 

naturligtvis, men även det sammanhang som Hellström verkar i och den position han besitter 

inför hans första album som nyutkommen soloartist kommer att påverka och skilja sig från 

hur han väljer att presentera sig själv i hans senare album. För att undersöka Hellströms ethos 

kommer jag i min analys att tillämpa Pierre Bourdieus teorier om fält, kapital och habitus. 

1.4.2 Bourdieu: Fält, kapital och habitus  

Enligt det sociologiska synsättet på ethos torde den sociala position utifrån vilken Hellström 

talar vara avgörande för hur han väljer att framställa sig i sina texter.
7
 Bourdieu menar att 

sociala fält består i första hand av positioner som bildar ett system av fältspecifika relationer. 

Ett fält involverar ett antal agenter vilka kämpar om något för dem gemensamt, det 

fältspecifika kapitalet. En position upptas av en agent som kan vara en människa eller en 

institution och bestäms av den mängd kapital agenten har och hur pass viktigt detta kapital är 

inom det sociala fältet. Det bestämmer agentens inflytande över fältet, det vill säga agentens 

legitimitet och rätt att uttala sig.
8
  

 

                                                
4 Ruth Amossy, ”Ethos at the Crossroads of Disciplines: Rhetoric, Pragmatics, Sociology”, Poetics Today, 

Volym 22, Nummer 1 2001. 
5 Amossy 2001.  
6 Amossy 2001, s. 5. 
7 Pierre Bourdieu, ”Men vem skapade skaparna?”, Texter om de intellektuella, Mats Rosengren (övers.), 

Stockholm/Stehag: Symposion 1992, s. 69. 
8 Pierre Bourdieu, ”Några egenskaper hos fälten”, Texter om de intellektuella, Mats Rosengren (övers.), 

Stockholm/Stehag: Symposion 1992, s. 42–43. 
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Inom fältet pågår en strid om olika möjliga former av kapital.
9
 Begreppet kapital kan förstås 

som både materiella och symboliska tillgångar. Bourdieu skiljer mellan olika arter av kapital, 

till exempel kulturellt kapital, socialt kapital och ekonomiskt kapital. Ett kapital fungerar 

som symboliskt kapital i relation till det fält där det tillskrivs värde. De som har mest kapital 

har mer eller mindre monopoliserat det specifika kapital som ligger till grund för den makt 

eller auktoritet som kännetecknar ett fält och representerar dess doxa. De medverkar i striden 

att slå undan dem, ofta nykomlingar, som söker utmana kapitalägarna för att ta deras position. 

För att kunna spela spelet om legitimitet inom fältet måste agenten beakta dess regler.
10

 

Agenterna måste således ha en habitus som överensstämmer med fältets spelregler. Habitus 

som erövras genom praktisk erfarenhet inom fältet är ett namn på det sätt som agenten är 

disponerad att tycka, känna och erfara. Den ger upphov till agentens sätt att handla, tänka och 

finna sig i den sociala världen. Samma habitus kan emellertid ge upphov till olika beteenden 

beroende på vad för situation som agenten ställs inför och kan alltså snarare beskrivas som en 

källa för olika strategier och inte en sammansättning av färdiga handlingsmönster.
11

 

 

De olika fält som Bourdieu studerade var specifika för den sociala hierarki som rådde i 

Frankrike. Detta begrepp kan dock, även om det inte kan förutsättas gälla rakt av, användas på 

områden där det råder olika typer av dominansförhållanden. Det populärmusikaliska fältet är 

utgångspunkten för denna uppsats. I Sign o'the times: introduktion till populärmusik som 

historia från 2011 menar Johan Bergman et al. att populärmusik är ett svårdefinierat begrepp 

eftersom det har haft olika betydelser genom historien och beror till stor del på sin 

samhälleliga kontext.
12

 Det populärmusikaliska fältet kan dock sägas befinna sig i gränslandet 

mellan konstnärsvärlden och näringslivet. Fältet kan sägas innehålla två olika logiker: musik 

som ”konst för konstens skull” och musik ”för vinstens skull” där det senare förstås som en 

marknadsprodukt. De som är delaktiga på fältet intar positioner mellan dessa olika poler och 

måste samtidigt förhålla sig till andras positioner längs samma skala.
13

 I det 

                                                
9 Donald Broady, ”Introduktion” i Pierre Bourdieu, Texter om de intellektuella, Mats Rosengren (övers.), 

Stockholm/Stehag: Symposion 1992, s. 11.  
10 Pierre Bourdieu, ”Några egenskaper hos fälten”, Texter om de intellektuella, Mats Rosengren (övers), 

Stockholm/Stehag Symposion 1992, s. 44. 
11 Bourdieu 1992, s. 50–51. 
12 Johan Bergman et al., Sign o'the times: introduktion till populärmusik som historia, Lund: Studentlitteratur 

2011, s. 20. 
13 Bergman et al. 2011, s. 48. 
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populärmusikaliska fältet handlar striden lite förenklat sagt om definitionen om bra musik, 

vad den är och vad den bör vara. Med tanke på att musik säljs, bedöms och skapas i relation 

till andra består fältet förutom av musikskaparna själva, av agenter som är allt från skivbolag 

och kritiker till tv, radio och dagspress.
14

 Begreppen kapital och habitus kommer att användas 

som begreppsliga redskap för att analysera de resurser och dispositioner som Håkan 

Hellström har tillskansat sig och som han använder sig av för att etablera och behålla sin 

position inom det populärmusikaliska fältet. 

1.4.3 Burkes identifikation 

I A Rhetoric of Motives från 1950 argumenterar Kenneth Burke för att identifikation måste 

uppstå när en part ska försöka övertyga en annan part.
15

 För att nå publiken måste således en 

talare förmedla värderingar som den tänkta publiken kan identifiera sig med. Burke gör en 

uppdelning mellan innehållslig och formell identifikation som är användbar för min analys. 

Innehållslig identifikation handlar om att ge beskrivningar som är bekanta hos publiken eller 

lägga fram teser som de kan tänkas acceptera, medan formell identifikation handlar om att 

använda ordföljder och figurer för att skapa identifikation hos läsaren. Burke menar att en text 

med en tilltalande form gör att mottagaren lättare accepterar dess innehåll. En sådan bjuder in 

läsaren att delta i framställningen, vilket underlättar ett accepterande av innehållet eller tesen 

som framförs genom formen.
16

 Med Burkes idéer om identifikation kommer jag att visa hur 

Hellström med hjälp av formell identifikation i sina texter, i hans fall genom manipulerade 

citat och intertextualitet, försöker vinna publikens gillande. 

1.5 Metod 

Jag kommer disponera min analys enligt huvudrubriker som redogör för vilka teman som 

återfinns i texterna. Denna notering av vilka teman som är återkommande och intressanta för 

min analys kommer att göras efter noggranna genomläsningar av mitt material. Denna metod 

är självklart problematisk, eftersom tolkningsarbetet är subjektivt. För att uppsatsen ska bli så 

tillgänglig och relevant för andra som möjligt kommer jag att åskådliggöra mina poänger med 

många belysande citat ur texterna. Dessutom finns det stöd för vissa tolkningar i en hel del 

intervjuer med Hellström där han kommenterar sina låtar och sin person. Eftersom Hellström 

                                                
14 Bergman et al. 2011, s. 48. 
15 Kenneth Burke, A Rhetoric of Motives, Berkeley: University of California Press 1950. 
16 Burke 1950, s. 58. 
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tenderar att hålla sig borta från media när han inte är aktuell med ett album blir detta en viktig 

del av hur musiken och hans person i relation till hans musik ska uppfattas. Jag kommer även 

att ta hänsyn till hur andra tidigare har tolkat Hellströms texter. Det anser jag är viktigt att ta i 

beaktande eftersom det ger en bild av hur de som lyssnar på Hellström, och som tar sig an att 

göra en tolkning av hans texter, uppfattar honom. Det ger med andra ord en indikation på 

vilket slags ethos Hellström har. De teman som återfinns i Hellströms texter ska inte ses som 

analysen själv, utan snarare som analysverktyg. Det är utifrån dessa teman som jag kan 

försöka besvara hur han konstruerar och bevarar eller förändrar sitt ethos. 

1.6 Tidigare forskning 

1.6.1 Forskning på liknande material 

Det finns ett fåtal uppsatser på kandidatnivå som undersöker Hellströms texter. I dessa har jag 

funnit ett antal gemensamma teman som samtliga författare har analyserat fram ur Hellströms 

första album. Återkommande teman som denna uppsats kommer att ta sin utgångspunkt i är 

Utanförskap, Maskulinitet och Kärlek.
17

 Två andra övergripande teman som denna analys 

också kommer utgå ifrån är sådana som uppsatsskribenterna inte explicit redogör för men som 

ändå finns med i deras analyser, i första hand: Staden och Ungdom.  

1.6.2 Forskning med liknande perspektiv 

En artists definition av sin musik är en stor del av hur denne vill framställa sig själv. På 

Hellströms Facebooksida definieras hans musik som pop, indiepop och rock.
18

 I min analys 

har jag därför använt mig av forskning om hur dessa genrer generellt uppfattas. I antologin 

Rundgång från 2009 har socialantropologen Hasse Huss studerat olika musikgenrer med 

fokus på pop och schlager.
19

 Genom intervjuer med människor inom det populärmusikaliska 

fältet som artister, producenter, journalister och skivbolagschefer har han funnit att ”bredd 

och kredd” handlar till stor del om klass och genus. Schlager och pop anses kvinnligt 

                                                
17 Jfr Joakim Sveland, ”Allt jag har är en dröm jag inte klarar”, C-uppsats framlagd vid Avdelningen för 

litteraturvetenskap, Institutionen för genus, kultur och historia, Södertörn högskola, 2009., Leo Marko Englund, 

Bortsprungna katter ropar tillbaks! C-uppsats framlagd vid Avdelningen för estetik, Institutionen för kultur och 

kommunikation, Södertörn högskola, 2010. och Isak Lysfoss Gunnerfeldt. ”Det har blivit svårt att älska, när all 

kärlek lett till besvikelse”, C-uppsats framlagd vid Avdelningen för media- och kommunikationsvetenskap, 

Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå Universitet 2015.  
18 Håkan Hellström, ”Håkan Hellström”, Facebook, https://www.facebook.com/hakanhellstrom/ (2016-04-11) 
19 Hasse Huss, ”Sluta kredda, börja bredda. Om genus och genre i svensk mainstream”, Rundgång. Genus och 

populärmusik (Hillevi Ganetz et al.), Halmstad: Makadam 2009. 

https://www.facebook.com/hakanhellstrom/
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konnoterade och anses oäkta och lida av brist på autenticitet, till skillnad från rockmusik som 

är manligt konnoterad och i högre utsträckning tillskrivs autenticitet. Rocken har också 

generellt sett haft en stark ställning, även i det svenska musiklandskapet. Det finns till och 

med en tendens att all musik mäts i förhållande till rockens autenticitetsmarkörer.
20

 Elinor 

Ahlborn har i sin kandidatuppsats utgått från bland annat Huss studier. I uppsatsen har hon 

undersökt hur kulturjournalistiken behandlar populärmusik i de fyra största rikstäckande dags- 

och kvällstidningarna. I det material som hon har undersökt har hon kommit fram till att pop, 

och framför allt indiepop, ofta är synonymt med medelklassidentitet och vithet.
21

 

I boken Musikliv från 2009 pekar professorn i musikvetenskap, Lars Lilliestam, på olika 

mönster över hur artister och band med autenticitetsstämpel skildras i presstexter. Ett sådant 

mönster är att artister och band som tillskrivs autenticitet ofta är någon form av outsider och 

skriver realistiska texter om sina upplevelser i livet.
22

 Lilliestam menar att när det gäller 

rockband är idealet ett starkt, manligt kollektiv, som har hållit ihop länge och kämpar ”mot” 

världen för att nå framgång.
23

  

1.6.2.1 Populärmusik i början av 2000-talet: indie- och emomusiken når en bred publik 

Bergman et al. menar att populärmusikens utbredda konsumtion och spridning gör att den har 

förmågan att både spegla och konstruera sin samtid.
24

 Populärmusiken är intimt förknippad 

med ungdomskulturen och Bergman et al. menar att de historiskt sett kan ses ha skapat 

varandra.
25

 För att kontextualisera Hellströms enorma genomslag på den svenska 

musikscenen behövs en beskrivning av hur det populärmusikaliska landskapet och 

ungdomskulturen såg ut vid tiden då han slog igenom. Mattias Axén skriver i Från Elvis till 

Emo, ungdomskulturer 1950-2010 från 2010 om en smal ungdomskultur som växte fram 

under 1990-talet: emorörelsen. Emo står för emotional hardcore och var en subgenre ur 

hardcoremusiken.
26

 Emomusiken blev, när den nådde en allt bredare publik, mest synonymt 

                                                
20 Huss 2009, s. 198. 
21 Elinor Ahlborn, ”Fiona slår med en trumpinne och Rebecca sjunger kanske i mikrofonen” Intersektionella 

perspektiv på språket i musikrecensioner, C- uppsats framlagd vid Avdelningen för Retorik, 

Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 2014. 
22 Lars Lilliestam, Musikliv, Göteborg: Bo Ejeby Förlag, 2009. 
23 Lilliestam 2009, s. 234.  
24 Bergman et al. 2011, s. 20. 
25 Bergman et al. 2011, s. 32. 
26 Mattias Axén, Från Elvis till Emo, ungdomskulturer 1950-2010, Lund: BTJ förlag 2010, s.17. 
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med musik som är präglad av starka, ofta negativa känslor.
27

 Den införlivades i många 

indieband och tog till slut den klassiska rockens plats inom det populärmusikaliska fältet. Ett 

av de mest kända exemplen som tog till sig denna subkultur i sin musik var indiebandet 

Broder Daniel. När jag i min analys lyfter fram indiefältet som influerats en hel del av 

emomusiken kommer jag för enkelhetens skull att referera till den musiken som indie. 

Det är inom indiefältet, som medlem i banden Broder Daniel och Honey is Cool, som 

Hellström har sin bakgrund. En som har skrivit mycket om indiemusik är Matthew Bannister 

som är fil.dr. i medievetenskap. I artikeln i Popular Music (2006) problematiseras den 

indiemusik som uppkom under 1980-talet.
28

 Bannister hämtar exempel från specifikt 

indiegitarrock. Han menar dock att hans slutsatser kan appliceras på all typ av alternativ 

musik som på 1980-talet refererade till rockmusiken. Bannister menar att bilden av 

indiemusiken är tagen ur sin kulturella, historiska och sociala kontext och har därmed blivit 

förenklad. Till skillnad från hur den, likt nästan all typ av rockmusik, brukar presenteras – 

som autentisk autonom, producerad på de lokala scenerna, fri från kommersiella krafter och så 

vidare – var den enligt honom formad av media, hierarkisk, traditionell och gör sig skyldig till 

social stratifiering. Trots att denna artikel handlar om 1980-talet och främst band i de 

anglosaxiska länderna finns det många likheter med rockmusiken i stort även i Sverige. 

  

                                                
27 Axén 2010, s. 17. 
28 Matthew Bannister, ”'Loaded': Indie Guitar Rock, Canonism, White Masculinities”, Popular Music Vol. 25, 

No. 1, Special Issue on Canonisation (Jan., 2006), s. 77–95, 

http://www.jstor.org/stable/pdf/3877544.pdf?_=1459332643867 (2016-04-12). 

http://www.jstor.org/stable/pdf/3877544.pdf?_=1459332643867
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2. Analys 

Den största förändringen för musiken i stort var runt 2000-talet, då Hellström slog igenom, de 

nya sätten att sprida musik via internet. Den första programvaran för fildelningsnätverk, 

Napster, introducerades sommaren 1999 och följdes därefter av bland annat Kazaa och senare 

Myspace och YouTube.
29

 Detta innebar stora möjligheter för människor som ville nå ut med 

sin musik men även stora problem. Vem som helst kunde nu publicera sin musik över hela 

världen, till en publik som bestod av miljontals lyssnare. Men det var också miljontals artister 

som gjorde sina låtar tillgängliga för alla. Det blev på så sätt svårare att göra sig hörd. Därför 

var en artist tvungen att sticka ut med ett eget, unikt sound. Håkan Hellström var i Sverige en 

av dem som med sin okonventionella sång och sina rika, ganska dåligt översatta referenser 

stack ut i detta nya musiklandskap. 

Även om en låtskrivare och artist kan ha flera syften med sin text så är ett av dem, kan man 

nog utgå ifrån, och definitivt i Håkan Hellströms fall, att publiken ska gilla hans musicerande. 

Således är ett av hans syften att framställa sig själv som en person som är värd att lyssna på: 

något som analysen visar att han gör genom att anpassa sig till det rådande musiklandskapet 

och beskriva sig själv som tillförlitlig, kulturellt bildad och autentisk. Analysens alla avsnitt 

inleds med att undersöka hur Hellström konstruerar sitt ethos med utgångspunkt i de teman 

som återfinns i hans debutalbum Känn ingen sorg för mig Göteborg. Det senaste albumet Det 

kommer aldrig va över för mig kontrasteras därefter mot det första för att se om jag kan visa 

om, och i så fall hur, en eventuell förändring av hans sätt att etablera detta ethos ser ut. 

2.1 Utanförskap 

2.1.1 Utanförskap och autenticitet 

Burke menar att identifikation kan uppstå genom att dissociera sig från det man är olik.
30

 

Detta gäller också Hellström: han skapar inte enbart identifikation genom att framställa sig 

själv som lik andra utan även genom att dissociera sig själv från någon annan eller något 

annat. Flera av Hellströms texter handlar om att vara främmande för andra, inte höra hemma 

och att uppleva en känsla av att vara fel. Dessa ”värden”, för vilka man kan säga att Hellström 

argumenterar, kan sammanfattas i ett generellt värde; Utanförskap. På debutalbumet återfinns 

                                                
29 Bergman et al., s. 32. 
30 Thomas Sloane (red.), Encyclopedia of rhetoric, Oxford: Oxford University Press 2001, s.375f. 
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bara tre låtar: ”Ramlar”, ”Nu kan du få mig så lätt” och ”Magiskt men tragiskt”; som inte 

uttryckligen handlar om detta tema.
31

 

Redan i titellåten, ”Känn ingen sorg för mig Göteborg”, antyder Hellström att han är fel. Han 

varnar sin lillebror att inte bli som honom: ”Lillebror, bli inte som jag när du blir stor” och 

senare: ”Lillebror, bli aldrig som jag”.
32

 I samma låt upprepar han tre gånger att ”alla” 

respektive ”Singoalla” ”[…] tror att om himlen finns så är jag förlorad”.
33

 I det efterföljande 

spåret på albumet, ”En vän med en bil”, beskriver han det omöjliga i att någon kan tycka om 

honom som han är. Han menar att denne då inte har förmågan att ”[…] se hur ful jag är” och 

därtill i andra versen ”[…] se hur fel jag är”.
34

 I ”Vi två, 17 år” upprepar han tre gånger: ”Vi 

är förlorare”.
35

 

Känn ingen sorg för mig Göteborg innehåller sammanlagt tio spår. De första fem spåren på 

albumet utgörs av att Hellström placerar sig själv och ett ”vi” i ett utanförskap.
36

 Vad som 

framkommer av de efterföljande fem spåren är att Hellström trots utanförskapet, trots att han 

eller ”vi” är fel, ful eller förlorare aldrig vill bli som ”dom”. I en kommentar till låten ”Vi två, 

17 år” bekräftar han i en intervju att om alternativet är att bli som ”dom” är det ändå bättre att 

vara en förlorare:  

Jag kanske inte är en förlorare rent karriärmässigt. Men sånt ändrar inte ens syn på sig själv […] Å 

andra sidan vill jag inte vara någon annan än den personen som min låt ’Vi Två, 17 År’ handlar 

om. För jag vill i alla fall inte vara som DOM. Det låter kanske barnsligt och trotsigt och 

motsägelsefullt… Och det är det också!37  

Den här övergången i hans argumentation, från att först placera sig i ett utanförskap för att 

sedan, i de sista fem spåren på albumet, framställa detta som något bra eller i alla fall ”bättre” 

tydliggörs på en formell nivå: genom att spår 5 ”Vi två, 17 år” avslutas med en kvinnoröst 

som i ett översatt The Smiths-citat upprepar ”[m]en du sover ju, du hör ju inte på” sju gånger 

                                                
31 Håkan Hellström, Känn ingen sorg för mig Göteborg, 2000. 
32 Hellström, ”Känn ingen sorg för mig Göteborg”, Känn ingen sorg för mig Göteborg, 2000. 
33 Hellström, ”Känn ingen sorg för mig Göteborg”, Känn ingen sorg för mig Göteborg, 2000. ”Singoalla” 

refererar troligtvis i det här fallet till en spådam.  
34 Hellström, ”En vän med en bil”, Känn ingen sorg för mig Göteborg, 2000. 
35 Hellström, ”Vi två, 17 år”, Känn ingen sorg för mig Göteborg, 2000. 
36 Med undantag från ”Ramlar” och ”Nu kan du få mig så lätt” som inte uttryckligen handlar om utanförskap. 
37 Klas Ericsson, ”Håkan bakom Hypen”, Håkan Hellström – Texter om ett popfenomen, (red. Håkan Steen). 

Finland: Bookwell 2008, s. 90. 
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för att sedan fortsätta upprepas ytterligare tre gånger i inledningen till spår 6, det vill säga 

”Uppsnärjd i det blå”.
38

 I refrängen till låten ”Atombomb” är de första stroferna från 

respektive citat taget från indiebandet The Smiths: ”Kom, kom atombomb/Om vi någon gång, 

någonsin blir som dem” respektive ”Kom, kom Armageddon/Om vi någon gång, någonsin 

blir som dem”.
39

 

Att Hellström framställer sig själv som en person i utanförskap är ett sätt för honom att 

tillskansa sig symboliskt kapital inom det populärmusikaliska fältet. Ett av de mönster som 

Lilliestam pekar på för hur artister och band med autenticitetsstämpel skildras i presstexter är 

att dessa artister och band ofta är någon form av ”outsider” och skriver realistiska texter om 

sina upplevelser i livet.
40

 Hellström både framställer sig själv i texterna som en ”outsider” och 

bekräftar i intervjuer att detta är något som han själv också har upplevt. Hellström är således 

disponerad för en känsla av utanförskap, han har en habitus som, för att tala med Bourdieu, 

inrymmer det erkännande av fältets regler och dess insatser som krävs för att träda in i fältet. 

Detta är något som han alltså strategiskt väljer att framhäva i sina texter och i intervjuer.
41

 

Genom att framställa sig och ett ”vi” i utanförskap infogar han sitt personliga ethos som en 

del av en musikgemenskap. Alla nya musikstilar och ungdomskulturer, som alltså är 

ömsesidigt beroende av varandra, uppkommer enligt Bergman et al. som ett ”vi” i reaktion 

mot ”det etablerade”.
42

 Inom indiemusiken var denna idé om ett utanförskap mer uttalad än 

inom andra nya musikstilar och ungdomskulturer: det följer redan av namnet ”indie” som 

kommer av engelskans ord för självständighet eller oberoende. Det handlade inom 

indiemusiken om att vara ett ”vi” – en kulturell elit som spelade ”riktig musik” – mot ett 

”dom” som bestod av musiken som den breda massan lyssnade på. Innan solokarriären 

spelade Hellström i ett band, Broder Daniel, tillsammans med många av sina gamla vänner. 

                                                
38 Hellström, ”Vi två, 17 år” och ”Uppsnärjd i det blå”, Känn ingen sorg för mig Göteborg, 2000. Den tredje 

gången som detta upprepas i ”Uppsnärjd i det blå” avbryts meningen efter ”men du sover ju”. 
39 Ur The Smiths, ”Everyday is like Sunday”, William, it was really nothing, 1984, där texten lyder: ”Come, 

come, come nuclear bomb.” En invändning mot detta är att han egentligen vill bli som ”dem” eftersom han i 

samma låt skriver, i ett översatt citat från Bob Dylans ”Highlands”, Time out of mind, 1997: ”Jag står i 

Vasaparken/Ser pojkar och flickor gå igenom kärlekslunden/Jag skulle byta plats, med vem som helst, på 

sekunden, om jag kunde”.39 Detta citat handlar dock om att han vill ha den kärleken som det innebär att man har 

om man är dessa pojkar och flickor som går igenom Kärlekslunden. Det finns dessutom inga belägg att dessa 

”pojkar och flickor” skulle vara en del av det ”dom” som han i övriga låtar beskriver att han aldrig vill bli som. 
40 Lars Lilliestam, Musikliv, Bo Ejeby Förlag: Göteborg 2009. 
41 Bourdieu 1992, s. 42. 
42 Bergman et al. 2011, s. 40. 
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Lilliestam menar att när det gäller rockband är idealet ett starkt, manligt kollektiv, som har 

hållit ihop länge och kämpar ”mot” världen för att nå framgång. Som soloartist förhåller han 

sig fortsatt till spelets regler och dess insatser som krävs inom det populärmusikaliska fältet 

genom att uppträda med en framställning som fortfarande är likt detta ideal: ett manligt 

kompisgäng som hållit ihop sen ungdomen. Hellström är nämligen inte ensam på scenen utan 

har från solodebuten och fram till och med det senaste albumet hela tiden ackompanjerats av 

ett band som endast har bestått av män, många av dem vänner från samma 

gymnasieskola.
43

Att bli förknippad med att vara ett ”vi” i utanförskap och samtidigt i ett slags 

underlägesposition är således ett sätt att skaffa sig symboliskt kapital inom det 

populärmusikaliska fältet eftersom utanförskap inom detta fält tillerkänns värde genom att 

förknippas med autenticitet, ”äkthet”. 

2.1.2 Rock och pop – med en önskan om ”bredd och kredd” 

Ett sätt att öka sitt kulturella kapital inom det populärmusikaliska fältet är att ha en ingående 

kunskap om vad som är ”god musik”.
44

 Rockmusik har inom det populärmusikaliska fältet, 

menar Huss, kommit att bli betraktad som ”högkultur”.
45

 Att känna till det ovan citerade 

indiebandet The Smiths och Bob Dylan ger på det sättet Hellström en bra utgångspunkt för att 

lättare få publiken att även uppfatta hans texter som tillförlitliga och äkta. Med andra ord: för 

att Hellström ska få publiken att acceptera det innehåll han lägger fram: att han och ”vi” är i 

utanförskap och kämpar mot världen, något som alltså enligt Lillestam i sig själv förknippas 

med autenticitet – refererar han till ”de största” musikerna inom musikhistorien. I exemplen 

ovan handlar det alltså om citat från Bob Dylan och kanske främst från The Smiths. Men i 

andra sammanhang handlar det om auktoriteter inom musikhistorien som Lou Reed, Bruce 

Springsteen och Evert Taube men även erkända författare, verk samt vissa fiktiva personer 

som ingår i dessa verk. Bandet The Smiths är särskilt effektfullt i sammanhanget för att 

förmedla ett utanförskap eftersom det är ett indieband som i sig kommit att bli en symbol för 

utanförskap.
46

  

                                                
43 Exempelvis Timo Räisänen, Theodor Jensen och Daniel Gilbert.  
44 Bergman et al. 2011, s. 39f.  
45 ”Inledning”, Rundgång. Genus och populärmusik, (Hillevi Ganetz et al.), Halmstad: Makadam 2009, s. 14–15. 
46 För att ytterligare vinna trovärdighet inom indiefältet så finns det ytterligare en koppling i det citatet ”men du 

sover ju, du hör ju inte på” till detta band eftersom det i originallåten ”Rubber Ring”, precis som i Hellströms två 

låtar på debutalbumet, är en kvinna som talar. 
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I sina texter visar Hellström att han har en förtrogenhet med det populärmusikaliska fältets 

högkultur. En överblick över debutalbumets rent musikaliska aspekter visar emellertid att han 

lånar musik från en genre som ofta anses lättviktig, ”kvinnlig” och oäkta: pop. Ett exempel är 

”Uppsnärjd i det blå” som är närapå musikaliskt identisk med poplåten från 1967: ”I think 

we´re alone now”. Den popmusik som återfinns på debutalbumet är dock den sortens pop som 

spelades på 1960-talet då distinktionen mellan pop och rock ännu var oklar. Sheila Whiteley 

menar i Too much too young: Popular Music, Age and Gender från 2003 att exempelvis Elvis 

Presley på samma gång kan sägas vara signifikant för uppkomsten av rock som för pop.
47

 Det 

är således inte popmusik i dagens mening av ordet ”pop” som Hellström spelar. Ändå väljer 

han att explicit definiera sin musik som, förutom rock, även ”indiepop” och ”pop” trots att de 

anses vara fältets ”lågkultur”.  

Att kalla sin musik för ”pop” är en strategi att förhålla sig till det medielandskap som 

Hellström befann sig i då han släppte sitt debutalbum och som han fortfarande befinner sig i 

när han släpper sitt senaste album. Artister fick från sekelskiftet 2000 och framåt allt svårare 

att nå ut med sin musik i det konkurrerande medielandskapet: de blev beroende av företagens 

investeringar som kunde förvärva deras fältspecifika kapital för att artisterna skulle kunna nå 

ut till konsumenterna. Genom formen, som i detta fall är de rent musikaliska aspekterna, 

anpassar han sig till de rådande omständigheterna för att övertyga om att han är en artist som 

är kommersiellt gångbar. Ahlborn menar i sin uppsats där hon analyserat musikrecensioner att 

indiepop är en medelklassad genre, vilket hon menar är ett mönster som syns även i andra 

recensioner. Hon finner att topiken ”svenskhet” främst används inom genren indiepop. Detta 

gör också att vithet knyts till svenskhet eftersom pop är en genre som generellt rasifieras som 

vit. Det finns alltså i Hellströms definition av sin musik som indiepop och pop redan från 

början en anspelning på att vilja nå ut till en bredare publik bestående av en vit, svensk 

medelklass. Men samtidigt som han vill nå ut till en bred publik vill han alltså inte riskera att 

attribueras som oäkta. Det är således viktigt, som jag visade ovan, att i texterna visa 

förtrogenhet med rocken och de ”rätta” auktoriteterna för att bevara sin dominerande position 

inom det populärmusikaliska fältet. I takt med att han sedan växer sig större som artist får han 

allt mer använda sig av strategier som visar att han kan balansera det ekonomiska kapitalet 

med det kulturella kapitalet, för att på så sätt kunna försvara sin position inom det 

                                                
47 Sheila Whiteley, Too Much Too Young: Popular Music, Age and Gender, London: Routledge 2005, s. 128. 
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populärvetenskapliga fältet. Sådana bevarande strategier användes när han släppte sitt senaste 

album Det kommer aldrig va över för mig, vilket jag nu kommer visa på i avsnitt 2.1.3 nedan. 

2.1.3 Utanförskap i Det kommer aldrig va över för mig 

I debutalbumet kunde man koppla hans känsla av utanförskap till hans sociala ethos. Han 

bekräftade dessutom i intervjuer att utanförskapet är något han upplevt som barn och menar 

att denna känsla av utanförskap inte försvinner bara för att han har nått framgång med sin 

musik. I debutalbumet framställer han utanförskapet i termer av ett ”vi och dem”. ”De” träder 

återigen fram i ”Du kan gå din egen väg” på albumet från 2013, en låt som är en rak 

översättning från melodin till Fleetwood Macs ”Go your own way”. Han menar att: ”Folk 

viskar om oss/Säger att vi inte hör ihop/Du bryr dig inte om dem”.
48

 Men det är också den 

enda låten som antyder ett slags utanförskap och ett explicit distanserande mellan ett ”vi” och 

”dem”. Istället har ”vi” i det senaste albumet ersatts mot ett ensamt ”jag” som beskriver ett 

utanförskap i termer av kriminalitet, avvikelse från heteronormen och brist på pengar.
49

  

På det senaste albumet framställs ett utanförskap som till skillnad från debutalbumet inte 

längre är, med hänsyn till hans sociala ethos, rimlig att koppla till hans person. I låten ”Street 

Hustle” menar han att han har suttit ”[p]å knä i bögkvarteren/Du gör sådant jag slutade med 

för länge sen” och vidare att: ”Jag har bränt alla pesos”.
50

 I låten ”Pistol” berättar han: ”Det 

var år sen jag hade gått igenom/Brända städer och dealer/Med ett band kriminella på 

rymmen”.
51

 I ”När lyktorna tänds” påstår han sig ha skjutit en annan människa: ”För just där 

brann det till i min hand/Från en begagnad gun/När jag blundade och sköt han.”
52

 I texterna 

framställs ett jag som har ont om pengar samt är homosexuell och kriminell. Hellström själv 

lever dock 2013 i en kärnfamilj, gift sedan tio år tillbaka med en kvinna som han har två 

gemensamma barn tillsammans med. Han bor i ett fint hus ute på Brännö i Göteborgs 

skärgård och är en av Sveriges bäst betalda artister och låtskrivare.  

När Hellström släppte sin senaste platta hade han positionerat sig inom det 

populärmusikaliska fältet som Sveriges största och kanske mest älskade artist. Han hade ökat 

                                                
48 Hellström, ”Du kan gå din egen väg”, Det kommer aldrig va över för mig, 2013.  
49 Den drastiska minskningen av ordet ”vi”, som kontrasterat mot ”dom”, från 2000 till 2013illustrerar till viss 

del denna förändring i Hellströms texter. I det förra albumet förekommer ordet ”vi” 26 gånger, i det senare 4 

gånger. Det utanförskap som i det senare albumet framställs är ett ”jag” i utanförskap. 
50 Hellström,”Street Hustle”, Det kommer aldrig va över för mig, 2013. 
51 Hellström, ”Pistol”, Det kommer aldrig va över för mig, 2013. 
52 Hellström, ”När lyktorna tänds”, Det kommer aldrig va över för mig, 2013.  
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både sitt ekonomiska och kulturella/sociala kapital, och med denna specifika sammansättning 

av kapital, hade han intagit en dominerande position inom det populärmusikaliska fältet som 

kan sägas befinna sig i en mellanställning mellan konstnärsvärlden och affärsvärlden.  I det 

förra, i konstnärsvärlden, hade han bland annat vunnit erkännande genom att etablerade 

kulturpersonligheter inom fältet hade erkänt honom som konstnär: exempelvis hade han 

samarbetat med Sven Bertil Taube, vunnit Taube-priset samt flera gånger vunnit Sveriges 

kanske finaste musikpris: grammis. I det senare hade han nått kommersiella framgångar: en 

bred publik genom sina upprepade framträdanden på Allsång på Skansen och på våren innan 

albumsläppet stod det även klart att det skulle göras en film baserad på hans låtar, texter vilka 

han för Aftonbladet berättade att han hade sålt rättigheterna till för stora summor pengar.  

Därför riktades det kritik främst mot hans trovärdighet, att han i sina texter hävdade att han 

inte hade några pengar var bara åter ett sätt att vinna gillande som konstnär för att få 

ekonomisk profit.
53

 När agenter inom konstnärsvärlden uppnår kommersiell framgång genom 

försäljningssuccéer kan dessa ofta, menar Bourdieu, komma att misstänkliggöras i 

konstvärlden. Samma sak menar Huss gäller inom rockvärlden där kulturellt och ekonomiskt 

kapital står i ett närmast fientligt förhållande till varandra.
54

 Inom konstnärsvärlden och 

rockmusiken ses kommersiell framgång endast som något som eftersträvas i syfte att öka sitt 

ekonomiska kapital, inte för att vinna konstnärlig respekt.
55

 För att bemästra det fält vilket 

man ingår i menar Bourdieu att aktörer använder olika strategier för att behålla den position 

som de erövrat. Det är strategier som innebär att försvara värdet på och sammansättningen av 

sitt kapitalinnehav och därmed försvara sin position. Hellström måste för att behålla sin 

strategiska position mittemellan de båda polerna – näringssektorn och kultursektorn – ta 

avstånd från den ekonomiska polen i fältet, vilken han anses kommit för nära, för att bevara 

sin position. Att han endast skulle eftersträva det ekonomiska kapitalet och utnyttjar konsten 

för att nå detta mål, är nämligen den största anledningen till misstron mot honom.  

Hellström kan inte neka till att han har mycket pengar och ett hus på Brännö, det vill säga att 

han innehar ekonomiskt kapital i form av materiella tillgångar. Däremot kan han visa att han 

                                                
53 Se exempelvis: Thomas Mattsson. (Ansvarig utgivare). (2013, 25 april). ”Håkan Hellström-avsnittet”, En varg 

söker sin pod, [Podcast]. http://podtail.com/podcast/en-varg-soker-sin-pod/hakan-hellstrom-avsnittet/ (2016-05-

22). I inledningen till podcast-avsnittet sammanfattar Liv Strömqvist och Caroline Ringskog Ferrada-Noli 

kritiken.  
54 Huss 2009, s. 198. 
55 Bourdieu 1992, s. 129. 
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inte har den andra formen av ekonomiskt kapital som innebär att ha ekonomiskt relevant 

kunskap. Det är också den senare strategin som han använder i olika intervjuer och artiklar. I 

en intervju säger han så här: 

Jag har fortfarande svårt att förstå att det är så mycket pengar i det här, men ja, nu har man lite 

cash i fickan. Själv har jag ingen vidare koll på något när det gäller ekonomi. Jag fick till exempel 

ett skatteinbetalningskort för några veckor sedan bara, på jättemycket pengar. Det rörde sig om en 

miljon någonting. Och ja, jag vet inte … Det ligger där, och jag hoppas att det ska ordna sig på 

något sätt.56 

I intervjuer som denna distanserar han sig från affärsvärlden för att behålla sin legitimitet 

inom konstnärsvärlden genom att förvisso erkänna att han har ”lite cash i fickan” men 

samtidigt hävda att när det kommer till kunskap om pengar är han okunnig. Han har ”ingen 

vidare koll på något när det gäller ekonomi” och ”hoppas att det ska ordna sig” vilket 

indikerar att han inte har och inte heller vill ha ekonomisk relevant kunskap.  

Att ta avstånd från det ekonomiska kapitalet var inget han behövde göra inför det första 

debutalbumet. Efter att han hade slagit igenom med sitt debutalbum är det dock någonting 

som han får svara på med återkommande mellanrum i intervjuer. Därför är han noga med att 

alltid påstå att han endast ser det ekonomiska kapitalet som en förutsättning för det kulturella 

kapitalet: ”Jag bryr mig inte om ekonomi, jag tycker bara det är trist. Men det är klart att det 

är grymt, det bästa är ju att kunna leva på det man tycker om.”
57

 Han försöker således parera 

en av det konstnärliga fältets paradoxer: man måste vara rik för att kunna framträda och hålla 

sig kvar inom det, utan någon som helst ekonomisk profit.
58 På så sätt närmar han sig den ena 

polen, den kulturella, som handlar om att med hjälp av ekonomin göra musik som ”konst för 

konstens skull” och inte för vinsten. 

                                                
56 Klas Ekman, ”Han var kung på Ullevi – Håkan Hellström om pengar, ångest och ett annorlunda 

sjukhusbesök”, Café 2013:4, http://www.cafe.se/hakan-hellstrom-om-pengar-prestationsangest-och-nya-plattan/ 

(2016-04-16). 
57 Linus Brännström och Michael Syrén, Expressen 14/10 2010,  http://www.expressen.se/noje/hakan-

hellstroms-succe---ar-vard-miljoner/ (2016-05-21). 
58Bourdieu 1992, s. 129. 

http://www.cafe.se/hakan-hellstrom-om-pengar-prestationsangest-och-nya-plattan/
http://www.expressen.se/noje/hakan-hellstroms-succe---ar-vard-miljoner/
http://www.expressen.se/noje/hakan-hellstroms-succe---ar-vard-miljoner/
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2.2 Kärlek 

2.2.1 Kärleken Eva: starka känslor i Känn ingen sorg för mig Göteborg 

Låten ”Uppsnärjd i det blå” inleds alltså med en kvinnoröst som i ett översatt The Smiths-citat 

upprepar frasen: ”men du sover ju, du hör ju inte på” tre gånger.
59

 Det skulle kunna 

symbolisera ungdom i det att det låter som en mamma som tjatar på en tankspridd tonåring: 

en tonåring som av låtens handling att döma tänker på en kärlek. Denna kärlek, som heter 

Eva, framträder i låtens andra vers. Hellström berättar att ”Prinsessan Eva”, som han kallar 

henne, ”[h]on är min vän.”
60

 Citatet är hämtat från Bob Dylans ”Just like a woman” där 

Hellström har bytt ut originaltextens ”queen (drottning)” till ”prinsessa” och ”Mary” till 

”Eva”.
61

 Det förra utbytet antyder att det är en ung kvinna och således ungdomskärlek det 

handlar om. Det senare kan dels ha att göra med språket och att kombinationen prinsessan 

Mary bara är en fel titel, eftersom drottning Mary refererar till en drottning. En annan möjlig 

förklaring kan vara att han gör en passning till Eldkvarns texter, ett band som han för övrigt 

citerar i debutalbumet såväl som i sina andra album. Eldkvarn skriver nämligen om en Eva 

som återkommer i flera av gruppens låtar.
62

 Att Eva beskrivs som en ”vän” samt att låten har 

den postmoderna prägeln av en ostadig berättarinstans gör dock att det inte går att fastställa 

endast utifrån låten ”Uppsnärjd i det blå” svart på vitt att kärleken är Eva. Det kan egentligen 

först konstateras i låten ”Det tog så lång tid att bli ung” från albumet Det kommer aldrig va 

över för mig. Där är nämligen karaktären Eva namnet på en kärlek från en svunnen tid.  

Ifall det är Eva som är kärleken eller inte spelar inte så stor roll för konstruktionen av 

Hellströms ethos. Denna låt är endast ett exempel på det som samtliga låtar präglas av: stark 

känslosamhet. Hellström flirtar således med den publik som han med sitt band Broder Daniel 

lockat till sig under 1990-talet: emorörelsen. Emomusiken kom att när den etablerat sig i 

början av sekelskiftet beskrivas i breda termer som musik som handlar om starka, ofta 

negativa känslor. Hellström berättar för Eva att ”[j]ag hänger mig för kärleken” och antyder 

                                                
59 Ur The Smiths,”Rubber ring”, Louder than bombs, 1985: ”You are sleeping/You do not want to believe”. 
60 Håkan Hellström, ”Uppsnärjd i det blå”, Känn ingen sorg för mig Göteborg, 2000. 
61 Ur Bob Dylan,”Just like a woman”, Blonde on Blonde, 1966: ”Queen Mary. She´s my friend.”. 
62 Se exempelvis ”Söderns kors”, Himmelska dagar, 1987 och ”Fula pojkar” Musik för miljonärer, 1980. I 

Eldkvarns fall refererar dock Eva troligtvis till sångaren Plura Jonssons lillasyster som dog vid 14-års ålder. 
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kopplingen till denna subkultur.
63

 Känslosamheten fortsätter och illustreras även av Evas svar 

till honom: ”Var inte så högtidlig, du med din dramatik och stesolid”.
64

 Att han hyser starka 

känslor för henne visar han genom att citera Morrissey: ”Men en dag kommer jag och du 

verkligen bli gamla/Men jag älskar dig nu”.
65

 De starka kärlekskänslorna antyds även av att 

han verkar sätta Eva på en piedestal, inte minst genom att kalla henne ”Prinsessan”. Denna 

känslofulla sida är en stor del av det ethos som skapas i hans texter. 

De starka känslorna återkommer även i andra låtar. Där handlar det främst om att dämpa 

dessa starka känslor. Hela albumet inleds med första raden i titelspåret ”Känn ingen sorg för 

mig Göteborg” som lyder: ”Ge mig arsenik/För staden är full av […] tragik”.
66

 Han fortsätter 

i samma låt med ett något korrigerat citat från Eldkvarn: ”Ta mig till kärlek/Ta mig till dans/ 

Ge mig något som tar mig någonstans”.
67

 Vad detta någonstans är verkar inte vara helt klart 

men i alla fall verkar syftet vara att mentalt eller fysiskt komma till en annan plats.
68

 För att 

komma till en annan plats vill han att någon ska ”ta” honom någonstans eller ”ge” honom 

något som i alla fall temporärt får honom någonstans.  Ofta handlar det i Hellströms texter om 

att få droger eller annat gift (som arsenik, stesolid eller pulver) eller kärlek. Det förra verkar 

hjälpa temporärt, han hävdar efter det inledande citatet i ”Känn ingen sorg för mig Göteborg” 

att ”pulver hjälpte mig, verkligen” för att två meningar senare förklara med vad som skulle 

kunna tolkas som en boxningsreferens: ”För jag var nere men uppe på fem”; vilket innebär att 

man är tillbaka i matchen igen.
69

  

                                                
63

 Att Hellström sjunger att han ”hänger sig” anspelar på en vanlig fördom som fanns kring så kallade ”emosar”: 

Axén menar att en fördom var att ”… de skär sig och begår självmord”. I en annan låt av Hellström, ”Det är så 

jag säger det” sjunger han: ”Hon skär sig i handleden/I solskenet/För hon säger att hon redan sett Spanien”. 
64 Hellström, ”Uppsnärjd i det blå”, Känn ingen sorg för mig Göteborg, 2000. 
65 Morrissey, ”Dissapointed”, Viva Hate, 1988. 
66 Hellström,”Känn ingen sorg för mig Göteborg”, Känn ingen sorg för mig Göteborg, 2000. 
67 Ur Eldkvarn, ”Djungel”, Genom ljuva livet, 1981: "Ta mig till kärlek, ta mig till dans, spela ett nummer som 

tar mig någonstans”.  
68 Ur Bob Dylan, ”Highlands”, Time out of mind, 1997: ”I see people in the park forgetting their troubles and 

woes/They’re drinking and dancing, wearing bright-colored clothes/All the young men with their young women 

looking so good/Well, I’d trade places with any of them/In a minute, if I could”. 
69 När boxaren får sig en knockout, det vill säga blir slagen i huvudet eller kroppen, så har han förlorat matchen 

såvida han inte är förmögen att fortsätta att boxas innan domaren räknat till tio. Att Hellström även i andra låtar 

som i ”Jag vet inte vem jag är men jag vet att jag är din” skriver ”men ett enda ont ord om dig, har alltid fått mig 

upp i ringen” ger skäl att anta att han även i detta sammanhang refererar till boxning.  



20 

  

 

 

2.2.2 Vad hände med ”Prinsessan Eva”?  

I Hellströms texter återkommer en del karaktärer mer frekvent än andra. Några av 

karaktärerna är Lena, Elin och den som befinner sig både (men inte enbart) på första och 

senaste albumet: Eva. Hon dyker återigen upp i låten ”Det tog så lång tid att bli ung” där han 

blickar tillbaka till denna ungdomskärlek.
70

 Kärlek är ett tema som är närvarande i nästan alla 

Hellströms texter, från debutalbumet till det senaste albumet. För att finna någon förändring 

av Hellströms ethos i relation till detta tema kan Eva, i och med att hon återkommer i båda 

albumen, därför tjäna som ett verktyg. Det finns dessutom, vilket jag argumenterar för nedan, 

andra kopplingar mellan de två låtarna som Eva förekommer i som bekräftar varför det är 

intressant att ställa dessa låtar mot varandra. Hellström argumenterar alltså inte bara 

innehållsmässigt, genom att fortsätta berättelsen om Eva, utan även till formen för att dessa 

två låtar hör samman. Jag inleder med att analysera det senare, det vill säga hur kopplingen 

finns på ett formellt plan. De formella kopplingarna är inte bara intressanta i sig själva utan 

gör det alltså extra relevant för att sedan ta reda på vilken roll Eva spelar i Hellströms texter 

och vilken funktion hon har för att visa på förändringen av hans ethos.  

Precis som att låten ”Uppsnärjd i det blå” är en direktöversättning från Bob Dylans ”Tangled 

up in Blue” är också låten ”Det tog så lång tid att bli ung” ett ordagrant återgivet citat från 

honom. Det senare är ett citat ur ett tal som Dylan höll vid den tid då han slog igenom. Talet 

som var relativt okänt hölls när han mottog ett Tom Paine-pris på en middag 1963.
71

 Detta tal 

finns med i Martin Scorseses No Direction home: Bob Dylan, en dokumentär om Dylan från 

2005.
72

 Det föreligger alltså rimliga skäl att ett uttalat fan som Hellström har tittat på denna 

kända, prisbelönta dokumentär. Den mer intressanta frågan, förutom att det kopplar samman 

”Uppsnärjd i det blå” med ”Det tog så lång tid att bli ung”, är snarare varför han använder just 

detta citat. Jag kommer nu att hålla mig till historien om Eva men jag återkommer till detta 

citat under temat och tillika rubriken ”Ungdom”. 

Det finns ytterligare en koppling mellan låtarna som emellertid inte kan urskiljas enbart 

genom att läsa texterna. Båda låtarna inleds med en röst som talar. ”Uppsnärjd i det blå” 

                                                
70 Eva förekommer också i låten ”En midsommarnattsdröm”, Ett kolikbarns bekännelser, 2005.  
71 I Dylans tal säger han bland annat: ”First of all because they’re all young and it’s took me a long time to get 

young [min kurs.] and now I consider myself young.”  
72 Martin Scorsese, No direction home: Bob Dylan, Paramount Pictures, 2005. Bob Dylans mottagande av Tom 

Paine-priset förekommer cirka 8 min in i disk 2.  
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inleds som tidigare beskrivits med en kvinnoröst som säger ”men du sover ju du hör ju inte 

på” som ovan tolkades som symbol för någon som talar till en disträ ungdom, som i detta fall 

rimligtvis är Hellström själv. Kontrasterat mot denna låt inleds ”Det tog så lång tid att bli 

ung” med en mansröst som utropar ”gammal jävla skit!”. Av handlingen att döma blir 

tolkningen att det är en man som talar till sig själv då han påminns om en kärlek som han av 

någon anledning inte vill tänka på. Denna formella koppling för oss in på den mer 

innehållsliga.  

När Hellström tänker tillbaka på kärleken Eva i låten ”Det tog så lång tid att bli ung” är det 

med en annan syn än i ”Uppsnärjd i det blå”. Att det handlade om en stormig, passionerad 

kärlek indikeras av hur Hellström minns tillbaka till den i samma låt: ”Ibland ser jag oss i en 

cymbalsplasch/Eller i ljudet av en bilkrasch” och vidare: ”Men jag minns allt det jävliga och 

allt det vackra/Vi lärde känna tillsammans”.
73

 Denna häftiga kärlek indikeras alltså även i 

”Uppsnärjd i det blå” där Hellström, som han uttryckte det, ”hänger sig” för kärleken. Till 

skillnad från debutalbumet förekommer överhuvudtaget inte heller droger eller kärlek i syfte 

att dämpa starka känslor. Det förra förekommer endast som metafor i låten ”Valborg” där han 

sjunger: ”Provsmaka livets heroin”. I ”Det tog så lång tid att bli ung” fungerar inte heller 

kärleken som ett sätt att dämpa starka känslor. Hellström menar att han inte kommer dras in i 

den stundtals destruktiva relationen igen. När hon ber om hans hand kommer han inte att ta 

den: ”När du misslyckats med alla andra kom du till mig/Jag kommer inte ta din hand”.
74

  

Även om Hellström nu ser saker ur nya perspektiv menar Hellström att han inte har 

förändrats: ”Det är enkelt att bli någon annan/Jag är fortfarande samma man”. Det visar sig 

inte minst i fortsättningen på historien om Eva i ”Det tog så lång tid att bli ung” som handlar 

om en man som fortfarande är präglad av en stark känslosamhet: i det senaste albumet så 

handlar det om nostalgi, ett ord som kommer från grekiskan och betyder ”smärtan från ett 

gammalt sår”. Hellström skildrar i låten en tillbakablick på denna ungdomskärlek i ord som 

nästan ger definitionen av ordet nostalgi: ”Det tar en del år en del sår att bli ung”. Att tänka 

tillbaka till då man var ung, att i tanken återigen ”bli ung”, är att skrapa upp samma gamla sår 

som aldrig riktigt har läkt.  

                                                
73 Hellström, ”Det tog så lång tid att bli ung”, Det kommer aldrig va över för mig, 2013. 
74 Hellström, ”Det tog så lång tid att bli ung”, Det kommer aldrig va över för mig, 2013. 
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2.2.3 Så bara lyssna på stråkarna (inte gitarren) 

Det finns ytterligare en koppling mellan låtarna ”Uppsnärjd i det blå” och ”Det tog så lång tid 

att bli ung”. Men det krävs en lite längre förklaring till varför jag väljer att behandla den här. 

Redan i ”Uppsnärjd i det blå” hade Hellström alltså insett destruktiviteten i relationen till Eva 

och hävdat att det inte är ett liv att leva. I den sista meningen säger han till Eva: ”Men Eva, 

Eva./ Eva, Eva./Vi måste börja leva.”
75

 Det står klart i och med handlingen i de båda låtarna 

att det gör ont i dem att inte vara tillsammans, men kanske lika ont att vara det. Hellström 

menar dock att man ändå måste hitta ett sätt att leva. Hur det ska skulle gå till visste han inte i 

”Uppsnärjd i det blå”. Han försöker emellertid 13 år senare i ”Det tog så lång tid att bli ung” 

svara på detta. Även om han inte riktigt vet vad han försöker säga så finns det enligt honom 

något slags svar i musiken: ”Eva, jag vet inte vad jag försöker säga/Så bara lyssna på 

stråkarna.”
76

 

En förändring i Hellströms ethos kan spåras i denna uppmaning som avslutar låten ”Det tog så 

lång tid att bli ung”. Denna förändring började utformas redan 2010 på musikfestivalen Way 

Out West i Göteborg. Det var samma år som Håkan Hellström på våren hade släppt 2 steg 

från Paradise, det vill säga skivan innan Det kommer aldrig va över för mig. Där markerade 

Hellström i sina texter och i intervjuer något slags slut och han uppgav i en intervju att han 

trodde det skulle dröja en lång, lång tid innan nästa skiva.
77

 För att citera skribenten Klas 

Ekman i en artikel i tidningen Café så framstod hela 2 steg från Paradise ”[…] som ett avsked 

till det gångna decennium då han gått från kompmusiker till att bli en av Sveriges allra största 

artister. Där revs en vacker dröm, och i Du är snart där dök ”de” upp i dörröppningen för att 

konstatera att ’Håkan, du var bättre förr’.”
78

 Men om 2 steg från paradise markerade slutet på 

hans gamla jag antyddes det redan på sommaren efter albumsläppet en början till det som 

skulle bli den ”nya” Hellström vilken alltså påträffas i ”Det tog så lång tid att bli ung”.  

Hellström uppträdde på Way Out West med anledning av firandet av att det hade gått 10 år 

sedan debutalbumet. På den festivalen sjöng han, iklädd den sjömanskostymen som bars vid 

debuten, alla tio låtar från början till slut från debutalbumet. I slutet av ”Uppsnärjd i det blå” 

                                                
75 Hellström,”Uppsnärjd i det blå”, Känn ingen sorg för mig Göteborg, 2000. 
76 Hellström,”Det tog så lång tid att bli ung”, Det kommer aldrig va över för mig, 2000. 
77 Ekman, 2013:4. 
78 Ekman, 2013:4. 
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bjöds publiken på en aldrig tidigare hörd extravers.
79

 Den motsvarade nästan samma vers som 

sedan återfinns i ”Det tog så lång tid att bli ung”. Det kan alltså därför anses vara en tredje 

formell koppling mellan de två låtarna. Ett av undantagen mellan den extravers som sjöngs 

2010 och den som faktiskt förekommer på det senaste albumet är att Hellström i sin sista 

uppmaning har bytt ut ordet ”blåsarna” till ”stråkarna”: 

Ibland minns jag ett virveltrumslag eller ljudet av en bilkrock. Och hur jag bakfull och patetisk vid 

en stolpe försöker säga nått alldeles för stort. Vi kommer aldrig va nya igen men aldrig bli gamla 

heller. Eva, upp går solen så säker, så säker på sig själv. När augusti får dig att bryta samman tänk 

på när vi va tillsammans. Eva jag vet inte vad jag försöker säga, så bara lyssna på blåsarna.80  

De där stråkarna är en stor del av Hellströms förändring av hans ethos. Med den uppmaningen 

avslutar Hellström albumet på samma sätt som han började samma album: Titelspåret i Det 

kommer aldrig va över för mig, ”Peace and Luv” är en låt med endast instrumental 

stråkmusik. Enligt Ekman har målet med skivan för Hellström varit att gör en motsvarighet 

till John Lennons Imagine: tre stråkbaserade låtar och sju karga.
81

  

Stråkarna är således centrala i albumet vilket innebär att andra instrument har fått ge vika, inte 

minst det instrument som är en symbol för indierocken: gitarren. Ekman menar att albumet 

från 2013 är ”[…] ett avsked till frenesin och rockbandsproduktionen [men även] om 

ljudbilden är ny på Det kommer aldrig va över för mig så är det mesta precis som förr.”
82

 

Kanske är det som Ekman säger att det mesta är som förr men det är ändå stråkarna som 

Hellström uppmanar Eva att lyssna på. Gitarren är det instrumentet som symboliserar det Klas 

Ekman beskriver som ”rockbandsproduktionen”. Bannister menar att förekomsten av gitarrer 

är den tydligaste aspekten av indiegenrens anslutning till rocktraditionen.
83

 Denna förändring 

markeras också i det att hans gamle Broder Daniel-kollega, Daniel Gilbert, som enda person 

sen albumet från 2010 lämnar Hellströms liveband. Anledningen var att de ville gå helt olika 

vägar musikaliskt och det blir symboliskt att det är gitarristen som väljer att lämna bandet.
84

  

                                                
79 Larsson, Markus, ”Sjukt, sjukt, sjukt bra”, Aftonbladet 15/8 2010, 

http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/recensioner/article12427321.ab (2016-05-23). 
80 ”Håkan Hellström - extravers till `Uppsnärjd i det blå` @ WoW 2010” (2010), Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=laJhBcaWLGE (22/5 2016). 
81 Ekman 2013:4. 
82 Ekman 2013:4. 
83 Bannister 2006, s. 78. 
84 Ekman 2013:4. 

http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/recensioner/article12427321.ab
https://www.youtube.com/watch?v=laJhBcaWLGE


24 

  

 

 

Men även om Hellström lämnar gitarren väljer han trots det att fortfarande kalla sin musik för 

indiemusik. På så sätt utvidgar han med sin dominerande ställning inom det 

populärmusikaliska fältet synen på vad indiemusik kan vara. Hellström gör på så sätt denna 

genre bredare vilket ger andra artister som spelar indiemusik en möjlighet att nå en bredare 

publik utan att förlora de attribut som tillskrivs artister inom indie- och rockgenren: ”äkthet”. 

Ett exempel som visar på att Hellström var en artist som öppnade upp för många andra 

indiemusiker efter honom att nå en bredare publik är göteborgsartisten Joel Alme. I en 

intervju i podcasten Värvet berättar Alme om hur han förhåller sig till den ”ofrånkomliga 

liknelsen” med Håkan Hellström. Han får också svara på om denna liknelse har varit till gagn 

för honom och andra band som exempelvis Bad Cash Quartet, som var ”en halv generation 

under honom” eller inte:  

Från början var det så eh … jag tänkte på när Håkan släppte dom här artisterna som fanns i Sverige 

då inget ont om dom men det var ju ganska mycket samma artister liksom eh … det var ju Tomas 

Ledin, Lisa Nilsson, Erik Gadd och alla. Så att, även om många jämför mig med Håkan nu så utan 

Håkan så hade kanske inte många av oss funnits rent liksom och fått släppa skivor och sådär så att 

han det var väl The Ark på ett hörn också där men alltså jag kan vara ganska trött på jämförelser 

och sådär men jag tror mest till gagn faktiskt för att han ändå bröt sig igenom isen på det sättet och 

sådär. 85 

2.3 Ungdom 

2.3.1 På väg in i vuxenlivet 

Hellström ägnar stora delar av debutalbumet åt att skildra ungdomen och det som för många 

introduceras när man är ung. Albumet är fullt av låtar som innehåller referenser till fest, 

droger och alkohol. En av låtarna, ”Ramlar”, verkar handla om en enda lång utekväll: ”Och 

jag var full och jag var dum och jag ramla på allt/Och jag föll för någon på en fest 

någonstans/Och det skulle ju va dans, dans, dans!”.
86

 I låten ”Uppsnärjd i det blå” lyder den 

första meningen av låten: ”Dem måste lära sig gå/Det är vad folk säger när det är vi två”.
87

 Att 

”Dem måste lära sig gå” symboliserar att vara ung blir desto tydligare om man även går till 

                                                
85 David Mehr. (Producent). (2016, 22 februari). ”Joel Alme”, Värvet [Podcast], http://xn--vrvet-

gra.se/podcast/216-joel-alme/ (2016-05-22). Detta säger Alme från 53:34 in i podcastavsnittet. 
86 Hellström, ”Ramlar”, Känn ingen sorg för mig Göteborg, 2000. 
87 Tommy James & the Shondells,”I think we´re alone now”, 1967.  I originalet sjunger dem: ”Children behave. 

That´s what they when we´re together”. 

http://värvet.se/podcast/216-joel-alme/
http://värvet.se/podcast/216-joel-alme/
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den låt vilken Hellström alltså anspelar på, poplåten: ”I think we´re alone now”.
88

 I 

ursprungstexten sjunger gruppen nämligen: ”Children behave”.
89

  

 

Under temat Kärlek behandlades ungdomskärleken, inte minst till ”Prinsessan Eva” som 

beskrivs i debutalbumet. Den unga åldern antyds även i anknytning till kärlek då han 

beskriver det motsatta könet med ordet ”flicka”. I ”Magiskt men tragiskt” dansar han med en 

flicka som dansar honom ”galen” och i ”Nu kan du få mig så lätt” berättar han: ”Alla flickor 

(min kurs.) har gått hem/Och du var sötare än dom men jag slängde bort dig igen”.
90

 I 

”Ramlar” heter det: ”För många flickor (min kurs.) ramlar förbi/För många rammelsängar att 

ramla i”.
91

 Han lägger även märke till kärlek hos andra unga människor, troligtvis för att han 

själv är ung: i ”Atombomb” ser han ”pojkar och flickor (min kurs.) gå igenom 

kärlekslunden”.
92

  I det senaste albumet, 13 år senare, är emellertid ordet ”flicka”, som 

förekommer i fyra av tio låtar på debutalbumet, helt utelämnat. Istället användar han sig av 

egennamnet ”Eva” den enda gången som han refererar till det motsatta könet vilket kan ses 

som en indikation på Hellströms ökade ålder. 

 

Det finns redan i debutalbumet en antagonism till det vuxna och rationella: den analyseras 

fram av Englund i den ovan nämnda uppsatsen Bortsprungna katter ropar tillbaks! Han 

menar att denna antagonism kan läsas mellan raderna i många av Hellströms texter. Han 

menar att låten ”Ramlar” framhäver människans förlösande dårskap och dumhet. I ”Vi Två 17 

År”, porträtteras en vuxenvärlden som pratar strunt: ”Och dom säger bla, bla, bla, bla/Du 

fattar ingenting”.
93

 Med Hellströms debutalbum blev han tydligt förknippad vad han själv 

anser är en felaktig bild av honom som en artist som skriver om tonårsångest: ”De tror att jag 

är tonåring men det är fel – jag är bara fem år.”
94

 

                                                
88 Tommy James & the Shondells, 1967. Att han anspelar på denna låt är tydligt eftersom den även är nästintill 

musikaliskt identisk med denna.  
89 Tommy James & The Shondells, 1967. 
90 Hellström, ”Nu kan du få mig så lätt”, Känn ingen sorg för mig Göteborg, 2000. 
91 Hellström, ”Ramlar”, Känn ingen sorg för mig Göteborg, 2000. 
92 Hellström, ”Atombomb”, Känn ingen sorg för mig Göteborg, 2000.  
93 Hellström, ”Vi två, 17 år”, Känn ingen sorg för mig Göteborg, 2000. 
94 Pierre Hellqvist, ”Håkan Hellström”, Håkan Hellström – Texter om ett popfenomen, Håkan Steen (red.), 

Finland: Bookwell 2008, s. 163. 
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2.3.2 En äldre men aldrig gammal Hellström 

Under temat Kärlek konstaterades att hela låten ”Det tog så lång tid att bli ung” bestod av 

tillbakablickar på ungdomen. Detta är något som även andra låtar i det senaste albumet består 

av. I ”När lyktorna tänds” skriver han: ”Jag är bara en grabb, har just fyllt 21/Varken ond eller 

god som vilken grabb som helst” och i ”Det kommer aldrig va över för mig”: ”En pojke från 

förr är tillbaks igen/Han bara står där och stirrar mig rakt ner i själen”.
95

 Hellström sjunger 

vemodigt i låten ”Street Hustle”, som alluderar till och påminner starkt musikaliskt om 

rockmusikern Lou Reeds ”Street Hassle”, att: ”Jag är inte längre ung”.
96

 Att det är de unga 

åren som denna låt handlar om indikeras av att han ännu inte har ett giltigt ID, inledningen i 

”Street Hustle” lyder: ”Gick in överallt på falsk ID/På ditt stod Kerouac, på mitt Morrissey”.
97

 

I ”Livets teater” beskriver han väl denna situation i ”Sommarnatten när man var ung” med: 

”När man är yngre vill man ha åldern/När man är äldre vill man ha elden”.
98

 Men för att 

återgå till låten ”Street Hustle” så får återigen Morrissey, sångaren i bandet The Smiths, vara 

med i Hellströms texter. Denna gång förekommer han dessutom uttryckligen med hans namn 

och intressant nog tillsammans med Beat-författaren Jack Kerouac. Vad dessa två har 

gemensamt indikerar varför Hellström fortfarande framhäver ungdomen i sina texter.  

Ett återkommande mönster i traderingen inom all form av historia, så också inom 

populärmusikens historia, är dess fixering vid personer.
99

 Därför är det intressant vilka 

personer som musiker väljer att lyfta fram i sin tradering av musiken. Jack Kerouac var 

ingen musiker utan en författare vars bok On the road från 1948 startade den så kallade 

beatrörelsen. Denna rörelse bestod av en grupp unga, vita medelklassmän som efter andra 

världskriget protesterade mot vad dem såg som total konformism och brist på kulturella 

ambitioner i den vita medelklassens USA.
100

 Ordet ”beat” konnoterade att vara nedslagen i 

betydelsen som Kerouac själv nämner vid ett tillfälle: ”beaten by the mainstream culture”.
101

 

Att känna sig nedslagen av mainstreamkulturen, det samhället runtomkring anser att du 

                                                
95 Hellström, ”När Lyktorna tänds” och ”Det kommer aldrig va over för mig”, Känn ingen sorg för mig 

Göteborg, 2000. 
96 Lou Reed, ”Street Hassle”, Street Hassle, 1978. 
97 Hellström, ”Street Hustle”, Det kommer aldrig va över för mig, 2013. 
98 Hellström, ”Livets teater”, Det kommer aldrig va över för mig, 2013. 
99 Bergman et al. 2011, s. 39. 
100 Magnus Bremmer och Klas Ekman. (Producenter). (2016, 3 maj). ”Hippierörelsen”, Bildningspodden, 

[Podcast], http://www.bildningspodden.se/avsnitt/23-hippierorelsen/ (2016-05-22). De första 3–5 min. 
101 Bremmer och Ekman 2016. 
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borde vara, är något som Hellström ofta själv tar upp i sina texter.
102

 Ur Beatrörelsen 

skapades sedermera hippierörelsen som likt den förra var mot mainstreamkulturen. Ett 

nyckelord för båda rörelserna var ”autenticitet” som förknippades med ”för-sexuell eller 

asexuell renhet”.
103

 På 1980-talet lyftes dessa värden återigen upp som en del av autenticitet 

och var för indiemusiken en viktig del av den reaktion mot hyper-sexualiteten som utmärkte 

mainstreammusiken på 1980-talet.
104

 Indiemusikens fokus på för-sexuell eller asexuell 

renhet legitimerades genom dess referenser till 1960-talets psykedeliska rock och 

hippierörelsen. Morrissey blev en stor symbol inom indiemusiken för denna reaktion.
105

  

Vad Morrissey och Jack Kerouac har gemensamt är framhävandet av det unga, rena och 

”fräscha”. Att han använder sig av dem båda är en del av den strategi som innebär att förhålla 

sig till den cykliska process som alla fält, i synnerhet populärmusikens fält präglas av. Allt 

sedan populärmusikens framväxt som skedde på riktigt efter andra världskriget har det 

nämligen varit yngre aktörer, ungdomskulturerna, som skapat ny musik och ifrågasatt den 

äldre generationen som innehar de etablerade positionerna. Med den bakgrunden kan man 

förstå Hellströms sociala ethos och hans handlingar i relation till den doxa som råder: den 

skapar en viss logik för handlingarna genom internalisering och förkroppsligande av sociala 

normer och strukturer i Hellströms habitus.  Hellström är inför varje skiva mån om att berätta 

att det är nya influenser som har inspirerat hans musik och stil. Modeexperten Daniel 

Lindström menar att: ”Han har ju gjort hur många stilbyten som helst genom åren, men på 

något sätt har han alltid prickat in det som legat i tiden.” Detta förnyande, både inom stilen 

och musiken, bottnar dock alltid i hans ungdom eller ungdomlighet: genom att all hans musik 

på något sätt kan spåras till vad han lyssnade på i tonåren och att vilken ny stil han än väljer 

inför den nya plattan så sitter det ungdomliga, eller ibland rentav pojkaktiga, i hur han även 

som 40-åring i sin habitus förkroppsligar ungdomligheten. En modeexpert beskriver i en 

                                                
102 Han menar vid flera tillfällen i sina texter exempelvis att staden drar ner honom till botten, något som jag 

kommer illustrera med flera exempel under temat ”Staden”. 
103 Bannister 2006, s. 92. 
104 Bannister 2006, s. 98.  
105 Bannister 2006, s. 98. Morrissey har även kommit ut som asexuell (se Coleman, Miriam, ”Unfortunately i am 

not homosexual”, Rolling Stone 20/10 2013, http://www.rollingstone.com/music/news/morrissey-unfortunately-

i-am-not-homosexual-20131020 (2016-05-16)). 

http://www.rollingstone.com/music/news/morrissey-unfortunately-i-am-not-homosexual-20131020
http://www.rollingstone.com/music/news/morrissey-unfortunately-i-am-not-homosexual-20131020
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artikel det senare, om Hellströms olika stilar, och menar att ”[e]n anledning till att han ser så 

fantastisk ut är att hans pojkaktiga look. Allt sitter snyggt på hans långsmala kropp.”
106

  

 

Denna ungdomliga norm har även införlivats i hur han skriver och är en stor del av hans 

diskursiva ethos. Hellström menar att han aldrig kommer bli gammal: ”vi kommer aldrig va 

nya igen/Men aldrig bli gamla heller”. Detta mål märks alltså tydligt ”Det tog så lång tid att 

bli ung” där han nu försöker bevara detta ungdomliga ethos. Det är också just därför titeln på 

låten är ett citat ur Dylans tal: i David Yaffes biografi av Bob Dylan: Like a Complete 

Unknown tolkar han nämligen Dylans tal som ett försök att åldras baklänges. Bob Dylan 

inledde talet med att hävda att han var stolt över att vara ung och att han ville hylla allt som 

ledde till föryngring. Jag kommer att fördjupa den effekt detta citat har på Hellströms ethos i 

följande avsnitt. 

2.3.3 Nu och då: En talesperson för en hel generation unga människor 

Det tal som Dylan höll, ur vilket Hellström citerar, var ett kontroversiellt sådant som väckte 

starka reaktioner mot Dylan och dem som hade gett honom priset. Talet i sig är dock inte så 

intressant för att undersöka just vilken effekt det har på Hellströms ethos. Desto mer intressant 

är det svar juryn skrev till de upprörda människor som befunnit sig på plats: 

It should certainly be extended to our own youth, who according to many experts are becoming 

increasingly alienated and lost in our present society. Whether we approve or not, Bob Dylan has 

become the idol of the progressive youngsters of today, regardless of their political factions. He is 

speaking to them in terms of protest that they understand and applaud. […] E.C.L.C. feels that it is 

urgent to recognize the protest of youth today and to help make it understood by the older 

generation. Walt Whitman and Woody Guthrie, the culture antecedents of Bob Dylan, were not 

appreciated by their society until they were very old. We think that it would be better to make the 

effort now to comprehend what Bob Dylan is saying to and for the youth.107 

Juryn menade alltså i sitt svar att Bob Dylan hade blivit en förgrundsfigur för de unga 

människor som runt 1963 kände sig vilsna och alienerade från samhället. De ansåg att Dylan 

förstod dem, gjorde sig förstådd hos dem och hjälpte dem även att bli förstådda för den äldre 

generationen. Därför tyckte dem att Dylan till skillnad från hans kulturella företrädare, Walt 

                                                
106 Sofia Edgren, ”Håkan bit för bit”, Dagens Nyheter 15/7 2013, http://www.dn.se/kultur-noje/musik/hakan-bit-

for-bit/ (2016-05-20). 
107 Corliss Lamont, ”Bob Dylan and the NECLC”, http://www.corliss-lamont.org/dylan.htm (2016-05-23). 

http://www.dn.se/kultur-noje/musik/hakan-bit-for-bit/
http://www.dn.se/kultur-noje/musik/hakan-bit-for-bit/
http://www.corliss-lamont.org/dylan.htm


29 

  

 

 

Whitman och Woodie Guthrie, som inte blev uppskattade förrän på äldre dagar att det var 

bättre att redan då, 1963, förstå vad han säger till och för dem unga. Han visar på så sätt att 

Bob Dylan är hans kulturella förebild, särskilt Dylan som han var under hans första år i 

rampljuset. Således kan man hävda att Hellström implicerar att även han följer i ledet av 

manliga förebilder som räknas upp i talet: Walt Whitman, Woody Guthrie, Bob Dylan och nu: 

Håkan Hellström. Som Dylan är för Hellströms musik var Walt Whitman och Woody Guthrie 

för Dylan själv. Förutom att han hävdar kopplingen till Bob Dylan som han var 1963 i låten 

”Det tog så lång tid att bli ung” förkroppsligas till även Bob Dylan som han såg ut under 

denna ungdomsrörelse under 1960- och 1970- talet med svart klädsel, hatt och de mörka 

lockarna som tycks bli längre och längre: ”Men det som sticker ut mest är ändå de fantastiska 

lockarna. De går att härleda till Bob Dylan eller Bruce Springsteen back in the days.”
108

  

Hellström lånar på så sätt ethos från vem Dylan var år 1963 och vilka Dylans kulturella 

företrädare var under deras tid: en talesperson för en hel generation unga människor. 

2.4 Staden 

Redan året efter debutalbumet, 2001, fick Hellström utmärkelsen ”årets göteborgare”. Detta 

kom att bli en stor del av det ethos som han konstruerade som soloartist. I samtliga album 

spelar hemstaden en betydande roll i hans texter. I debutalbumet nämns Göteborg flera gånger 

och i texterna förekommer spårvagnar, Vasastan och kärlekslunden i Vasaparken som alla tre 

förknippas med staden. Så är även fallet i det senaste albumet där han i texterna nämner olika 

delar av Göteborg. I det senaste albumet nämns Hisingen i låten ”När Lyktorna tänds” 

upprepar han fyra gånger: ”I natt har Gud skonat Hisingen” i låten ”Det tog så lång tid att bli 

ung” skriver han: Jag har drivit från Stigberget till hamninloppet och i låten ”Valborg” inleds 

låten med: ”Änglarna har åkt på pisk”. Det senare är ett sportreferat till fotbollslaget IFK 

Göteborg som kallas för just änglarna. Hellström är ett uttalat GAIS-fan och hans låt 

”Gårdakvarnar och Skit” spelas när GAIS-spelarna kommer in på stadion. I sitt diskursiva 

ethos har han aldrig lämnat sin hemstad (eller sitt fotbollslag) vilket underbyggs i och med 

exemplet som Hellströms eget liv utgör. Han har aldrig lämnat staden fysiskt mer än att delvis 

ha bott i Stockholm vilket betyder att hans sociala ethos sammanfaller med hans diskursiva 

ethos. Vad det betyder för Hellströms ethos att framhäva den stad där han kommer ifrån 

kommer jag att fördjupa mig i ytterligare i följande avsnitt 2.4.1.  

                                                
108 Edgren 15/7 2013. 
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2.4.1 Lokalitet och autenticitet 

Betoningen på det lokala är enligt Bannister ett värde som indiegenren framhävde för att det 

skulle kännas ”live”, rått och i vidare mening framstå som mer autentiskt. Men paradoxalt nog 

framhölls staden också av många indieband som en symbol för ett förfall och var något som 

skulle bekämpas.
109

  

När Hellström skriver om staden i debutalbumet handlar det framför allt om en flykt från 

denna. Den tidigare citerade textraden ur ”Känn ingen sorg för mig Göteborg” lyder: ”Ge mig 

arsenik/För staden är full av tanter och tragik” och i ”Uppsnärjd i det Blå” sjunger han: ”Vi 

måste härifrån/Den här staden drar ned oss till botten av ån” samt i ”Vi två, 17 år:” ”Vi måste 

gå härifrån/Innan vi ligger på kyrkogården”.
110

 I det senaste albumet skriver han i ”Pistol” att: 

”Hem är gatorna du blöder på var du än befinner dig” och i ”Livets teater” skriver han om: 

”En stad med mutor i varje gathörn”. Detta drag finns, som nämndes i tema ”Ungdom”, i 

beatrörelsen och Jack Kerouac som tidigare lyfts fram som en viktig del av uppkomsten av 

hippierörelsen. Kerouac stod inom hippierörelsen för autenticitet, det äkta, det rena och 

framför allt: mot det mainstreamkulturen. 

Hellström startade det som han själv skrev om: Göteborg blev senare själv en symbol inom 

den svenska musikscenen som staden några få vita män lyckades trotsa och inte låta sig 

”brytas ned av”, tränga igenom och nå en bredare publik. Detta bekräftas av expressens 

kulturskribent Björn Werner:  

 

Det var länge sedan Håkan Hellström och The knife gjorde Göteborg till Sveriges 

musikhuvudstad. […]Det finns nämligen inget som talar för att de gyllene åren då Göteborg satte 

tonen för resten av landet kommer att komma tillbaka. Snarare lyckades en handfull band och 

artister göra det - trots Göteborg […]Trots en huvudstad som lockar med framgång, pengar och 

berömmelse för de få som vågar trotsa Göteborgsandan. Trots en kommun som tycker att 

                                                
109 Inte minst indiebandet The Smiths skriver om detta i flera av deras låtar. Bara ett av många exempel är 

”Everyday is like Sunday” som Hellström citerar friskt ur i ”Atombomb” har inspirerat Hellström till detta tema. 

I låten sjunger The Smiths om en kuststad som glömdes bort: ”This is the coastal town/That they forgot to close 

down/ Etch a postcard/How I dearly wish I was not here/In the seaside town /That they forgot to bomb/ Come, 

come, come nuclear bomb!” I en annan låt av The Smiths som Hellström också citerar i ”Atombomb” som heter 

”William, it was really nothing”, sjunger gruppen: ”The rain falls hard on a humdrum town / This town has 

dragged you down”. 
110 Hellström, Känn ingen sorg för mig Göteborg, 2000. 
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kulturpolitik är synonymt med att bygga evenemangsstråk. Trots allt detta fanns det en period då 

unga, manliga, vita talanger lyckades tränga igenom ytan och ut i världen.111 

 

2.5 Maskulinitet  

I två av tre kandidatuppsatser som tidigare analyserat Håkan Hellströms texter framhålls hans 

förhållande till maskulinitet.
112

 Båda hänvisar till maskulinitetsforskaren R.W. Connell och 

begreppet hegemonisk maskulinitet.
113

 Hegemonisk maskulinitet är i korthet den 

sammansättning av genuspraktiker som rymmer det för tillfället accepterade svaret på frågan 

om patriarkatets legitimitet. Hegemonin innebär att en grupp kan hävda och upprätthålla en 

ledande position i samhällslivet. Denna position är föränderlig och kampen om konsensus är 

central – om denna förändras förlorar gruppen sin legitimitet och makt över andra grupper. 

Den hegemoniska maskuliniteten strävar därför efter auktoritet för att skapa legitimitet åt sina 

ideal. På så sätt säkerställs män som norm och mäns dominanta position över kvinnor som är 

underordnande. Det är genom upprätthållandet av uppdelningen av könen som det manliga 

legitimeras som norm.
114

  

2.5.1 Hellström och heterosexualitet 

Alla påverkas av hegemonin och idealen som den upprätthåller. Ett ideal som kan sägas vara 

grunden för att bevara genusordningen är att män ska åtrå kvinnor. Inte minst män som har en 

annan sexualitet skakar om detta fundament. De som inte åtrår kvinnor är enligt den 

maskulina hegemonin inte män och representerar således något ”omanligt”.
115

 Hellström 

väljer att när han första gången står på scen som soloartist framträda iklädd en 

sjömanskostym. Även om Hellström själv är aningslös väcker han med hur han klär sig, sin 

habitus, associationer till gaykulturen: ett exempel är den berömde bildkonstnären GANs, 

Gösta Adrian Nilssons, målningar av män i sjömanskostymer. GAN var själv homosexuell 

och hans målningar av sjömän var ett uttryck för hans sexuella läggning.
116

 Ett annat exempel 

är Rainer Werner Fassbinders homoerotiska film Matrosen och Stjärnan från 1982 där 

                                                
111 Björn Werner, ”Musikhuvudstaden Göteborg är död”, Expressen 12/10 2015, 

http://www.expressen.se/gt/musikhuvustaden-goteborg-ar-dod/ (2016-05-15). 
112 Jfr Sveland 2009, Englund 2010 och Gunnerfeldt 2015. 
113 R.W. Connell, Maskuliniteter, Göteborg: Daidalos 2008. 
114 Connell 2008, s. 115. 
115 Connell 2008, s. 117. 
116 Intressant i sammanhanget är att GAN likt Hellström i sina dagböcker beskrev sig själv som en ”outsider” 

(kanske delvis på grund av hans då tabubelagda sexuella läggning). 

http://www.expressen.se/gt/musikhuvustaden-goteborg-ar-dod/
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huvudrollsinnehavaren Brad Davis spelar matrosen Querelle. Trots anspelningar som dessa är 

Hellströms texter på albumet Känn ingen sorg för mig Göteborg i hög grad är 

heteronormativa där han nästan uteslutande åtrår en kvinnlig motpart. En analys av 

Hellströms texter i detta album visar att när han sjunger om kärlek, vilket han gör i 8 av 10 

låtar på hans debutalbum, är det bara en av låtarna där det inte nödvändigtvis behöver handla 

om heterosexuell kärlek.
117

  

En invändning som kan göras är att Hellström endast sjunger om kärleken till det motsatta 

könet av den enkla anledningen att han själv är heterosexuell. Men det visar sig snart efter en 

genomläsning av det senaste albumet att Hellströms förhållande till detta maskulina ideal, 

som heteronormativitet är, inte varit statiskt i detta avseende: Det kommer aldrig va över för 

mig visar i själva verket en helomvändning.
 118

 Där är det endast en av alla kärlekslåtar, ”Det 

tog så lång tid att bli ung”, där han explicit sjunger om heterosexuell kärlek. Resten av låtarna, 

när det handlar om kärlek, kan ”jaget” likaväl vara heterosexuellt som homosexuellt. 

Eftersom han endast refererar till en kvinna en gång i det senaste albumet blir det en markör 

för Hellströms dämpade betoning på heteronormativitet. En del av förklaringen till denna 

förändring i Hellströms texter från 2000 till 2013 ligger inom det samhälleliga fält – inom 

vilket alla sociala fält befinner sig – och den förändring av doxa som skett av attityder kring 

homosexualitet. Det tydliggjordes i det institutionaliserade erkännande som samkönade 

äktenskap fick i Sverige 2009, som alltså skedde i tiden mellan det första och senaste albumet. 

Dessutom bevisar han till skillnad från år 2000, sin heteronormativitet – och därmed sin 

”maskulinitet” – genom sitt sociala ethos eftersom han sedan länge är gift med en och samma 

kvinna som han har två barn tillsammans med. Förändringen av doxa i kombination med hans 

förändring av sitt sociala ethos möjliggör för Hellström att i sitt diskursiva ethos frångå 

heteronormativiteten och på samma gång inte riskera att sänka sitt ethos. Från obestämda 

antydningar som sjömanskostymen – som förvisso uppfattades av många människor och 

bland annat tog honom till förstasidan av tidningen QX – till att även diskursivt stärka sitt 

ethos hos kanske i synnerhet denna grupp människor utan att för den sakens skull riskera att 

bli förpassad till botten av den hegemoniska maskulinitetens hierarki.
119

  

                                                
117 Hellström, ”Vi två, 17 år”, Känn ingen sorg för mig Göteborg, 2000.  
118 Tiina Rosenberg (red.) (2005), Könet Brinner! Judith Butler, Natur och Kultur, s. 10 i Joakim Sveland 2009. 
119 ”Hångla med Hellström i julinumret av QX” [osign.], QX 20/6 2001, http://www.qx.se/1226/hangla-med-

hellstrom-i-julinumret-av-qx (2016-05-22). 

http://www.qx.se/1226/hangla-med-hellstrom-i-julinumret-av-qx
http://www.qx.se/1226/hangla-med-hellstrom-i-julinumret-av-qx
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2.5.2 Den ”feminiserade” mannen 

Det är emellertid inte bara homosexuella män utan även heterosexuella män som uppvisar 

feminina sidor som riskerar att avvisas till botten av genussystemet. Sveland menar i sin 

kandidatuppsats att Hellströms maskulinitet utmanar den dominerande hegemoniska 

maskuliniteten i och med hans ovilja att inneha och utnyttja makt.
120

 Sveland menar att 

Hellström ansluter sig till ”omanliga” värden genom att vid upprepade tillfällen beskriva sig 

själv som ”[…] svag, blyg, misslyckad och beroende av andra(s kärlek).”
121

 Som jag har 

argumenterat för ovan bekräftar analysen av debutalbumet dessa värden: att vara misslyckad, 

svag, och beroende av andras kärlek förekommer i stora delar av texterna och har diskuterats 

under både temat ”Utanförskap” och kort under temat ”Kärlek”. Att vara blyg antyds 

exempelvis i låten ”Nu kan du få mig så lätt” på det första albumet: ”Och jag vågade aldrig 

hålla din hand/Vi är inte sådana som i slutet får varandra”. I Det kommer aldrig va över för 

mig framkommer denna sida men inte lika tydligt som i debutalbumet.  

I Känn ingen sorg för mig Göteborg beskrivs hans underlägsna position inom relationer, 

möten med det motsatta könet eller tillfälliga kärleksförbindelser. I ”Känn ingen sorg för mig 

Göteborg” är det hon som leder och han följer: ”Det var en kväll på ett diskotek/Jag följde 

varje hennes danssteg”.
122

 I ”En vän med en bil” beskrivs implicit svårfångad kärlek där 

makten ligger hos motparten i textraden: ”Jag har lurat mig själv för många gånger nu/Jag 

trodde kärlek som din var lätt att fånga nu”.
123

 I exempelvis ”Magiskt men tragiskt” hette det: 

”Jag dansar med en flicka/ Hon dansar mig galen” för att senare berätta att han ”Behöver lite 

kärlek från fel sort” och ”Det är så tragiskt/Så jag springer tillbaks till dig”. Han indikerar 

något liknande när han berättar att ”[o]m du vill ha mig/Nu kan du få mig så lätt”. Denna 

bräcklighet, svaghet och brist på kontroll som framställs i texterna förstärks av det rent 

musikaliska, genom hur han sjunger orden. För även de som inte håller med om att han har en 

falsk sångröst håller med om att den är annorlunda. Som musikjournalisten Per Bjurman 

                                                
120 Sveland 2009.  
121 Helena Hill skriver att vara ”veka, blyga, räddhågsna” formar delar av den historiska synen på omanlighet 

(Befria mannen! s. 25) i Sveland 2009. 
122 Hellström, ”Känn ingen sorg för mig Göteborg, Känn ingen sorg för mig Göteborg, 2000. 
123 Hellström, ”En vän med en bil”, Känn ingen sorg för mig Göteborg, 2000. 
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skriver i en artikel i Aftonbladet: ”Håkan sjunger INTE falskt. Däremot har han en vek, 

bräcklig, skör och vinglig sångröst.”
124

 

Sveland undersöker endast utvalda texter fram till och med hans femte album För sent för 

Edelweiss som släpptes 2008. Även i det senaste albumet visar han dock upp sina ”svaga” 

sidor. Genom en hel låt, ”Du kan gå din egen väg”, stammar han sig fram. Han inleder låten 

med: ”F-f-folk viskar om oss/S-s-säger att vi inte hör ihop.” Hellström menar att detta gjorde 

han som barn men stamning dyker fortfarande upp när han känner sig osäker, exempelvis 

träffar snygga tjejer. Det är intressant att han väljer att framhäva stamningen i låten eftersom 

människor som stammar, som Hellström, inte tenderar att göra det när dem sjunger. Min 

analys av det senaste albumet visar att viljan till makt och auktoritet är mer framträdande i 

Det kommer aldrig va över för mig än i debutalbumet där den i stort sett inte förekommer alls. 

Inte minst besitter Hellström makt och kontroll i kärleksrelationer där Hellström intar roller 

som beskyddare respektive hjärtekrossare. I ”Det tog så lång tid att bli ung” beskrivs en 

ömtålig kvinna där han fungerar som en hjälpare och hennes sista utväg: ”När du misslyckats 

med alla andra kom du till mig”.
125

 I ”Det kommer aldrig va över för mig” porträtteras han 

som en hjärtekrossare: ”Jag är en storm från ingenstans/Jag kan krossa ditt hjärta […] Som en 

orkan kan jag svepa bort dig” och senare i samma låt ”Jag kan bränna dig som du aldrig bränt 

dig/Om du leker med mig”.
126

 Låtarna sjungs dessutom med en förändrad röst, en mer stabil 

och stark sådan.  

Sveland drar slutsatsen att Hellström står i opposition mot den rådande hegemonin för att han 

uppvisar feminina sidor. Utan att utesluta en sådan förklaring, kan det faktum att han uppvisar 

feminina sidor i sitt diskursiva ethos även förklaras inom den kontext som Hellström befinner 

sig i. Först och främst har vita medelklassmän generellt sett ett större svängrum när det 

kommer till att uppvisa olika maskuliniteter.
127

 Inom det indiefält vilken han verkar är det 

enligt doxa acceptabelt och kanske till och med eftersträvansvärt att uppvisa ”feminiserade” 

maskuliniteter. Bannister menar att indie lockade ”'young White men ... uncomfortable with 

the conventional gendered identities offered by the dominant strands of popular culture, but 

                                                
124 Per Bjurman, ”Håkan sjunger inte falskt bara vekt och bräckligt”, Aftonbladet 4/11 2002, 

http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/kronikorer/perbjurman/article10317974.ab (2016-05-10). 
125 Hellström, ”Det tog så lång tid att bli ung”, Det kommer aldrig va över för mig, 2013. 
126 Hellström, ”Det kommer aldrig va över för mig”, Det kommer aldrig va över för mig, 2013. 
127 Helena Hill (2007), Befria Mannen!, s. 25 I Sveland 2009. 

http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/kronikorer/perbjurman/article10317974.ab
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unable..,. to fully embrace gay culture'.”
128

 I både albumet från 2000 och 2013 visar han 

”omanliga” värden som avvikelse från heteronormen, starka känslor, svaghet och blyghet. På 

samma gång väljer han i debutalbumet att framhäva ”manliga” värden som att män ska åtrå 

kvinnor och i det senaste albumet en ökad vilja till makt. Hellström väljer alltså ett mellanting 

mellan det som anses ”manligt” och ”kvinnligt”: ett androgynt ethos. 

2.5.3 De manliga förebilderna 

Hittills har jag fokuserat mer på vad Hellström har lånat från andra artister och mindre på vem 

han har lånat av. Hellström menar att han för vidare texter av de låtskrivare och artister som 

han anser vara de allra största. Dessa har enligt honom varit en förutsättning för att hans 

musik har kunnat skapas. Han menar i en intervju att han ”[…] bara bläddrar fram till facit. 90 

procent av all musik som görs idag är skit. Det skulle [vara] så mycket bättre om de bläddrade 

fram till facit direkt.”
129

 Vägen till facit är för honom en väg som har skrivits av vita, 

västerländska män från Sverige och främst anglosaxiska länder som USA och Storbritannien. 

Analysen som inneburit en noga genomläsning av Hellströms debutalbum visar att han inte en 

enda gång refererar till en text som är skriven av en kvinna. 

Enligt Bourdieu är en av de viktigaste egenskaperna hos ett produktionsfält den ständiga 

närvaron hos fältets historia.
130

 Populärmusiken växte fram i USA redan på 1800-talet och 

fick sitt rejäla uppsving på 1940- och 1950-talet. USA har tillsammans med främst 

Storbritannien varit ledande inom detta fält sedan dess. Ett exempel på den ständiga närvaron 

av fältets historia var den en idé inom indierocken som befästes om att all bra musik redan 

hade skapats. Det handlade inte om att uppfinna hjulet på nytt utan ett slags arkeologiskt 

grävande i äldre musik, framför allt i 1960-tals psykedelisk rock. Bannister menar att det 

därför nödvändigt för varje bra rockgrupp att ha en musikhistoriker i bandet.
131

 Författarna till 

boken Rundgång menar att män inom rockgenren i större utsträckning attribueras med 

autenticitet. Bergman et al. menar att genom att framhäva sina rötter i en accepterad, 

respekterad och skapad tradition framstår en artist som ”äkta”, autentisk.
132

  

                                                
128 Gilbert 1999, p. 44 i Bannister 2006, s. 84. 
129 Lundell 31/3 2013. 
130 Bourdieu 1992, s. 71. 
131 Buckley 2002, p. 5 i Bannister 2006, s. 80. 
132 Bergman et al. 2011., s. 39. 
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För att träda in i det populärmusikaliska fältet måste Hellström behärska och tillgodogöra sig 

fältets regler, det vill säga den musikhistoriska kanonen. På så vis erkänner han också fältets 

betydelse innan han har makt att påverka det. Att inte erkänna kanon ger således Hellström 

ingen vinning eftersom vinster och inflytande erhålls inom fältet på dess premisser. Dessa 

premisser eller villkor kan sedan omformas av de som deltar inom fältet, men själva grunden 

är fast. Det är deltagandes ömsesidiga erkännande av fältet som ger fältets kapital ett värde 

som deltagarna kan ta del av. Att uppfylla inträdeskraven är således att erkänna fältet och 

även erkänna sig intresserad av de vinster fältet har att erbjuda. Det är alltså en förutsättning 

för att Hellström ska kunna konstruera ett ethos som attribueras med autenticitet, att han 

främst göra passningar till de artister och låtskrivare som ingår i denna tradition som tillskrivs 

detta värde: vita män inom rockhistorien.   

Kanoniseringen sker alltså genom en slags arkivering och reproducerar inom det 

populärmusikaliska fältet en föreställning om att bra musik, vad den är och vad den bör vara 

är skapad av män. Den upprätthålls av de som har position att tycka någonting inom ett 

speciellt fält.
133

 Inom det populärmusikaliska fältet är det till stor del män som har legitimitet 

att yttra sig om vad som ska anses vara ”god musik”.
134

 År 2012 genomfördes ett 

jämställdhetsprojekt med bidrag från Statens Musikverk som visade statistik på att män 

innehade exempelvis 100 % av VD-posterna på musikförlag och skivbolag samt 89 % på 

bokningsbolag.
135

 Även inom musikpressen finns en skev könsfördelning: 2011 hade inte en 

enda av Sveriges största dagstidningar en andel kvinnliga musikkritiker som var större än 

andelen manliga.  

Endast den som är en vit, västerländsk man eller som erkänner denna kanon kan nå högre 

positioner inom det musikaliska fältet, vare sig man är musiker, musikkritiker, producent eller 

skivbolagsägare. Recensenten Jan Gradvall menar i en artikel i Dagens Nyheter:  

Eftersom det rör sig så lite på Sveriges kritikerkarta så upprepas samma bild av rockhistorien 

gång på gång menar de sin. Hade könsfördelningen varit jämnare hade vi haft en annan typ av 

                                                
133 Bannister 2006, s. 77.  
134 Maria Holmin, ”Musikbranschen – en mansdominerad historia”, Sveriges Television 15/10 2013, 

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/musikbranschen-en-mansdominerad-historia 2016-05-21. 
135 Holmin 15/10 2013.  

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/musikbranschen-en-mansdominerad-historia
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musikjournalistik i dag. Män ”vet” att Springsteen, Dylan och Morrissey är de viktigaste 

artisterna […]136 

Kvinnliga musikkritiker får dessutom i större utsträckning täcka de mindre och lite mer udda 

konserterna och inte stora artister som Bruce Springsteen och så vidare.
137

 Det är, som Jan 

Gradvall menar, män som ”vet” att artister som Springsteen, Dylan och Morrissey är de 

viktigaste artisterna. Foucault menar att kanonisering är diskursiva praktiker som formar vår 

”kunskap”.
138

 Hellströms ensidiga refererande får således konsekvenser för hur synen på vad 

som är bra musik utvecklas inom det musikaliska fältet. Hellströms val är i hög grad selektiva, 

och med Hellströms legitimitet inom det populärmusikaliska fältet bidrar det till att 

reproducera och forma vad som bör anses vara bra musik samt vem som har förmåga att göra 

bra musik. 

  

                                                
136 Klas Granström, ”Musikkritik en manlig domän” Dagens Nyheter 17/11 2011, http://www.dn.se/kultur-

noje/musik/musikkritik-en-manlig-doman/ (2016-05-22). 
137 Granström 17/11 2011.  
138 Foucault 1972, p. 131. Citerad i Bannister 2006, s. 77. 

http://www.dn.se/kultur-noje/musik/musikkritik-en-manlig-doman/
http://www.dn.se/kultur-noje/musik/musikkritik-en-manlig-doman/
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3. Avslutning  

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur en artist genom manipulerade citat 

och intertextualitet kan konstruera sitt ethos och, efter att ha nått en position som etablerad 

artist, förändra eller bevara detta ethos. Trots att det har diskuterats flitigt att Hellström lånar 

en stor del av sina texter från andra stora artister och låtskrivare har ingen tidigare 

uppmärksammat det faktum att han i sitt debutalbum endast refererar till en homogen grupp 

vita, västerländska män. Denna kanonisering reproducerar inom det populärmusikaliska fältet 

en föreställning om att bra musik, vad den är och vad den bör vara är skapad av män. Den 

upprätthålls av de som har position att tycka någonting inom ett speciellt fält. Med Hellströms 

legitimitet inom det populärmusikaliska fältet bidrar detta därför till att reproducera och forma 

vad som bör anses vara bra musik samt vem som har förmåga att göra bra musik. 

Hellström har ett socialt ethos som gör det lätt för honom att få hans texter att framstå som 

äkta. Han är en rockmusiker och en vit man med ett band som består av människor som han 

känt sedan han var i skolåldern. I sina texter på debutalbumet framhäver han även många av 

de värden, att uppleva en känsla av utanförskap och att skildra egna upplevelser, som ofta 

innehas av de artister som av musikrecensenter i högre grad får autenticitetsstämpel. Det 

lokala blir i sig även en symbol för ett slags utanförskap och mot det förtryckande samhället 

runtomkring. Men i det lokala ligger även en motsättning: samtidigt som det blir en sinnebild 

för det råa och autentiska så är också det lokala, Göteborg, även en del av det massamhälle 

som han aldrig vill bli en del av.  

Det föreligger på ytan en slags stridighet mellan det faktum att Hellström lånar mycket i sina 

texter av andra artister och att han samtidigt ämnar framställa sig själv med många av de 

egenskaper som inom det populärmusikaliska fältet tillskrivs autenticitet eller äkthet. Men 

Hellström menar att det inte är en motsättning: att låna från ”de största” är för honom sättet att 

skapa bra, autentisk musik. Det spelar ingen roll att majoriteten av hans texter kan spåras 

tillbaka till andras låtar, genom att framhäva sina rötter i denna accepterade, respekterade och 

skapade tradition framstår en artist som Hellström ändå som ”äkta”, autentisk.  

Om ena foten står inom rockmusiken och populärmusikens finkultur befinner han sig redan i 

debutalbumet med den andra foten inom popmusiken: genom att en del låtar på debutalbumet 

är nästintill musikaliskt identiska med 1960-talets popmusik. Hans låtar har alltså formen av 
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popmusik och Hellström definierar sin musik som, förutom rock, för ”pop” och ”indiepop”. 

Medan rock är manligt konnoterad och attribueras som autentisk anses pop vara kvinnligt och 

tillskrivs som ”oäkta”. Den här tvetydiga ställningen mellan pop och rock som han besitter 

förekommer även i framställningen av den dikotomi som dessa två genrer anses representera: 

manligt och kvinnligt.  I både albumet från 2000 och 2013 framställer han ”kvinnliga” värden 

som starka känslor, svaghet och blyghet. På samma gång väljer han i debutalbumet att 

framhäva ”manliga” värden som att män ska åtrå kvinnor och i det senaste albumet en ökad 

vilja till makt. Den här mellanställningen anspelar således på ett androgynt drag hos 

Hellström.  

I debutalbumet framställs ett förakt mot vuxenvärlden och i det senare albumet framhävs en 

ovilja till att bli gammal och nostalgiska tillbakablickar till ungdomen. Han framställer sig 

kanske inte som ung i faktisk mening men väl i ett förhärligande av det unga och i ett 

förkroppsligande av det ungdomliga. Således gör han anspråk på en fortsatt ledande position 

inom det populärmusikaliska fältet som utmärks av dess ständiga förnyande av musik 

framburen av nya ungdomskulturer. För att framstå som trovärdig använder han sig av Bob 

Dylan som han var på 1960-talet: som en talesperson för en hel generation unga människor. 

Både det androgyna draget och den ständiga föryngringen eller hyllande av det ungdomliga 

kan spåras till det asexuella eller för-sexuella: en slags nakenhet, ”renhet” eller äkthet.  

Hellström står alltså med ena foten i en värld som ofta tillskrivs autenticitet: ungdomlighet 

eller ”renhet”, maskulinitet, lokalitet och rockmusik. På samma gång står han med den andra 

foten i en värld som betraktas som oäkta: femininitet, ”globalitet” och popmusik. Hellström 

har således etablerat sitt ethos i gränslandet mellan dessa till synes oförenliga sidor. Han har 

nått en bred publik som Sveriges största artist och samtidigt bibehållit ett starkt ethos som en 

autentisk, tillförlitlig och kulturellt bildad person. Hellström har funnit en strategisk position 

inom det populärmusikaliska fältet som befinner sig i gränslandet mellan näringssektorn och 

kultursektorn och lyckats med konststycket att framstå både som en konstnärligt seriös artist 

med integritet samtidigt som han har haft stora kommersiella framgångar.   
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