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Inledning 

Redan på bussen till det lilla samhället Norje utanför Sölvesborg, där hårdrocksfestivalen 

Sweden Rock Festival än en gång ges, invaggas jag i festivalens säregna och speciella profil. 

Bussen är fylld till bristningsgränsen av mestadels förfriskade män i medelåldern. Det är 

trångt och varmt som i en bastu och luktar svett, snus och öl. Stilmässigt hade många av 

passagerarna lika gärna kunnat vara statister i en åttiotalsdokumentär om heavy metal, och 

några hade kanske också platsat som profiler i en av regissören Larry Clarks filmer om 

amerikansk white trash. Håren är långa, och stundtals en parad i åttiotalens olika variationer 

på hockeyfrillan, vissa har häpnadsväckande uppfönade och hårdsprayade manar, med lugg 

eller utan. Många har läder eller camouflagebyxor, skinnvästar, bandtröjor och stora 

pilotglasögon med spegelglas. Så gott som alla dricker öl. Vissa har bara överkroppar, och 

rådande skönhetsideal verkar helt främmande för dessa män, som gladeligen låter sina stora, 

håriga magar gunga i takt med ölsången. Stämningen är munter och uppsluppen, männen 

verkar förenas över nations och åldersgränserna, och skålar går kors och tvärs genom bussen 

i kapp med spontana allsångsförsök och utrop. Själv sitter jag bredvid en karl i övre 

medelåldern. Han är tysk, förstår jag när en ur hans resesällskap kommer och ställer sig 

framför mig för att språka med sin kamrat. Mannen bredvid har suttit tyst hela första halvan 

av resan, stillsamt smuttat på sin öl och tittat på den förbisusande blekingska landsbygden, 

men när kompisen kommer fram så stimmar de båda upp i en högljudd konversation. Jag blir 

smått besvärad av situationen, eftersom kompisen hamnar mitt framför mig, och hur jag än 

skruvar på mig har jag hans skrev i ansiktet och hans ölburk över huvudet. Han verkar inte 

ens reflektera över att jag sitter där, utan ställer sig bara ännu närmare och gestikulerar om 

möjligt ännu mer med sin ölburk under mina fruktlösa försök till att omplacera mig från 

denna smått vanskliga situation. Två unga killar som sitter på andra sidan gången förbarmar 

sig över mig, de skrattar under fulla snusläppar och ger mig en varm och skrynklig ölburk. 

”Vi har ju aktern åt vårat håll, så jag vet inte vem som har det värst” säger den ena glatt på 

grötig värmländska och pekar på tyskens läderklädda bakdel. (Observation på festivalbuss 

050609) 

 

I många föreställningar och uppfattningar finns han, hårdrockaren1. Kanske ser han ut som 

dessa män på festivalbussen, som Ozzy Osbourne på MTV eller som killen med jeansjackan 

på gymnasiets byggprogram. I filmer och serier får hårdrockaren ofta rollen som den 

skoltrötta och slappa arbetarkillen, vars enda intressen är musik, brudar och öl. Gemensamt 

för de allra flesta föreställningar om hårdrockaren och hans värld är att de är genomgående 

                                                 
1 Se bilaga 1 
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manliga. Hårdrockaren och hans kompisar är män, musiken de lyssnar på är skapad av och för 

män, och deras otvetydiga intressen i öl och avklädda kvinnor är manliga.  

 

Hårdrocken använder sig också av många olika typer av symboler och stilattribut som kan 

förknippas med just traditionell manlighet. Nitar, läder, vapen och krigare figurerar ofta i text 

och bild. Inslag av krigsestetik, medeltid och vikingaromantik kan leda till tankar runt gamla 

könsstereotyper och mansförhärligande ideal. Männen är tillsynes öldrickande barbarer och 

kvinnorna deras lättklädda troféer. Att uppfatta hårdrocken som en manlig och enkelspårig 

värld, kan genom dessa föreställningar vara relativt lätt vid en första anblick. Fascinerande 

blir i min uppfattning hur denna manliga yttre föreställning skapas, upprätthålls och kanske 

även ifrågasätts och omkullkastas under en närmare titt. Jag intresseras av den manliga 

identitetens komplexitet och omfång. Ett nedslag i en tillsynes renodlad ”manlig värld”, och 

ett möte med anhängare av denna värld, blir därför mycket intressant. I synnerhet som jag 

som kvinna alltid har sett mig själv som en av dessa anhängare. 

 

Syfte, teori och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur manlig identitet, eller ”maskulinitet” uttrycks 

och uppfattas i hårdrocksvärlden. Vilka maskulina ideal kan man återfinna i hårdrocken och 

vad präglas dessa ideal av? 

 

Maskulinitet är uppsatsens främsta utgångspunkt, och som begrepp analyseras den ofta som 

en social och kulturell konstruktion utifrån liknande teoretiska perspektiv och begrepp som 

studier av kvinnligt kön, eller genus. Här analyseras alltså de uppfattningar som är förbundna 

med ”det manliga”, och hur en ”manlig identitet” uttrycks. I studier av manligt genus går 

undersökningarna alltså ofta ut på att beskriva och analysera hur manlighet eller maskulinitet 

tar sig uttryck i dagligt liv. (Nilsson 1999:15) Utifrån denna definition har jag i uppsatsen 

ställt mig frågan; hur tar sig maskuliniteten, och den manliga identiteten i hårdrocken uttryck? 

Hur ser ”den manliga världen hårdrock” egentligen ut? Vilken plats har kvinnorna? Finns det 

kanske variationer i denna maskulinitet? 

  

Möjligtvis är det inte ett enkönat eller enkelspårigt område som rymmer hårdrocksvärldens 

sanna ideal. Intressant blir då övriga värderingar som uttrycks och speglas. Vilka värderingar 

slås fast och utstakas, och vilka utmanas?   
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Vad skapar egentligen ”den riktige” eller ”äkta” hårdrockaren blir mitt resterande syfte. Är 

det manligheten? Musiken? Idealen? Attributen?  

 

Material, metod och forskningsläge 

I min materialinsamling har jag strävat efter att komma närmare den gemensamma identitet 

som hårdrocken blir, och därigenom ta reda på vilka de delade idealen i gruppen hårdrock är. 

Jag har delvis använt mig av personliga intervjuer med enskilda informanter, i vilka jag har 

presenterat intervjun som uteslutande gällande hårdrocken. Genom detta har jag hoppats att 

informanterna ska tala utifrån rollen som en del i den kollektiva identiteten, och därmed 

presentera ”hårdrockens ideal och uppfattningar”. Ambitionen är då att komma åt vilka vi är 

och inte är. (Robertson 2003:43) 

 

Kollektiva identiteter bärs dock upp av individer, vilkas identiteter inte är statiska utan ofta 

mångfacetterade. En ”hårdrockare” kan exempelvis samtidigt ha identiteten ”hockeyspelare”, 

”gymnasielärare” eller ”småbarnsförälder”. (Robertson 2003:43f) Dessa ”sidoidentiteter” kan 

bli intressanta för en forskare som söker ideal och normativa präglingar, därför har jag försökt 

att skapa plats även för individernas enskilda identiteter i intervjuerna. Intervjutekniken har 

under dessa tillfällen därför haft karaktären av samtal, eller öppen intervju. Informanterna har 

presenterats för ämnet, varpå de sedan har fått resonera ganska fritt, innanför ramarna av 

situationsanpassade frågor. Genom att använda en sådan metod kan man få tillgång till hela 

språkspelet, och inte bara få ”svar”. Att informanten inte känner att han eller hon ”svarar” kan 

också avhjälpa känslan av att man antingen svarar ”rätt eller fel” liknande svaren i ett korsord 

eller en annan hårt styrd frågeprocess. (Arnstberg 1997:90)  

 

Dock finns i denna metod en problematisk balansgång mellan intervju och umgänge, vilken 

ibland gav sig till känna. Jag sympatiserade med mina informanter och delade deras intresse, 

såg mig som nära bekant med några, och hyste måhända även beundran för vissa av dem. 

Följaktligen blev min egen inblandning i samtalet vid vissa tillfällen kanske större än vad den 

borde ha varit ur ett forskarperspektiv. I ett umgänge sker ett utbyte av information, åsikter 

och erfarenheter snarare än att en part tar del av en annans. Man vill i ett umgänge gärna 

gengälda den andra partens berättelser med egna, för att skapa förtroenden. Forskarens 

inblandning riskerar då att överskugga informantens berättelse. I en situation där man hyser 

beundran kan ambitionen också bli att vinna informantens acceptans och visa informanten i en 

god dager. Detta kan betyda att man, mer eller mindre medvetet, leder intervjun till ett skede 
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där frågor och svar blir fördelaktiga för informanten. Jag kan möjligen se tendenser till detta i 

mina intervjuer. Dock kan man också se min egen sympatisörroll som fördelaktig i samtalet. 

Informanterna kan känna sig mer avslappnade med någon som delar deras intresse, snarare än 

att se sig i en ”vi och dem” roll med frågeställaren. Kanske kan informanter också tala mer 

djupgående om ämnet med någon som de redan vet är inbegripen i begrepp och musik, och 

slipper känna kravet av att föregå sina svar med en förklaring. (Arnstberg 1997:85) 

 

Intervjuerna har hållits i miljöer där informanterna varit hemmastadda, i deras hemmiljö, eller 

på festivalen under redan pågående samtal. Detta har lett till att intervjulängden blivit allt från 

15 minuter till timlånga konversationer, eller samtal som upptagits dagen efter. Två av 

informanterna intervjuades på sin arbetsplats. Jag har även genomfört två telefonintervjuer.  

Nackdelen med telefonintervjuer kan bli att forskaren inte kan ta del av informantens 

kroppsspråk, minspel och reaktioner på omgivningen. Fördelen kan istället bli att personen 

inte känner sig lika inrutad i mötet, utan själv kan agera som den vill utöver konversationen. 

(Jfr Arnstberg 1997) Jag upplevde telefonintervjumetoden som positiv och ett bra 

komplement till mer traditionella intervjuer, då exempelvis avståndet till informanterna är för 

långt. En aning svårare var dock att föra intervjun som ett öppet samtal på telefon, då 

informanterna gav sken av att vilja ha en mer styrd och regelrätt intervju. De gånger jag inte 

höll mig därtill tappade informanterna tråden och blev smått obekväma. Måhända är det 

spontana telefonsamtalet i detta fall en mer intim process än det fysiska mötet och samtalet.  

 

Jag har valt att anonymisera vissa av informanterna, och andra inte. De som inte har 

anonymiserats är redan relativt offentliga och därigenom mycket svåra att anonymisera, 

och/eller vill själva framträda med riktiga namn. 

 

Jag har även använt mig av deltagarobservationer på Sweden Rock Festival. Genom att 

”smälta in” utan uppenbara särskiljanden har ambitionen varit att få ”ta del av” hårdrocken 

som den skapas genom festivalen, snarare än att observera den. Detta har inneburit att jag bott 

på tältcampingen tillsammans med ”vanliga” festivalbesökare, gått på konserterna, ätit på 

ställen där andra festivaldeltagare äter, och i minsta mån synligt använt mig av block, penna, 

intervjubandspelare mm. (Arnstberg 1997:21) Deltagarobservationen har varit en väl 

fungerande metod, vilken jag tror har givit mig tillgång till etnografi som inte skulle vara 

tillgänglig för en ”utomstående” observatör. Denna metod har givit mig en deltagande plats i 
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studieobjektet som jag sedan har kunnat analysera som forskare, med parentesen om 

reflexiviteten jag får ifrågasätta då jag själv också blir något av en informant.  

 

Materialmässigt har jag också använt mig av musiktexter, för att återge nyanser, värderingar 

och ideal som framställs genom musiken. Ett annat sätt att visa dessa nyanser är genom bilder, 

och därför har jag även använt mig av bilder från skivomslag och marknadsföring av olika 

band. På dessa bilder skapas ett porträtt som ”förkroppsligar” bilden av musikprofilen man 

vill sälja. Genom dessa bilder visar man även föreställningen av musiken som man vill att 

konsumenter och allmänhet ska ha.  

 

Musikpress har använts i liten omfattning, då för att visa hur band vill framställa sig själva i 

intervjusammanhang. I sådana intervjusammanhang behöver inte marknadsföringsmässiga 

intressen stå bakom porträttet som uttrycks. Bandet kan själva välja att ifrågasätta, reflektera 

över eller befästa den profil som produktionen vill återge.  

 

Litteratur som har använts är dels äldre studier om ungdomskultur, vilket var ett stort 

intresseområde för svenska kulturlivsforskare under 1970 och 80 talen. Exempelvis Anthony 

Giddens (1991) och Thomas Ziehe (1986). Dessa studier har framförallt använts för begrepp 

och begreppsanalys. Nyare forskning i mer aktuella subkulturer och ungdomsgrupper har 

också använts som utgångspunkt för analys av hårdrockens ideal och uttryck, bland annat 

etnologen Maja Jacobsson (1998), Thomas Johansson och Philip Lalander (2002, 2003) och 

Thomas Bossius (2003). Bo Nilssons Maskulinitet (1999) har använts framförallt till teori och 

analys av maskulinitet och manlig identitet. 

 

Subkulturer har varit ett välstuderat område på senare tid, av både etnologer, sociologer och 

socialantropologer. Studierna har ofta syftat till att uttyda maktförhållanden i samhället 

genom olika subkulturer. Min studie har också sin utgångspunkt i subkulturen som bärare av 

ideal och värderingar, men förhoppningen är att studera området på ett öppet och okonstlat 

sätt. Studier av subkulturer kan tendera att bedrivas överskådligt och värderande, där 

forskaren alltför lättvindigt drar slutsatser utifrån tillsynes uppenbara samstämmigheter. 
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Disposition 

 

Uppsatsen inleds med en bild av den maskulinitet som måhända blivit representativ för 

hårdrocksgenren. Här uppenbarar sig den ”manliga världen”, dess framställning i text och 

bild, och även dess anhängare. Vidare leds uppsatsen in i en analys av ideal som kan 

sammanbinda och prägla den tillsynes manliga världen, och utstaka den rättmätige deltagaren 

och anhängaren av hårdrocken och tillika dennes ideal. Utifrån detta övergår idealen i 

variationer och avvikelser, för att sedan sammanfatta uppsatsen med en inkonsekvens till den 

inledande bilden av den ”manliga världen” och en slutdiskussion runt 

hårdrocksmaskulinitetens former och ”den sanne hårdrockarens ideal”. 

 

Presentation av informanter 

Fredrik (Intervju 1) 

 

Fredrik är i 30 års åldern, arbetar som lärare på en musikskola och spelar trummor i ett relativt 

välkänt svenskt trashmetal2 band. Fredrik är född och uppvuxen i ett mindre skånskt samhälle. 

Han har innan sitt jobb på musikskolan även läst tekniska ämnen på högskolan. Fredrik 

intervjuades på sin arbetsplats. 

 

Patrik (Intervju 2) 

 

Patrik i 30 års åldern, arbetar nu som psykolog i en större mellansvensk stad, men har även 

varit byggnadsarbetare. Patrik är född och uppvuxen i en mindre stad i Norrbotten. Han har 

spelat gitarr i ett punkband. Patrik har intervjuats per telefon. 

 

Robban (Intervju 3) 

 

Robban är runt 30 år, journalist och chefredaktör på en av Sveriges största musiktidningar 

Close-Up. Close-Up är specifikt inriktad på hårdrock, punk och industrimusik. Har utöver 

detta även gjort radioprogram och anordnat konserter och spelningar. Robban har intervjuats 

per telefon. 

 

                                                 
2 Se bilaga 1 
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David (Intervju 4) 

 

David är en 17 årig kille från en mindre stad i Mellansverige. Han läser hantverksprogram på 

gymnasiet, och bor med sina föräldrar som är fritidspedagoger. David vill starta ett 

hårdrocksband där han helst vill vara sångare. David intervjuades på tågperrongen i 

Kristianstad, på väg till festivalen. 

 

Martin (Intervju 5) 

 

Martin är runt 25, från en mindre stad i Norrbotten där han arbetar med hantverksyrken i 

väntan på studier. Han var funktionär på festivalen, vilket han varit i många år. Har spelat i 

band, och då bland annat dödsmetall3. Martin intervjuades kontinuerligt under festivalens 

gång. 

 

Kaj 

 

Kaj är runt 25 år, från en mellanstor stad i Norrbotten. Han studerar naturvetenskap på 

universitet. Kaj var med på festivalen, men intervjuades efteråt i sitt hem. Kaj har även varit 

sångare i ett black metal band.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
3 Se bilaga 1 
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Manowar och det manliga porträttet 

 
Den manliga skapelsen 
För att komma närmare bilden av den manliga världen i hårdrocken, har jag valt att inledande 

titta närmare på förgreningen heavy metal4, och ett heavy metal band i synnerhet. Detta band 

tycks ha dragit de manliga symbolerna till sin yttersta spets, vilket också gör dem tacksamma 

för en analys gällande maskulina ideal. Detta band har inte bara iklätt sig attributen, utan har 

format hela sin image, sin musik och sin kommersiella konstruktion efter just 

manlighetssymbolerna. Detta band heter Manowar. 

 

“ Hear the pounding army of the night 

The call of metal summons us tonight 

And gather we on this site 

To behold the power and the might 

We wear leather, we wear spikes, we rule the night 

Off with the lights, hear the screams 

See the banging heads awaken to their dreams. 

The sound of metal so loud it cracks the beams 

Played by warriors called the Metal Kings.” 

(Ur text “Gloves of Metal” Manowar 1983) 

 

När Manowar bildades under det tidiga åttiotalet, var estetiken och symboliken i deras image 

mycket påtaglig. De skrev sitt första skivkontrakt i blod för att visa att de menade allvar med 

sin manliga och genuina skapelse. Manowar sa sig vara bandet som skulle föra heavy metal 

musiken till dess rättmätiga plats i rampljuset, och alla som inte följde med skulle falla offer 

för Manowars brutala barbarer i ett imaginärt korståg med parollen ”Death to false metal”. 

(DN/kultur 030317) Manowar döpte även sina trummor till ”the Drums of doom”, vilka ingen 

förutom bandets egna trumslagare någonsin skulle få röra eller för den saken skull kunde 

bemästra.  
                                                 
4 Se bilaga 1 
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På Manowars skivomslag avbildas ofta muskulösa krigare på ett vunnet slagfält med stora 

medeltida vapen i hand5. De kan också visa emblem med vapen på, eller en bild av bandet 

själva i läderkläder6. Inte sällan förekommer Manowars egna hälsning i bildsammanhang, som 

är en knuten näve i luften med den andra handen runt handleden. Manowar är också kända för 

sina publikfriande liveshower, där klädseln uteslutande är läderdräkter, ofta med bara bringor 

och ben, med läderremmar, pälsbitar och metallringar spända över bandmedlemmarnas 

kroppar.  

 

 Manowar har format en mängd myter runt sig själva som band och som koncept, till fansens 

tydliga förtjusning. Många av dessa myter går ut på att framställa bandet som hårdare, 

genuinare och mer manliga än alla andra. Bandet innehar exempelvis det högsta ljudrekordet 

på en konsert i Guinness rekordbok, de spelar alltså högst av alla band, på volym ”10”. Att 

spela så högt, menar Manowar, främjar kallet till de ”riktiga” fansen, så att de hittar till 

konserterna. Men ljudnivån skrämmer även bort de ”klena fjantarna” som inte klarar av 

volymen. Att spela högt är också att spela manligt och äkta enligt Manowar. Detta 

förekommer i mycket av bandets textmaterial, exempelvis i dessa citat. 

 

“Manowar Manowar living on the road 

When we're in town speakers explode 

We don't attract wimps 'cause we're too loud 

Just true metal people that's Manowar's crowd..” 

(Ur text “Kings of Metal” Manowar 1988) 

 

Att ha stora instrument och spela högt blir i Manowars värld det ”sanna” och bra, motsatsen 

till att vara mjuk, kommersiell och mesig. Eller som de själva konstaterar, ”All men play on 

ten”, riktiga karlar spelar på volym 10. 

 

“I made a rock-n-roll sin 

When I tried giving in, to make money had to turn down loud 

They said, "Why be proud, don't play so loud 

Be like us and get a sound that's real thin 

                                                 
5 Se bild 1 
6 Se bild 2 
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Wear a polyester suit, act happy, look cute, get a haircut 

And buy small gear" 

That's when I turned to them and said, hold it, right there.. 

[…Nobody tells a man how to play, it just ain't that way  

Hey, hey, hey, can you hear me say 

All men play on ten, never gonna turn down again…] 

(Ur text “All men play on ten” Manowar 1984) 

 

Metal warriors  

Manowar har åtskilliga fans världen över, och är rent kommersiellt ett mycket framgångsrikt 

band. Många av bandets fans tilltalas säkerligen av den slagkraftiga musiken som bandet 

spelar, men ett stort antal anhängare verkar också attraheras av just den manliga helhetsimage 

som Manowar representerar. Detta kan anas vid ett besök på bandets hemsida, 

www.manowar.com, där man kan klicka sig vidare till ett webzine7 för fans.  

 

På detta webzine annonseras tävlingar som ”Warrior of the week” ut, där fansen får skicka in 

bilder på sig själva. På dessa bilder finns nästan uteslutande pojkar i yngre och övre tonåren, 

som spänner muskler, befintliga eller obefintliga, och som ofta håller i något köpt eller 

hemmagjort vapen. Mycket i Manowars framtoning är präglat av medeltida krigsestetik, 

uppblandat med inslag av asatro, demoner och motorcyklar, vilket ger uttryck på webzinets 

bilder. Exempelvis kan en person på en bild hålla i en yxa, en gummiklubba eller ett 

plastsvärd. Ibland poserar man även med motorcyklar eller mopeder, bakom träd eller framför 

Manowarplancher 8. Många visar också upp sina Manowartatueringar.  

 

Kvinnorna å andra sidan, lyser med sin frånvaro på webzinets bilder. De som syns håller långt 

ifrån samma stridslystna stil som männen på bilderna. Här finns inga vapen eller allvarliga 

miner. Någon sitter i knäet på en man och visar glatt brösten, en annan presenterar sina 

”Manowarstringtrosor” och matchande linne som går att köpa på hemsidans shop. Även här 

verkar fansen ha förverkligat bandets förkunnelse. Text och bildmässigt intar kvinnan i 

Manowarvärlden en tämligen passiv bild. Hon blir ett föremål för erövring, underkastelse och 

nöje, till skillnad från mannen som upphöjs till broder, krigare, kämpe och kung.  

 

                                                 
7 nätbaserad ”tidning” skapad av fans 
8 Se bild 3 

http://www.manowar.com/
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“Brothers I am calling from the valley of the kings  

with nothing to atone  

A dark march lies ahead, together we will ride like  

thunder from the sky  

May your sword stay wet like a young girl in her  

prime  

Hold your hammers high” (Ur Manowar text “Hail and Kill” 1988) 

 

Mannen i Manowars värld drivs av ära, fysisk styrka, mod och redbarhet. Dessa medel leder 

honom i kampen mot ”fienden”, den som inte är äkta, den som är vek. Genom att förena sig 

med sina ”bröder” världen över sällar sig Manowars man till en armé av ”metal warriors” som 

tillsammans går ut i en ärofylld strid med knutna nävar, för att anskaffa makt, ära och heder.  

 

” We alone are fighting for metal that is true 

We own the right to live the fight, we're here for all of you 

Now swear the blood upon your steel will never dry 

Stand and fight together beneath the battle sky  

[…Brothers everywhere - raise your hands into the air 

We're warriors, warriors of the world…] ” 

               (Ur Manowar text “Warriors of the World United 2002) 

 

Vari ligger attraktionskraften i Manowars hårdragna framtoning, kan man då fråga sig? Vad 

är det som får fansen att söka sig till Manowars tillsynes karga, krigiska värld av män? Vad 

och vem lockar budskapet om erövring, barbari och brödraskap? Vad skapar och förenar 

Manowars ”metal warriors”?  

 

Homosocialitetens kall 

För att försöka förstå lockelsen i en sådan tydligt manlig värld som den Manowar målar upp 

får man titta närmare på vad en sådan skapelse kan erbjuda medlemmarna, eller fansen. Något 

som genomsyrar Manowars värld av brödrakrigare och sammansvurna kämpar, är en manlig 

gemenskap och en stark närhet mellan de invigda. En sammanslutning som den Manowar 

skapat genom sin maskulint iscensatta värld, kan man då kalla för en homosocialitet. 

Homosocialiteten är en typ av ramverk som skapas för att befästa sammanhang och utstaka 
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skillnader och riktlinjer i en manlig gemenskap, i en manlig gruppidentitet eller i en manlig 

subkultur. (Johanson Lalander 2003:26ff)  

 

En subkultur, vilken man kan se hårdrocken som, är ett kulturellt uttryck som delas i en 

grupp. Gemensamt i en subkultur kan vara sådant som musik, stil eller åsikter. (Jfr Sernhede 

Johansson red 2001) Ofta ses de mest framträdande stil och åsiktsyttringarna i en subkultur 

som internt allmänrådande ideal. Dessa ideal blir normer, som är särpräglande och 

grundläggande för alla medlemmar. Genom att ta till sig dessa gemensamma normer formar 

personen, eller individen i subkulturen sin egen identitet, men gör sig också synonym med 

subkulturens samlade identitet, gruppidentiteten. (Peterson Robertson 2003:35)   

 

Homosocialiteter kan skapas när män samlas i subkulturer och gruppidentiteter, och intimitet 

uppstår. I dessa gemenskaper strävar de manliga medlemmarna efter närhet mellan varandra, 

men samtidigt söker de legitima och accepterade former för att utöva den. Homosocialiteten 

blir då en sammanslutning som strävar efter att stärka upplevelsen av manlighet och samtidigt 

skapa och upprätthålla gränser gentemot omgivningen. Genom att underordna och utmärka 

det som inte är utpräglat manligt, sätter man regler för inom vilka den homosociala gruppen 

verkar. Man påvisar alltså vad som är antaget och inte i gemenskapen, och därmed även i 

maskulinitetens ”sanna former”. (Jfr Johanson Lalander 2003) 

 

Den homosociala gruppen använder sig ofta av gränsdragningar genom underordnande av 

andra roller, dessa roller anses då inte höra hemma i gemenskapen och maskuliniteten. Detta 

kan ta sig uttryck i passiviserande och objektifiering av kvinnan, eller förakt mot den 

omanlige mannen, som ofta är den samme som ”bögen”. Dessa strategier som gruppen tar i 

bruk, används alltså för att legitimera en manlig närhet utan att riskera att man förlorar den 

tänkta maskuliniteten, eller tolkas som en grupp med andra intressen än att främja den 

legitima manligheten. Eftersom gruppidentitetens eller subkulturens prägel blir representativ 

för medlemmarna, finns risken att en manlig sammanslutning som inte håller sig inom 

ramarna för den legitima manligheten istället gör att medlemmarna blir tolkade som en 

omanlig, eller homosexuell sammanslutning. Strategierna blir nödvändiga då medlemmarna i 

homosocialiteten strävar efter en närhet sinsemellan, men också är rädda för vad denna närhet 

kan medföra. (Ibid)  

 



 14

Manowars skildrade gemenskap och närheten mellan deras ”metal warriors” eller ”brothers of 

metal” kan man således se som en tydlig, om än diktad homosocialitet. Här förenas män som 

följer varandra i döden, som kämpar sida vid sida och delar en närhet som ”bara män kan 

dela”. Kvinnan i Manowars värld får aldrig tillgång till denna känslomässiga närhet och 

respekt. Omanliga ”fjantar” som inte insuper Manowars hela budskap hör heller inte hemma i 

brödraskapet. Kvinnan och ”fjanten” eller ”den oinvigde” underordnas och förkastas av 

Manowarmannen och hans bröder. 
 

Är detta ett maskulinitetsideal som Manowars fans söker sig till, identifierar sig med eller 

präglas av? Hur ser Manowarfansets maskulinitet egentligen ut? Är han en muskulöst manlig 

hedning, eller vill han bara vara det? 

 

Nördkrigaren – den manlige paradoxen 

Under Sweden Rock festivalens första kväll, torsdagskvällen, slår sig en äldre relativt 

”vanlig” man ner bredvid mig på min kalla träbänk medan jag uppgivet väntar på att en 

bajamaja ska bli ledig. Han säger ironiskt att alla på festivalen är en samling riktiga nördar, 

att detta förmodligen är ”Sveriges fulaste festival” med bara en massa killar överallt, och 

berättar en historia som han sett utspelad tidigare den dagen. Han hade sett två killar gå in i 

varsin bajamaja. Den ena var jättetjock och den andra jättesmal, men båda ”riktiga 

ärkenördar” med glasögon, Manowartröjor och fula gympadojor. De hade kommit ur från 

bajamajorna samtidigt, och bara ställt sig och tittat på varandra en längre stund. Sedan hade 

de gjort hårdrockstecknet9 mot varandra, den ena sa ”hårdrock”, den andra svarade 

”hårdrock”, och sedan gick de åt varsitt håll. (Observation på Sweden Rock Festival 050609) 

 

Dessa två killar i berättelsen är uppenbarligen långt ifrån arketypen för Manowars manliga 

ideal, på samma sätt som de allra flesta på webzinets bilder. De har glasögon, gympadojor, är 

antingen ”jättetjocka” eller ”jättesmala” och därmed torde de vara motsatser till Manowars 

muskulösa krigare iklädda svärd och nitar. Men ändå känner de sig delaktiga i gemenskapen, 

accepterar varandra och ser sig som allierade med Manowars manliga ”metal warriors”. Hur 

kan detta komma sig?  

 

Den starka manligheten och homosocialiteten kanske snarare är någonting eftersträvansvärt 

än karaktäristiskt för dessa unga män? Manowars maskulina värld blir då måhända en hjälp 

för dem som letar efter sin egna manliga identitet, och därav gärna söker sig till ett hårddraget 
                                                 
9 Knuten hand med uppsträckt pek och lillfinger 
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ideal som det Manowar presenterar. (Jacobsson 1998:134) Kanske just för att dessa unga män 

inte motsvarar bilden av manliga, muskulösa och viljestarka krigare med en stor gemenskap, 

så fängslas de av den? 

 

Fredrik- Jamen jag var själv i 16- 17 års åldern när jag började gilla Manowar. Ja jag har 
svårt att förstå det idag, vetefan det där maskulina, jag höll på med tyngdlyftning samtidigt 
faktiskt, så det kanske har faktiskt med varandra att göra nu när man tänker på det så. (Ur 
Intervju 1) 
 

Denna informant drar sig till minnes att han under samma period som han fascinerades av 

Manowar också höll på med tyngdlyftning, vilket han ser som en ansats till att skapa en mer 

Manowarlik ”manlighet” även kroppsmässigt. Samtidigt har han nu i äldre år har svårt att se 

attraktionen i Manowars estetik. Detta en åsikt han delar med flera av mina andra äldre 

informanter. (Intervju 2, 5, 6) 

 

Manowar har, som jag tidigare beskrivit, dragit en stor del av heavy metal estetiken till sitt 

yttersta, även de maskulina elementen. I sådana fall är könsidentiteten kanske en del i varför 

man väljer att bli just Manowarfan. Men präglar Manowars maskulina ideal också hela 

subkulturen i stort, frågar jag mig? Är maskulinitetsidealen det centrala för en hårdrockare?  

 

Mina äldre informanter verkar fortfarande se sig som hårdrockare trots att de med åren tagit 

avstånd från de manliga Manowaridealen (Intervju 1, 2, 6), således kanske även andra ideal är 

verksamma i hårdrockens värld? Finns det fler bakomliggande värderingar i subkulturen som 

attraherar anhängare, och förenar dem? Kanske den schablonartade bilden av ”den manliga 

sammanslutningen hårdrock” bottnar i andra föreställningar än de ytliga 

manlighetssymbolerna och attributen? 
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Workers of the world united?  

 
Arbetarvurm och mansideal 

Min informant Patrik berättar likt andra om en period i livet där han fängslades av de manliga 

musklerna, svärden och brödraskapet i Manowars budskap. Men han kopplar sitt ungdomliga 

sökande efter det som han kallar för ett ”ultramaskulint” ideal till någonting annat än bara en 

fascination för de manliga attributen. 

 

Så var det nog för min del i alla fall. När jag tittar tillbaks och ser just vilka perioder i livet 

och sådär, så var det just det jag tilltalades av. Just det här ultramaskulina, eftersom, ja, det 

finns ju inte så mycket sånt i vardagslivet. Då är det ju ganska gråa kontorsarbetare.. till 

pappor, som går omkring.. och som man inte vill identifiera sig med, utan då var det ju just 

det där med.. (skratt) muskler och svärd och.. brödraskap och sida vid sida. Det var precis de 

grejerna som jag tilltalades av. (Utdrag ur Intervju 2) 

 

Informanten menar att manliga förebilder i det ”verkliga livet”, såsom fäder, i själva verket 

inte har någon typisk maskulin prägel eftersom de är ”gråa kontorsarbetare”. Därmed lever de 

inte upp till det ideal som han i själva verket sökte efter och ville identifiera sig med. De gråa 

kontorsarbetarna blir i informantens ögon nästan motsatsen till Manowars muskulösa bröder 

och män. Här kan man ana bakomliggande tendenser till ett annat ideal i hårdrocken, och 

framförallt då i heavy metal genren, som på många sätt sammanfaller med 

maskulinitetsidealet. Hur präglar klassmässiga ideal hårdrocksvärlden, och uppfattningar om 

denna värld? 

 

Hammaren och svärdet? 
Fredrik- Farsan är från Tyskland, från Ruhr, där Kreator 10och de här kommer ifrån. Och där 
är ju typiskt sånt hårdrocksfäste, med arbetarklass och arbetslöshet, och av någon anledning 
så blir det mycket hårdrock där. (Ur intervju 1) 
 

De allra flesta av mina informanter är överens om att hårdrocken är eller har härstammat från 

arbetarklassen. Detta är en bild som de delar med många forskare som studerat området (Jfr 

Cohen 1999) (Bossius 2003) (Johansson Lalander 2002) (Jacobsson 1998)  

 

                                                 
10 Ett tyskt band i genren trash-speed metal. Stundtals politiska. 
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När man tittar på Manowars, och även andra heavy metal bands bild av manlighet, ideal och 

individ skulle många av dessa kunna härledas till ideal som tidigare tillskrivits den 

traditionella arbetarklassen. Exempelvis glorifiering av hederlighet, av kraftkarlen, 

kroppslighet, äkthet, den alienerade, eller den som frivilligt står utanför samhället. (Jfr Cohen 

1999) (Ibid Conell 1999).  

 

Heavy metal texter innehåller ofta ord som ”iron” och ”steel” som används för att beskriva 

styrka. Ofta symboliserar orden svärdet, men dessa är ord man likväl kan tänkas förknippa 

med industriarbete. 

 
Hard as iron 

Sharp as steel 

Stop for no man 

You better beg and kneel 

(Ur Judas Priest text “Hard as Iron” 1988) 

 

I heavy metal bandet Iron Maidens texter, i likhet med andra av erans heavy metal band, 

finner man inte sällan innehåll som berättar om hopplösheten och frustrationen över att bli 

utskickad i krig och dö ung. Även om detta ofta välvs in i mer sagolika scenarion där monster 

och demoner figurerar kan man även se detta som ett exempel på uttryck för arbetarklassens 

vanmakt över att bli utsedda till soldater, göra sina kroppar till föremål för makten och sändas 

ut i krig mot sin vilja. (Jfr Ahrne Ekerwald Leiulfstrud 1995) 

 
Another prophet of disaster who says the ship is lost 

Another prophet of disaster leaving you to count the cost 

Taunting us with visions, afflicting us with fear 

Predicting war for millions in the hope that one appears  

No point asking when it is, no point asking who's to go 

No point asking what's the game, no point asking who's to blame 

'Cos if you're gonna die, if you're gonna die, if you're gonna die  

If you're gonna die, die with your boots on 

(Ur Iron Maiden text “Die with your boots on”1983) 
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I heavy metal genrens bakgrund kan man följaktligen se kopplingar till vad man också skulle 

kunna anta vara värderingar och avspeglingar ur arbetarklassen. Dessa värderingar syns i 

bandtexter, men också hos anhängare av förgreningen. 

 

Patrik- Det är ju fortfarande som arbetarklass, det riktiga, alltså dem som blir hårdrockare 

och kör hela det stuket som man ser i gymnasieålder och så, som där jag gick på Bygg & 

Anläggning och såna program, så tror jag fortfarande att det är. Alltså att de som kör den 

stilen, med jackor med massa märken också, är säkerligen har arbetarbakgrund, det tror jag. 

(Ur intervju 2) 

 

Klassförankrade ideal kan möjligtvis bidra till att forma den samlade identiteten, och 

subkulturen hårdrock. Dessa ideal kan verka vid sidan om uppfattningar av maskulinitetsideal, 

men kan likväl vara synonyma med dem.  

 

Men skapar klassmässighet eller maskulinitet en ”äkta” hårdrockare? Är dessa ideal i sådana 

fall det viktigaste i att skapa en hårdrocksidentitet? Kan ”äktheten” säga någonting om de 

ideal som finns bakom hårdrocken? Vad och vem är egentligen äkta i hårdrocken? Och vilka 

är de ”oäkta”?  
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”Äkta” hårdrock  

 
 Sanna ideal? 

”Wimps and posers11 leave the hall, heavy metal or no metal at all” sjunger Manowar i låten 

Metal Warriors (1992). Äkthet är någonting som ter sig viktigt i många subkulturer och 

sammanslutningar, hårdrocken är uppenbarligen inget undantag. Men vad innebär det 

egentligen att vara äkta? Och att vara oäkta? Att vara ”äkta” borde medföra att man även är en 

”sann anhängare” som delar och reproducerar de grundläggande idealen i subkulturen. 

Kanske kan ”äktheten” då berätta dessa ideal? Vad säger informanterna om vad som är äkta? 

 

Fredrik- Jag förstår hela den prylen med att man vill ha något för sig själv, om man nu 

kommer från den bakgrunden som jag har, jag var inte i dess vagga alls, men jag kan reta 

mig lite på folk som ”upptäcker” det och säger att ”Jag köpte Metallicas första skiva”. Men 

då har man inte gjort någon research, det retar mig. Att man inte har historieintresset. Och på 

det sättet har det definitivt urholkats, som du säger med modet, man köper nitbältet på H&M 

och det är en stil som jag tycker att hårdrockarna ska få lov att ha ifred. Ta en sådan som 

Christina Aguilera 12 nu, som exempel, vad är hon? Du vet, de ser likadana ut. Pink 13 och 

den typen av tjejer, de blandar något slags glam-80-tal med hårdrocksattribut, har lite nitar 

och så. Då blir det någon slags kvasi- hårdrock. Som gemene man tycker är skitcoolt. Sen är 

det säkert nytt för många. Många av de yngre upplevde ju inte åttiotalet till exempel. De tror 

att ”oh fan vad unikt detta är”, det retar mig. Man vill ju gärna ha hårdrocken för sig själv 

ändå. (Utdrag ur intervju 1) 

 

I informantens utsago finns en ton av att ”gemene man” exploaterar hårdrocken genom att 

vidlyftigt använda attribut för att skapa något ”unikt” för sig själva, utan respekt eller intresse 

för subkulturen. Därför kommersialiserar dessa användare också hårdrocken och skapar något 

oäkta.  

 

Så varför köper då en äkta hårdrockare inte sitt nitbälte på H&M? Även om en äkta 

hårdrockare säkerligen kan göra detta, kan man se exemplet som ett fall där attributet ”stulits” 

och inte längre är exklusivt för hårdrocken. Nitbältet på H&M är ett sätt att låna in en del av 

                                                 
11 ”fjant” och ”posör” 
12 Amerikansk kvinnlig popartist. 
13 Även hon en amerikansk kvinnlig pop/rock artist. 
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hårdrocken i mainstream14modet, utan att behöva göra sig synonym med subkulturens 

kollektiva identitet. Genom att låna hårdrockens nitbälte skapar modet en ny accessoar, färgad 

av subkulturens anda, men återanvänder och förvanskligar samtidigt en del i hårdrockens 

genretypiska ”uniform”. (Jfr Cohen 1999:47ff) 

 

Äkthet, eller autenticitet i en subkultur som hårdrocken, är ofta mycket mer än bara de 

stilmässiga attributen, vilket nitbältet blir ett bra exempel på. Att ha autenticitet kräver att man 

känner musiken, bakgrunden och värderingarna i subkulturen väl. Att kommunicera 

värderingarna sker ofta genom ett lågmält symbolspråk som lätt uppfattas av subkulturens 

”sanna” anhängare sinsemellan. (Giddens 1991:99)  

 

Autenticiteten behövs eftersom den blir en form av moralisk måttstock och ett kitt. Den 

skapar samhörighet och beundran mellan de och det som anses äkta, och exkluderar dem som 

anses vara oäkta. Att ”vara äkta” kan vara ett sätt att framhålla vilken identitet man som 

individ anser sig ha och eftersträva, men också ett sätt att hålla ihop den delade identiteten i 

subkulturen. (Ziehe 1986:37) Autenticiteten blir också ett sätt att utstaka sig gentemot andra. 

De andra är dem som inte förtjänar att dela denna identitet, de som inte är ”äkta” är heller inte 

sanna mot subkulturens samlade identitet och förtjänar således inte en plats i ”den sanna 

skaran hårdrockare”.(Jfr Giddens 1991) Att vara ”äkta” kan alltså vara detsamma som att 

inneha de ”sanna idealen”. De som inte är äkta blir istället de som inte delar subkulturen 

hårdrocks grundläggande värderingar.  

 

Posörerna 

De som inte känner till subkulturen eller går för långt ifrån den, och endast använder delar av 

den för att skapa en mer tillfällig och ytlig identitet, som vid H&M exemplet, blir posörer. 

Posörerna anses inte på några sätt som fullvärdiga medlemmar i den sanna skaran, utan kan 

till och med ses som hot mot subkulturens fundament och ”sanna” identitet, eftersom de 

urvattnar, vanvördar och kommersialiserar ”det äkta”. (Johansson Lalander 2002:33f) 

Posörerna gör valda delar av det tysta symbolspråket till attribut och gör därmed också det 

heliga i subkulturen till något allmänt.  

 
Patrik- Äkta är ju.. äkta är dem som man upplever att de gör det oavsett vad som händer så 

att säga. Att man är dedicerad till nåt man håller på med, typ om man håller på och 

                                                 
14 "vanlig, för massorna" 
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fortfarande lirar fast de har kört i tio år och kommer till.. Som Cannibal Corpse 15, som var 

här till Umeå till exempel. Jag tror inte att de tjänar stora pengar. De lever på musiken, men 

det är inte att de tjänar jättestora pengar, och de gör det för att de älskar det, det är äkta. Och 

oäkta det är ju såna här band som ploppar upp på MTV med hela estetiken, men ingen råhet 

eller nån äkthet i grunden. Utan allt är påklistrat, de har jättemycket tatueringar och 

piercings, men de spelar mesigare än Chuck Berry gjorde på sin tid. Även viss black metal är 

nog lite sån kanske. (Utdrag ur intervju 2) 

 

Autenticiteten, ”de äkta” och ”posörerna”, kan visa vilka ideal som egentligen anses vara ”de 

sanna” i subkulturen hårdrock. Antar man att arbetarklassvärderingar, och en maskulinitet 

som förankras däri, är en del i dessa ideal, så kan man eventuellt se nitbältet som ett exempel 

där medelklassungdomar ohämmat börjat använda hårdrockens attribut. Oinbjudna har då 

medelklassungdomarna tagit sig tillträde till subkulturen utan sympatier med idealen, och 

därigenom också gjort sig själva till posörer. (Jfr Ganetz i Reimer 1992:210)  

 

En förändrad bild av klasstrukturer i samverkan med kommersialisering, kan dock både stärka 

och hota idén om en kärna av sanna anhängare, där de äkta idealen delas, i subkulturen 

hårdrock. Genom ”de oäktas” intåg utstakas tydligare de äkta anhängarna. De äkta idealen blir 

lättare att markera då man kan avgränsa dem mot de oäkta. Hotet från posörerna både söndrar 

och förenar delar av den kollektiva identiteten. Detta hot blir dock ett hot inifrån subkulturen, 

där nya ideal, särdrag och värderingar tagit sin plats i föreställningen om den kollektiva 

identiteten.  

 

Hotet från posörerna, och deras brott mot den antagna ordningen i subkulturen kan möjligen 

bekräfta vilka ”den äkta kärnan” och deras delade ideal egentligen är. Finns det i subkulturen 

hårdrock brott mot arbetarklassideal eller traditionell maskulinitet? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Äldre amerikanskt dödsmetal band  
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Black Metal och motsägelsernas marknad 

 
Det onda porträttet 

Patrik- Jag lyssnade jättemycket på dödsmetall i början på 90- och sen så fram till kanske 95, 

och då hängde man ju med där i hur gången var, och så blev det ju mer en uppdelning där då, 

mellan dödsmetall som fortfarande var det här gruffiga hårda, och mer monster och zombies 

och såna texter, och sen så black metal skulle va såhär påläst och magistuk sådär. Ja, jag tror 

alltså.. att många kanske upplever det som att det var lite häftigt i början, men att det sen 

blev lite mer pajasaktigt det här med corpsepaint och stå bakom en kvist i skogen och såna 

här grejer, med en yxa och så. Jag tror det i alla fall. Att det blev att många mer gick tillbaks 

till att lyssna på dödsmetall, sen så finns det ju finns den ju fortfarande kvar som genre, black 

metal, men den tappade väl också sin glans där nån gång på slutet av 90. (Utdrag ur intervju 

2) 

 

Black metal16 är en genre i hårdrocken som ganska tydligt bryter sig ut ifrån den bild som vi 

tidigare sett i form av heavy metal och Manowar. Både i stil, ideologi och framförande.  

 

Många av black metalens stilmarkörer liknar heavy metalens i grunden, men är mer tilltagna 

och extravaganta. Black metalens anhängare är som regel mer utsmyckade än de i någon 

annan genre i hårdrocken. Istället för att ha tre rader nitar på bältet som i heavy metal, har 

black metal fyra, fem eller sex rader. Man har spiknitar istället för pyramidnitar, benplåtar och 

väldigt höga kängor. Kläderna är precis som i heavy metal ofta i läder, men black metal har en 

mycket ”renare” och svartare stil. Här är kläderna inte jeansjackor med en massa märken, 

eller skitiga gympadojor, utan hela och väl sammansatta. Ett exempel är den långa svarta 

skinnrocken som kan föra tankarna till den stilrena modell som bars av SS styrkorna.  

 

I black metal som den utvecklats i sitt senare skede är det även vanligt med andra typer av 

smycken. Här bär man gärna halsband med olika symboler och stenar, stora fingerringar och 

många piercings i mun, bröstvårtor, öron och näsa. Tatueringar i den mån de förekommer är 

ofta konstnärliga och mekaniska i gråskalor, föreställande demoner och dylikt. Eventuellt kan 

man se vissa likheter med den nationalistiska konstriktingen futurism inom black metal 

estetiken.  

 

                                                 
16 Se bilaga 1 
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Till skillnad från den gruffiga, hårdkokta dödsmetallen17, den arga, skitiga thrash metallen18 

eller den pompöst slagkraftiga heavy metal genren, har black metal istället profilerat sig som 

en form av ondskefull adel. Med tagna namn på demonprinsar i gammal mytologi och väsen 

ur fantasynoveller huserar black metal genren på rokokotronar klädda i röd plysch och 

sammet. Istället för muskler och bara bringor profilerar sig black metal banden med bleka 

svartklädda beläten, och med sminkade ansikten på sina skivomslag.  

 

Textmaterialet i black metal handlar främst om satansdyrkan, demoner, mörker och 

naturromantik. I tidig black metal är texterna oftast ganska fåstaviga och utan något större 

sammanhang, i likhet med dödsmetallen. I sin senare utveckling har dock black metal texterna 

blivit mer poetiskt uppbyggda, med inslag av latin eller gamla engelska ord, och är inte sällan 

vagt kvinnoromantiska, detta är en stor skillnad från kvinnobilden vi tidigare sett i Manowars 

texter. Här dyrkas kvinnan istället för att underkastas. 
 

Demonic beauty, I summon thee. 

The infernal mistress of the under world. 

From the darkest depths of the abyss, 

that holds liege only for you. 

With your malice, and your spite. 

We command the utter destruction of light. 

So come forth, serpent queen. 

Lend me your flame of hate. 

               (Ur Dark Funeral text “Ravenna Strigoi Mortii” 1998) 

 

Corpsepaint eller clownsmink? 

Hur uppfattas då denna tydligt mer feminiserade falang av andra hårdrockare? Mina äldre 

informanter, som har varit hårdrockskonsumenter under en längre period i livet och därför sett 

hur genrer utvecklats och även särskilt sig, pekar samliga på att black metal genren från 

början varit någonting som de intresserats av. Men också som en genre de med tiden kommit 

att ta avstånd ifrån. Genren har enligt informanter börjat handla för mycket om ideologi och 

image, och mindre om själva musiken. De satanistiska budskapen, ondskan och 

                                                 
17 Se bilaga 1 
18 ibid 
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hängivenheten till ideologin i black metal var det som framförallt kom att utveckla genrens 

profil och prägla den, och verkar också vara det som fick mina informanter att överge den. 

 

Patrik- Man hängde ju med och läste om hur det var och såhär i Norge med Greven och alla 

men, det var ju ingenting som jag själv blev påverkad av alltså, utan mer att man hängde med 

och insåg.. ja det var väl black metal som ville skilja sig från dödsmetallen som mer 

intelligent och påläst…[...jag var inne på black metal ett tag och tyckte den var häftig, men 

sen började jag tycka att den var mer pajasartad att det skulle vara så ont och såhär, och så 

tröttnade jag på själva musiken också. Men dödsmetallen lever kvar ändå. Den gillar jag.] 

(Ur intervju 2) 

 

Även de naturromantiska inslagen verkar ge black metal en negativ bild i informanternas 

ögon. Patrik har tidigare sagt att det blev lite tramsigt att ”stå bakom ett träd med en yxa”. 

Fredrik instämmer delvis. 

 

De bra black metal banden är liksom slut på något sätt. Det har slagit ut sig själv när det 

börjar heta ”Myrkskog” och sånt här, för mig är det mer fjällräven och skogsmullemusik än 

vad det är black metal. (Ur Intervju 1) 

 

I många subkulturer finns förgreningar som uppstått ur samma bakgrund, och dessa kan 

ibland också gå i konflikt med varandra. På samma sätt som man utestänger och kontrasterar 

sig mot medlemmar ur en annan subkultur, en annan sammanslutning, eller övriga 

utomstående, kan detta ske inne i den egna genren. (Jfr Johansson Lalander 2002) Varför kan 

detta ha skett med black metal, kan man fråga sig med utgång i informanternas berättelser?  

 

Klena killar  

Om man återgår till att titta på mansbilderna som presenteras i de olika genrerna, så skiljer de 

sig märkvärt. Tydligt ses ett överdåd i användandet av stilmarkörerna och attributen i just 

black metal genren, och jämfört med heavy metal är genrens profil betydligt mer feminiserad. 

Här är det istället det finlemmade, aristokratiska och intellektuella mannen som ger sig till 

känna. Inte den muskulösa, råbarkade barbaren som i heavy metal och i Manowars värld. 

Black metal genrens maskulinitet, skiljer sig därmed också starkt från den maskulinitet som 

kan anas i arbetarklassideal. Kanske kan man då tänka sig att detta skapar schismer i och med 

att maskuliniteten blir förvanskad till något mer utsmyckat och feminint, snarare än någonting 
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hårt, manligt och respektinjagande? (Jfr Ganetz i Reimer 1992) Kan de olika maskuliniteterna 

i dessa genrer rent av ha bidragit till en oenighet? 

 

Mina äldre informanter i citaten ovan ger antydan till ett ogillande av black metal genrens 

estetik och ideologi, och man kan ana att de anser genren som lite ”tramsig” i sitt senare 

utförande, det skulle bara vara ondskefullt och man ”poserade framför träd med en yxa”. I 

vissa intervjuer kan man ana en mer konkret ironi mot just maskuliniteten i black metal. 

 

Robban- Men black metal.. Greven och såna, det är ju klena killar som aldrig har fått knulla. 

Enda anledningen till att vi har med black metal band i tidningen är ju så att det ska bli lite 

roligare bilder (skratt).. (Ur intervju 3) 

 

Aristokrater och barbarer? 

Till diskussionen om klassrelaterade ideal i maskuliniteter kan man se intressanta paralleller 

mellan black metal och andra genrer i hårdrocken.  

 

Över och medelklassens män anses ofta som fysiskt veka, konservativa, fåfänga, alltför 

inriktade på boklärdomar, och därför inte handelskraftiga. (Nilsson 1999:69) Insinuation till 

detta ges i informanternas uttalanden om att genren lagt stor vikt på rekvisita, image och 

estetik, och gått ifrån sina delade rötter med dödsmetallen. Också att man ville vara mer 

”intellektuell” och ”påläst”.  

 

Den motsatta kritiken mot arbetarklass mannen/individen kan vara att han är alltför 

intresserad av samhälleliga omvälvningar, saknar ansvar, är allmänt odisciplinerad och 

osofistikerad. (Nilsson 1999:69) Tendenser till en sådan attityd mot andra genrer finns i black 

metalen.  

 

Kaj – Black metal folket gillade ju inte annan metal. De kallade annan hårdrock för ”life 

metal”. Om man inte dyrkade döden ondskan och.. satan typ, så förstörde man för alla och 

sålde ut den sanna stilen. Pelle Dead19  tog ju enligt Mayhem livet av sig för att han var så 

less på alla hardcore20 band och såna som förstörde den sanna black metalen. Hur det nu var 

                                                 
19 Framliden sångare i det norska black metal bandet Mayhem 
20 Hårdare punkstil, ofta tydligt vänsterpolitisk 
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med det (skratt). Var man inte ”riktig” black metal var man Bon Jovi 21, även om det var rätt 

hårda band.. De var som pajasband utan något djup eller tanke. (Ur intervju 6) 

 

Många black metal band vill själva gärna framhålla denna attityd, även i mer offentliga 

sammanhang. Detta citat nedan kommer från bandet Mayhem, ur en intervju med tidningen 

Close-Up.  

 

”Död åt alla trendiga ”death” metal -band med joggingbyxor och samhällsmedvetna 
texter, det har fan inget med death metal att göra” (Close-Up 06/1992) 
 

Människor från olika samhällsklasser uttrycker ofta symbolisk likhet och olikhet genom 

bruket av kläder, musik, konst osv. Medelklassmänniskan lyssnar på opera för att göra 

anspråk på att tillhöra överklassen, men också för att skapa tydliga skillnader mot 

arbetarklassen. Operan blir i det fallet en symbolisk markör, eller ett symboliskt kapital. Detta 

visar både vilken klass man tillhör, och vilken man inte vill tillhöra. (Jfr Bourdieu 1984) I 

informantens och bandets uttalanden kan man se tydliga nyanser av vilka som inte förtjänar 

en plats i black metalen. De som inte har tanke eller djup (intellektualism/ideologi), eller är 

oseriösa ”pajasar” med ”joggingbyxor” och ”samhällsmedvetna texter”. 

 

Kan man tänka sig att detta är vad black metal anhängarna i viss mån velat åstadkomma med 

sin mer individuella, elitistiska och pålästa stil och även sina estetiska och musikaliska 

uttryck? Att utstaka sin egen genre och sin musik tydligt gentemot andra, men också kanske 

att avskärma sig från arbetarklassen? Samtidigt kanske ”arbetarklassen” i hårdrocken 

avskärmar sig från denna riktning?  

 

Återgår man till autenticitetstänkandet anser nästan alla mina informanter anser att “äkta” är 

att spela med hjärtat och inte med plånboken. När man spelar för att sälja blir det oäkta, och 

när attributen säljs ut, blir trend och kommersialiseras försvinner en del av det som är deras, 

men den äkta kärnan består. (Ur intervju 1, 2, 4, 5, 6) Möjligt har black metal genren till följd 

av sina avvikande ideal blivit det kommersiella och ”oäkta” och är därför inte en del i ”den 

sanna kärnan” bland andra hårdrockare?  

 

                                                 
21 Amerikanskt kommersiellt pop/rockband  
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Black metal stilen är som vi tidigare sett tydligt mer feminiserad i sina stilmarkörer. Här finns 

smink, färgat hår, spädare kroppsideal och en ljus kvidande sång, tillsammans med ett 

användande av stilmarkörerna som smycken snarare än manlighetssymboler. Maskuliniteten 

och idealiseringen i black metal verkar alltså vara av en helt annan karaktär, sålunda finns 

tydliga nyanseringar i maskulinitet, och kanske även i klassmässiga ideal i maskuliniteten, 

även inom subkulturen hårdrock. Ställer brott mot en traditionellt manlig ordning, präglad av 

eventuella klassideal till besvär och konflikter i subkulturen?  

 

Om man antar att feminiseringen, det ökade användandet och omvandlingen av de manliga 

attributen går i konflikt med hårdrockens ”äkta kärna”, eller hårdrocken som gruppidentitet 

och homosocial sammanslutning, borde även kvinnans intåg i subkulturen upplevas som ett 

hot mot identitet, sammansättning och äkthet.  
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Slav eller härskarinna? – Kvinnans roll i hårdrocken 
 

Manowarkvinnan  

Manowars bild av kvinnan är långt ifrån jämställd med den glorifierade bilden av mannen. 

Kvinnan är i Manowars texter och på bilder ett objekt för mannens åtrå och en trofé, inte 

mycket mer. Mannen är den aktiva erövraren som nedlägger, och kvinnan är det passiva bytet. 

(Johansson Lalander 2003:13) 

 

“She is waiting to kiss my hand 

But she will wait for my command 

My chains and collar brought her to her knees 

She now is free to please” (Utdrag ur Manowar text “Pleasure Slave” 1988) 

 

Under konserter är Manowar kända för att plocka upp unga män på scenen för att låta dem 

visa sin duglighet på gitarr, och unga flickor plockas upp för att visa brösten som 

”inspiration” för dessa unga killar. Jag blev själv aningen beklämd av detta när jag i 16 års 

åldern besökte en av bandets konserter. Jag trodde likt mina informanter att imagen som 

ligger bakom bandet skulle urvattnas något under konserten, att de skulle vilja tilltala sina 

kvinnliga skivköpare till lika stor del som de manliga. Men så var alltså inte fallet. Där stod 

jag och kände mig otillräcklig och tillintetgjord som Manowarfan medan horder av unga killar 

fullkomligt trampade på varandra för att få en glimt av brösten på scenen. Jag visste då att jag 

aldrig skulle bli en del av Manowars kollektiv, ingen metal warrior som jag känt mig som 

ända sedan jag lyssnade på min brors första Manowarplatta. Jag var bara en brud. En brud 

som på sin höjd kunde få gå backstage och bli full för att sedan bli en ”pleasure slave” för 

kvällen. Men aldrig någonsin skulle jag få prova spela gitarr med bandet, bli en av dom. Men 

så är heavy metal kanske precis som i schablonen någonting som skapats av män, för män?  

 

Vilken plats har egentligen kvinnan i hårdrocken? Den bild som ligger närmast till hands efter 

min upplevelse på Manowarkonserten är kanske bilden av groupien. Kvinnan som finns till 

som förströelse och som bekräftelse för bandet, som är obeständig och inte värd mer än sina 

fysiska förehavanden. Hon som gör sin kropp tillgänglig för musikerna i utbyte mot en 

tillfällig plats i deras stjärnglans. Finns det fler? 
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Groupien och madonnan 

Under fredagskvällen sitter vi som vanligt och fryser på en kall presenning under ett 

slokande partytält och försöker tvinga i oss de tvådagarsavslagna danska budgetölen. Runt 

omkring oss är folk i våran ålder, men jag kan inte hjälpa den smygande känslan av att jag är 

allelens för gammal för detta. Jag hatar att sova i tält, att inte få gå på en riktig toa. Jag 

längtar till morgonen, då det är varmt och jag kan gå och äta riktig frukost på 

församlingshemmet. Jag är inte rock n roll längre. Gänget i tältet bredvid, från Umeå, verkar 

ha försökt skapa en lite vuxnare atmosfär runt sin festivaltillvaro. De har med sig solstolar, 

ficklampor och gasolkök. Många runt omkring oss är par, vilket är rätt ovanligt på 

rockcampingen. Här är många unga och ostadgade, till skillnad från den familjära 

husvagnscampingen och stillsamma bilcampingen. Jag och en av umeåtjejerna konstaterade 

tidigare att vi mer är en svennig friluftscamping än en rockfestivalscamping. Två tjejer i 16 

års åldern kommer förbi grannarnas tält. De är välsminkade, fixade och söta, lite gothstil 

med långa svarta kjolar och blå slingor i håret, men fortfarande väldigt fixade. De frågar glatt 

om det inte är fest. En av killarna i tältet viftar bort dem. Tjejerna ser lite besvikna ut och går 

iväg. Killen vänder sig mot mig och säger ”Småtjejer förväntar sig att man ska dricka och 

festa precis hela tiden, såg du vad sura de blev?” Sedan frågar han hur gammal jag är. När 

jag svarat vänder han sig mot mig och säger ”Det märks, det är stor skillnad på dem och 

dig”. Snart ser vi en ganska full tjej komma kryssandes mellan tälten. Hon är hårt sminkad, 

har små boxertrosor, nätstrumpbyxor och en sönderklippt top som det står ”CRÜE SLUT” 

på. Mötley Crüe skulle spela kvällen efter. Tjejen stannar och ber folk i tälten om någonting 

som får killarna att tjoa och vråla, vad vet vi inte förrän hon kommer fram till oss. Tjejen 

kommer fram och berättar högljutt att hon sett en skitsnygg zebrabikini på marknaden idag, 

och tigger nu pengar för att kunna köpa den. I gengäld lovar hon att hälsa på alla som 

bidragit och visa ”zebran” i all sin prakt. Ingen av oss reagerar nämnvärt. Killarna tittar på 

sina tjejer, tjejerna tittar på varandra. Ingen säger någonting. Tillslut säger en av killarna 

generat ”Näe, du kan gå”. Tjejen verkar snappa upp den tryckta stämningen och går snabbt 

vidare till nästa tält. Vi hör dem börja tjoa och bröla även där. Samma kille som bett henne 

gå tittar ner i marken och säger ”fan vad hon gör bort sig”. De andra håller med. Hans tjej 

säger ”hon måste ju frysa” Sedan pratas ingenting mer om zebratjejen under hela kvällen. 

(Observation under fredagskvällen på Sweden Rock Festival (050610) 

 

De två kvinnorollerna ”groupien” och ”flickvännen” skulle man kunna säga möts i 

observationen från festivalkvällen när zebrakvinnan och ”småtjejerna” ramlar in bland paren 

vid tältet på rockfestivalen. Dessa två roller skulle man kunna jämställa med horan och 

madonnan, som är en dikotomi av kvinnobilder som kan skapas just i en homosocialitet.  
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”Flickvännen” får rollen som madonnan. Denna kvinnoroll är fredad för männen i 

homosocialiteten, henne talar man inte illa om, eller nämner i några uppenbara sexuella 

sammanhang. Att tala nedsättande om någons flickvän skulle vara ytterst olämpligt. Hon är 

det beständiga och det ”rena”, i motsats till ”horan”. Horan är istället kvinnan från krogen, det 

tillfälliga och orena, som är nersänkt till en rent kroppslig nivå och som vitt och brett omtalas 

i fråga om fysiska förehavanden och sexuell kompetens. (Johansson Lalander 2003:34ff) (Jfr 

Johansson Lalander 2002) Horan är således den samma som groupien, eller zebrakvinnan i 

observationen. 

 

Enligt denna teori kunde man anta att det i tältscenen var horan eller groupien som 

uppenbarade sig i en situation där madonnan, eller flickvännen redan var närvarande, och 

skapade en konflikt. Tältgrannens påpekande om de unga tjejernas omognad, iver och 

oseriöshet till skillnad från oss andra tjejer i lägret kan vara ett sätt att trygga flickvännerna 

från ”groupiens” närvaro och bevisa för båda parter vem som prioriteras. Man kan också tyda 

nedlåtenheten mot groupien som ett sätt att utöva makt och bevisa sitt övertag, att 

demonstrera vem som är aktiv och passiv, och genom detta befästa sin manlighet ytterligare. 

(Jfr Johansson Lalander 2003) Man kan fråga sig hur situationen hade sett ut om dessa killar 

varit här utan sina flickvänner?  

 

En av flickvännerna undrar också om zebrakvinnans lätta klädsel inte gjorde så att hon frös, 

och intog därmed på sätt och vis madonnarollen själv. Genom att statuera detta gjorde hon sig 

till den mogna, förståndiga, icke ytliga och beständiga kvinnan. Det blev hon som hade 

övertaget, i motsats till den i detta avseende nästan offerlika, naiva och ynkliga tjejen med 

zebrabikinin. Således intar även hon en form av aktiv roll gentemot den passiva groupien.  

Hur ser då informanterna på groupies och flickvänner? Är dessa kvinnoroller praxis i 

subkulturen? 

 

Flera av mina informanter som har spelat i band, och även bland mina yngre manliga 

informanter, säger, halvt skämtsamt, att de började spela just för att de hade hört att man 

skulle få mycket tjejer. Dessa tjejer verkar inte vara flickvänner, utan mer flyktiga 

bekantskaper. Någon säger lätt ironiskt att man automatiskt får en massa tjejer om man sparar 

ut håret (Ur intervju 6), någon annan att sångaren tyvärr är den som alltid får de snyggaste (Ur 

intervju 4). Här kanske man kan ana något av den bild av horan/groupien, även om den är 
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långt ifrån påtaglig, och mer verkar handla om vem som är ”äkta” och har ett ”riktigt intresse” 

än vem som är ”duktig” eller ”dålig” kvinna.  

 

Groupies blir kanske en motivation, inspiration, bekräftelse, eller kanske en belöning som 

bekräftar homosocialiteten och maskuliniteten. Men kanske är det så att hon endast får verka 

vid sidan om flickvännen, då flickvännen inte är där. I skuggan av flickvännen blir hon då 

åsidosatt och nedvärderad. Som passiv blir kvinnan inget hot mot maskuliniteten eller mot 

homosocialiteten, utan bekräftar den snarare.  

 

Men är alla kvinnoroller verkligen passiva i hårdrocken? Flickvännerna på campingområdet 

var inte där till följd av sina pojkvänners musikintresse, utan för att de själva var hårdrockare. 

De intog samma aktiva roll mot groupien som männen gjorde. På samma sätt som 

frun/flickvännen till och med kan få en bestämmande roll över ett helt band. Låt oss titta 

närmare på vilka roller kvinnor som spelar hårdrock, eller befinner sig inne i subkulturen har. 

 

Flickvännen som bihang 

Mina äldre informanter verkar vara av uppfattningen att subkulturer i allmänhet var någonting 

som dominerades av män när de var unga. De kan nämna några kvinnliga hårdrocksartister 

från 80- talen, men drar sig inte till minnes att det fanns några tjejer i vare sig hårdrocksgäng 

eller andra subkulturella gäng. (Intervju 1, 2, 3) Min informant Kaj, som är aningen yngre, 

minns dock att det var några tjejer med i hans black metal gäng. 

 

Kaj.- Vi hade tjejer i vårat gäng. Men de lyssnade på typ Guns ´n´ Roses och Metallica 22 

som var lite softare, medan vi killar lyssnade på döds och black metal. De lyssnade mest på 

balladerna med Metallica, tjejerna. Vi hade ju skinnrockar, bandtröjor och kängor med plåtar 

och sånt, men det hade inte tjejerna. De hade kanske mörkt läppstift, nåt smycke och lila 

tröjor typ. (Ur Intervju 6)  

 

Informanterna verkar ändå samstämmiga om att tjejerna har fått större tillgång till subkulturen 

på senare tid, men också om att hårdrockstjejer ofta är flickvänner till hårdrockare, och alltså 

får sitt musikintresse genom sina pojkvänner.  

 

                                                 
22 Amerikanska rockgrupper av det lite ”lättare” och mer kommersiella slaget. Metallica spelade till en början 
trashmetal, men blev senare kända för sina storslagna ballader och sin lättillgängliga tunga rock.  
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Fredrik- Annars är det ju fortfarande så att, när man är ute och turnerar så är det mest 
”flickvännerna till killarna” som finns, och ofta känns tjejerna mer åt goth hållet. (Ur intervju 
1) 
 

Intresset blir här således mer centrerat till pojkvännen än till musiken, och flickvännen antar 

också en mer feminin ”goth-aktig” stil. Sålunda förblir kvinnorollen trots sin plats i 

subkulturen ändå lätt passiv och mer feminiserad.  

 

Den passiva häxan 

Sociologen Mavis Bayton anser i grund och botten att kvinnan i rockmusiken degraderas till 

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

rockmusiker, och drar med avsteg i intervjuerna slutsatsen att rollen som kvinnan axlar i 

musiken är den av ett objekt snarare än den som yrkesutövare. Kvinnor i band blir ofta 

bedömda efter sitt utseende och inte efter sin musikaliska eller yrkesmässiga kunskap. 

(Bayton 1998:5ff)  

 

Informanterna instämmer i uppfattningen om att de kvinnor som finns i hårdrocken gärna 

måste se ut på ett visst sätt, eller ta på sig en viss typ av roll, även om de inte håller med om 

att rollen är bra. 

 

Patrik- ..det är ju att vara det där väsensfyllda, eller häxan, det dök ju på slutet av 90- upp 

mycket det här mer symfoniska dödsmetallen, då skulle det vara en kvinna med och köra 

såna här körer och sånt, jag tyckte det var bra i början men, näe de har ju inte riktigt äntrat 

arenan på det sättet kvinnorna. Att de själva anammar det fullt ut. Som jag sa, jag har aldrig 

sett ett dödsmetall band med bara kvinnor, men det vore coolt.. (Utdrag ur Intervju 2) 

 

Bilden som denna informant målar upp är bilden av den väsenslika kvinnan. En kvinnobild 

som återfinns till stor del i black metal men som också blivit stor i goth genren. Detta är 

bilden av älvan, demonkvinnan eller häxan, som ändå behåller femininiteten i den annars 

hårda, krigiska och onda föreställningsvärlden som hårdrocken kan representera. Som ett 

”väsen” kan kvinnan symbolisera ondska men ändå behålla den passiva, ”kvinnliga” rollen. 

(Jfr Bossius 2003) Ett exempel på en sådan kvinnogestalt är den ungerska grevinnan Elizabeth 

Bathory, som enligt myten ska ha mördat hundratals unga kvinnor för att bada i deras blod 
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och därigenom hålla sig ung och vacker. Grevinnan Bathory figurerar i många black och 

dödsmetalbands text och bildmaterial. 23

 

Den aktiva manglerskan 

Bilden av kvinnan i hårdrocken som en entydigt rollbunden och passiv figur stämmer dock 

inte överens med mina informanters åsikter och efterenheter. Samtliga av mina manliga 

informanter tycker att det skulle vara häftigt att se kvinnor som spelade renodlad dödsmetall 

eller dylikt. 

 

Fredrik- Jag minns första gången jag såg Bolt Thrower 24, att de hade hon Jo Bench på bas, 

att det var en tjej som spelade bas, det var ju jävligt mangligt när jag upptäckte dem, jag blev 

helt förtjust i dem, och så får man reda på att det är en tjej som spelar bas då dessutom! Det 

var ju jävligt.. ja man tyckte det var underligt och coolt att det var en tjej som spelade så. 

(Utdrag ur Intervju 1) 

 

Man kan tänka sig att kvinnan som medlem i ett hårdrocksband antar en form som bryter mot 

den vedertagna, och därför automatiskt får ett större fokus på sig. Också att hon kan ses som 

någonting exotiskt och imponerande då hon axlar en vedertagen mansroll, snarare än att hon 

blir mött som en ”posör”.  

 

På Sweden Rock Festival fanns en hel del kvinnliga festivaldeltagare. Många av dem hade 

samma stil och attribut som männen, stålhättor, patronbälten, och med en tyst strävan att se så 

festivalsmutsiga och nergångna som möjligt. Dessa kvinnor har då axlat de ”helmanliga” och 

hårda attributen, utan att de verkar bli utstötta eller posörstämplade.  

 

Sålunda kan hårdrocken kanske inte ses som någon entydigt maskulin värld. Kanske kan detta 

istället betyda att hårdrocken är ett forum som snarare inbjuder till att utmana könsroller, än 

att befästa dem. Som spelar på dem, men inte ser sig bundna av dem, utan snarare då 

använder sig av dem som strategier?  

 

Kvinnliga hårdrockare är trots detta en relativt ovanlig syn. Kvinnor tycks i en större 

utsträckning ha fått tillträde till olika subkulturer på senare tid. Ändå förblir publiker på just 

                                                 
23 Se bild 5 
24 Brittiskt dödsmetal band 
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hårdrockskonserter och festivaler uteslutande mansdominerade, och banden likaså. Man kan 

reflektera över huruvida kvinnor själva tilltalas av identiteter och subkulturer med en mer 

tydligt feminiserad prägel, och en mer traditionell och passiv femininet. Där de slipper axla en 

aktiv och mer maskulint präglad roll. Detta skulle kunna ge en förklaring till varför 

exempelvis gothförgreningen blivit populär bland kvinnliga lyssnare och musiker. (Jfr 

Bossius 2003)  

 

En annan reflexion blir huruvida en till synes övertydligt maskulin värld, kanske indirekt 

skrämmer bort kvinnor i sin iver att attrahera dem?(Jfr Nilsson 1999) Det manliga porträtt 

som Manowar har hårdragit kan ha satt en yttre prägel på hela subkulturen. Män som redan är 

bekväma i sin manliga identitet ignorerar prägeln, män som söker sin egen maskulinitet 

lockas av den. I Manowarporträttet underkastar sig kvinnorna självmant, och bekräftar 

krigarnas heterosexualitet, överlägsenhet och virila manlighet med sin närvaro. Men vad 

händer egentligen med Manowars manliga porträtt, om inga kvinnor finns att tillgå? 
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Homoerotiken i kulissen – Metalheart eller buns of steel? 

 
Manowars estetik med avklädda, muskulösa krigare iklädda knapphändiga läderutstyrslar och 

med enorma svärd i hand kan förvisso förmedla en väldigt maskulin bild. Men tillsammans 

med budskapen om manlig närhet och mansförhärligande mejslas också en tydligt 

homoerotisk bild ut.25 Bandets estetik övergår då från att vara överdrivet maskulin till att bli 

det allra mest omanliga. Men ser bandet och fansen detta? 

 

Fredrik- ..Men när man är 15-16 så tror jag inte man ser det. Om man går på Sweden Rock 

exempelvis. Och elever här på skolan, på något sätt så förlikar man sig med det där. Men jag 

håller med, det känns mer homo än det känns något sorts manligt. Det är en jävligt snäv linje 

mellan Village People och YMCA och Manowar för mig. De ser ju ut som de är som 

hämtade från Blue Oyster bar, dansandes någon snuskig tango! Då såg jag inte det, när jag 

var i den åldern. Märkligt nog. (Utdrag ur Intervju 1) 

 

För en ung man som söker efter en homosocialitet och en egen maskulin identitet, som 

exempelvis Manowar presenterar, kan man säkerligen tänka sig att de homoerotiska 

elementen helt frånskjuts. På samma sätt som bandet själva möjligen också valt att göra detta. 

Man vill helt enkelt inte kännas vid dessa aspekter av den manliga världen. (Ur intervju 2, 4)  

 

Tappa tvålen och våga böga 

Föreställningen om hotet från den omanlige mannen, eller bögen, är påtaglig i 

homosocialiteter. Längtan efter den manliga närheten som uppkommer genom kroppslig och 

känslomässig samvaro måste alltid kontrolleras av sociala och kulturella inramningar. (Jfr 

Johansson Lalander 2003:26ff) 

 

Exempelvis är det stående skämtet ”att tappa tvålen i duschen”, en situation i homosociala 

sportsammanhang där männen synliggör en svag punkt i sin hetrosexualitet. För att hantera en 

situation som uppfattas som farlig och svår att greppa skämtar man runt den homosexuella 

aspekten av det hela och tydliggör situationen. Man omvandlar även situationen till en typ av 

skådespel, ett spektakel som gör att maktövertaget bibehålls och den homosexuella ”masken” 

blir kulturellt stigmatiserad, den bärs inte av en ”riktig man”. (Hall i Johanson Lalander 

2003:37f)  
                                                 
25 Se bild 6 
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Mina erfarenheter på Sweden Rock Festival är väldigt starkt förbundna med denna teori, om 

man väljer att följa den, eftersom jag många gånger förvånades över den oerhörda distans 

festivaldeltagarna verkade ha till hårdrockens sammanblandning med homoerotiken. Under 

min första kväll på festivalen, då jag höll på att slå upp mitt tält på Rockcampingen, hörde jag 

ett potpurri av Manowarsånger från tältet bredvid, men de unga förfriskade männen hade bytt 

ut ord i texterna mot övertydliga homoanspelningar. Exempelvis hade de bytt ut ”Standing 

together with hands in the air” mot ”Standing together with dicks in the air”, och “Born with a 

heart of steel” mot “Born with an ass/a dick of steel”. Samma killgäng säger sig även ha ett 

band som de säger spelar ”gay metal”. En av låtarna de hittat på lyder ”I dropped the soap in 

the shower, but you weren’t there to pick it up”. Morgonen därpå, vid vattenslangarna där 

man tvättar sig och borstar tänderna, står en hel hop av långhåriga killar i bara överkroppar, 

varpå en yngre man i 18 års åldern, samtidigt som han tvättar av sig, högt utstöter ”VÅGA 

BÖGA”!  

 

Kan man tänka sig att dessa uppenbarliggöranden och skämtsamheter om homoerotiken i 

subkulturen är ett sätt för dessa unga män att hantera ”det omanliga”, och att ursäkta den 

manliga närhet som infinner sig exempelvis på en festival, där man sover, duschar och lever 

ihop? I sådana fall kan man även se dessa uppenbarligöranden som tydliga strategier.  

 

Kanske kan man även använda homoerotiken som skamstrategier. Genom att använda sig av 

ett värdeladdat och negativt ord i vardaglig mening, och skämtsamt utmåla sig själv till det 

man värderar in i begreppet, trivialiseras ordet och maktbalansen vänder. Genom att bekräfta 

sig som ”det negativa” visar man sig existerande och tar sig makten att bolla med det 

stigmatiserade ordet. (Jfr Ambjörnsson i Johansson Lalander 2003) Att överdriva 

homoanspelningen i subkulturen hårdrock, kan på detta sätt visa på att man istället tar tillbaka 

makten och demonstrerar att man helt enkelt inte är rädd för homosexualitetens inblandning.  
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Slutdiskussion 
 

Att tolka symboler för att analysera exempelvis ungdomsgrupper är vanligt som analysmetod. 

Symboler kan återfinnas i exempelvis språk och jargong, men även i kläder och stil eller 

intressen och åsikter. Symboler kan användas för att tolka gruppens ambitioner, gemensamhet 

och attraktion, men som forskare ska vara försiktig när man observerar dessa homologier, 

eller samstämmigheter, som summan av symbolerna blir. Strävandet efter homologier kan lätt 

leda forskaren till en punkt där denne bara ser vissa delar av en kultur, som man sedan för 

lättvindigt passar ihop och gör allmänrådande. Som forskare ska man därför snarare se till det 

heterologa, eller det som inte stämmer överens.  

 

Vid en första anblick på metal och hårdrocksvärlden, skulle man lätt kunna konstatera den 

som en helt igenom manlig värld, som bara brukas av män, och som skapats för män för att 

befästa maskulina ideal. Detta är en slutsats som forskare i genren tidigare också dragit. Man 

kan exempelvis se min bussresa i det inledande avsnittet som en värld av män, där jag som 

kvinna var en utsatt, nedvärderad och passiv åskådare. Men samtidigt inbjöd de två unga 

okända killarna obönhörligen mig i gemenskapen. Genom att bjuda mig på öl och istället 

nedvärdera mannen som stod framför mig kan man se det som att dessa män också vände 

maktbalansen till min fördel. 

 

Bortom det mansideal som man vid en första anblick kan se i hårdrocksvärlden kan man 

också uttyda andra typer av ideal. Man skulle till exempel lika gärna kanske kunna se 

symboliken med de nakna kvinnorna, den frisläppta sexualiteten, kroppsligheten och 

inblandningen av homoerotiken och homosexualiteten som brott mot grundläggande tabun 

inom kristendomen och borgerligheten. Där bidrar subkulturen istället till uppluckring och 

normalisering av forna fördomar och föreställningar om normalt och onormalt, och rätt och 

fel.  

 

Hårdrocken, och då i synnerhet heavy metal genren, kan mycket väl ha blivit gjord manlig för 

att hantera de i grund och botten mycket androgyna dragen som finns. För att balansera och 

legitimera feminiseringen och den tveksamma könsbilden som ligger i användandet av 

smycken, smink, långt hår, kroppsnära kläder och romantiska ballader spelar man på en redan 

utstakad traditionell bild av ”den riktiga mannen”. Detta blir då snarare en strategi än ett 
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uttryck, och en form för ett mångfacetterat identitetsskapande snarare än ett utlopp för en 

vedertagen manlig heteronorm. Eftersom hårdrocken innefattar många olika typer av 

maskuliniteter och identiteter är den inte skapad som exklusiv för en arketyp eller ett särskilt 

kön. Den är inte skapad för män, men möjligen utformad med strategisk maskulinitet som 

komplement till många tydligt feminiserade elementen.  

 

Trots detta kan unga män i strävandet efter sin egen maskulinitet, kanske lockas just av bilden 

av ”den riktige mannen” och föreställningen om en strikt homosocialatitet. Detta gäller 

kanhända en del av bandet Manowars mest engagerade unga manliga fans. Det gemensamma 

fostrandet till en vedertagen manlighet och identiteten i en homosocialitet torde vara vad som 

lockar en man i sökandet efter sin egen manliga könsprägel. Dessa män upplever då 

möjligtvis intåget av ”den omanlige mannen” som ett hot mot maskuliniteten, och ser, eller 

vill inte se, de homoerotiska inslagen i Manowars manliga värld. 

 

I black metal har inte samma maskulina porträtt målats upp som i Manowars värld, men här 

har man istället skapat en strikt och hård ideologi. Måhända för att kompensera de mer 

feminiserade dragen, men kanske även för att utstaka den egna genren och skapa en egen sfär 

i subkulturen ”hårdrock”. Kanske har man genom sin satanistiska profil även dragit uppbrott 

mot traditionellt kristna värderingar och kristen moral ett steg längre än andra förgreningar. 

 

 De varierande manliga porträtt som vi återfinner i black och heavy metal, har nyanser av 

normer som man även kan återfinna i skiftande klassmässiga ideal. 

 

Kvinnans roll i hårdrocken varierar. Här finns passiva kvinnoroller, som groupien och ”den 

väsenfyllda”. Men även mer aktiva kvinnoroller, som den kvinnliga dödsmetallmusikern. 

Kvinnans tillträde till hårdrocken har blivit större under senare årtionden, möjligtvis för att 

hon själv har intagit subkulturen från ett aktivt brukarperspektiv, snarare än ett passivt 

beundrarperspktiv.  

 

En för starkt hävdad manlig heterosexualitet kan avskräcka kvinnliga anhängare. Black metal 

och Goth genrerna torde därför locka fler kvinnliga anhängare än exempelvis Manowar gör.  

 

Genrer där kvinnoroller romantiseras och mansbilden är feminiserad, kan kombinera en aktiv 

brukarroll och en passiv beundrarroll, för både manliga och kvinnliga deltagare. 
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Att inneha autenticitet, att vara ”äkta” och ”sann” i hårdrocken verkar vara avgörande för hur 

man bemöts och värderas, detta gäller man som kvinna. Äkta anhängare spelar och lyssnar 

med hjärtat och inte med plånboken. De bär hårdrocken som någonting allomfattande 

identitetsmässigt och inte som ett attribut. Autenticiteten ligger inte i stilyttringarna, utan i det 

genuina intresset. Autenticiteten kan ha förankring i klassrelaterade ideal och maskuliniteter, 

men verkar snarare utgöra ett medel för begränsande av ”den äkta skaran”, vilken således är 

en skara som delar samma uppriktiga intressen. Autenticitet finns i flera genrer av hårdrocken 

där man avgränsar sig mot varandra, såväl som i subkulturen i stort där avgränsningen istället 

sker mot andra subkulturer eller annan omvärld.  

 

De mångfacetterade idealen i hårdrocken erbjuder individen att själv relatera till det som 

tilltalar ens person, och detta blir då även det man upplever som ”äkta” och ”sant”. När flera 

individer relaterar till samma ideal uppfattas dessa som den ”sanna kärnan” i subkulturen eller 

förgreningen av gruppen själva. Detta är viktigt att bibehålla, eftersom det även är en stor del 

av det som man format sin egen personbild genom. När det man ser som äkta och 

grundläggande i subkulturen och den delade identiteten hotas, hotas också en bild av den 

person man ser sig själv som. Sålunda kan också konflikter mellan olika genrer och grupper 

med olika identitetsideal skapas.  

 

Dessa konflikter bidrar måhända till en ökad spänning i subkulturen som helhet. I processen 

med de interna och tillsynes mycket allvarstyngda konflikterna skapas en för utomstående 

obegripbar schism. Detta medför en större grad av exklusivitet i subkulturen, och med denna 

exklusivitet och obegripbarhet för utomstående kommer ofta myter och dramatik att formas. 

Dessa myter kan sedan spelas på för att ytterligare befästa subkulturens identitet, exklusivitet 

och attraktion.  

 

År 1984 utom en komedi -dokumentär om ett påhittat band vid namn Spinal Tap. Spinal Tap 

var en parodi på heavy metal genren, och bilden av hårdrockaren i stort. Spinal Tap spelade 

på volym ”11”, vilket alltså är snäppet högre än Manowar. De hade fjolliga kostymer, 

groupies som sedan blev manegers och sökte styla om bandet enligt sina egna intressen, och 

därmed ställde bandet på avgrundens brant. De gjorde pinsamma comebacks och spelade 

sexlåtar för pensionärsföreningar. Spinal Tap pekade konstant på publiken med gitarrerna, de 

gick vilse på väg till scenen och fastnade även i sin storslagna rekvisita under alltför långa 
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gitarrsolon. Denna film mottogs väldigt väl av hårdrockscenen och av samtliga band som 

kände sig träffade. Sålunda torde en tydlig kärleksfull distans till image, föreställning och 

framträdande ändå finnas i hårdrocksvärlden. 

 

Att subkulturen i sig är en grundläggande identitet och inte enbart deltagande i en tillfällig 

identitetsyttring eller i en trend tycks emellertid viktigt, men vetskapen och tryggheten i att 

man tillhör denna grundläggande identitet gör att man internt också kan ”bjuda på” ironin 

över de kontroverser som imagen och det till synes stränga konceptet medför. Det centrala för 

hårdrockarna verkar således inte att man tar attribut och image på fullaste allvar, utan det som 

i slutändan skapar ”den sanne hårdrockaren” är att man eller kvinna, lyssnar och spelar med 

hjärtat.  
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Bilaga 1 

 
Kort om hårdrock  

Hårdrock är ett svenskt samlingsnamn för den tyngre rock som uppstod under en viss 

tidsperiod, framförallt under 1970 och 80- talen. Utmärkande drag för denna musikstil var 

exempelvis distortion26 och riff27 på elgitarrer.  

 

Hårdrock är således inte någon renodlad musikstil eller uttrycksform, utan en mer 

övergripande benämning för olika typer av musik som utvecklats ur samma bakgrund. 

Uttrycken kan ofta skilja sig även inne i en genre28, och då bildas ytterligare förgreningar med 

sina egna karaktäristiska präglingar ”under genretaket”. (Jfr Johanson Lalander 2002) I 

uppsatsen analyseras just sådana förgreningar i hårdrocken. Denna text syftar till att ge en 

introduktion till de förgreningar som behandlas, för att läsaren lättare ska kunna följa 

resonemangen i uppsatsen. Kortfattat presenteras här tidsmässiga, stilmässiga och musikaliska 

uttryck som är karaktäristiska för de olika förgreningarna. Förhoppningen är att texten ska 

knyta samman dessa olika genrer, och ge en bild av hårdrockens utveckling såväl som 

distinktioner.  

 

Skillnaden mellan det engelska ordet ”heavy metal” och det svenska ordet ”hårdrock” är att 

heavy metal redogör för en förgrening, vilken presenteras nedan, men hårdrock sammanfattar 

hela genren i stort. När man säger hårdrock refererar man alltså till alla de förgreningar som 

delar genrens musikaliska och uttrycksmässiga karaktär. Ibland brukar man också använda 

benämningen ”metal” på samma sätt som ”hårdrock”, alltså omfattande alla typer av musik 

från denna genre. 

 

• Heavy metal musiken danades under sjuttiotalet, då genom artister som Deep 

Purple, Led Zeppelin och Black Sabbath.  

 

Hårdrocken under det tidiga sjuttiotalet var hippieinspirerad, med utsvängda jeans, 

psykedeliska gitarrläten och långt hår. Det fanns under denna tid också så kallade 

                                                 
26 Ändrar gitarrljudets klangfärg, ljudet blir ”skitigt” och ”hårt” 
27 Upprepad ackord eller melodislinga, en eller ett par takter lång 
28 Smakinriktning 
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sminkrockband som Alice Cooper och Kiss. Dessa spelade tydligt på könsroller, och 

chockerade sin tid genom att använda smink, skräckfilmsrekvisita och utmanande 

kläder. Dessa band använde sig ofta av för den tiden spektakulära scenshower med 

pyroteknik och avancerad ljussättning. 

 

Hårdrocken fick ett stort bakslag under punkens storhetstid i slutet av sjuttiotalen. 

Heavy metal musiken fick ett stort genomslag igen efter dessa år, då med bandnamn 

som Judas Priest, Saxon och Iron Maiden. Denna era kom också att kallas för New 

wave of brittish heavy metal. Dessa band skapade en tyngre musik med teatralisk sång 

och storslagna framträdanden. Läder och trasiga jeans dominerade dessa bands 

utstyrslar. Banden formade även de tidigare långhåriga frisyrerna i genren, till stora, 

ofta permanentade och slingblekta hårsvall. Detta har skänkt erans musik det mer 

eller mindre officiella samlingsnamnet pudelrock. Med sin storartade spelstil blev 

denna förgrening en storsäljare under åttiotalet. Runt ”hårdrocksrörelsen” stormade 

även en stor debatt. Debatten uppkom till stor del på grund av bruket av religiösa 

symboler, texter om sprit och sex, och den trasiga, otvättade klädstilen.  

 

Härur kom under åttio och nittiotalen mer pompösa heavy metal band som Manowar 

och svenska Hammerfall. Denna pampiga stil har ibland också kallats för power 

metal.  

 

• Thrash metal uppkom genom punkens spridning under sent sjuttiotal och tidigt 

åttiotal. Den var ett crossover29 projekt mellan heavy metal och punk. Band som 

Motörhead, Venom, Metallica och Slayer började spela denna snabbare, hårdare och 

aggressivare typ av hårdrock  

 

•  Death metal eller dödsmetall var annan variant som föddes ur denna korsning. 

Med samma hastighet som i trashmetallen, men med ett mer brutalt läte och ofta 

med skräckfilmsinspirerade texter, blev den gutturala och grottmangelslika 

dödsmetallen känd. Death metal av den tidiga skolan spelas idag av band som 

Cannibal Corpse och Morbid Angel. Från ett av de starkaste dödsmetallfästena i 

Tampa Bay, Florida kom klädstilen med avklippta jeansshorts eller 

                                                 
29 överlappande 
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camouflagebyxor, jeansväst eller jacka full med tygmärken, patronbälten och väldigt 

långa hår eller dreadlocks. Thrashmetal och dödsmetall kan ha tydligt politiska 

förtecken.  

 

• Black metal genren fick troligtvis sitt namn när gruppen Venom släppte sin skiva 

Black Metal 1982. Genren tog fasta på den mörka imagen och de 

religiösa(antikristna) stilmarkörerna som bland andra Black Sabbath lekt med under 

tidigt sjuttiotal. Tillsammans med snabba dubbla baskaggar, distorterade gitarrer och 

kvidande, kraxig sång myntades den ondaste och kanske mest uppmärksammade 

genren i hårdrocken på senare år. Under de tidiga nittiotalen var black metallen i sitt 

esse, med band som Burzum, Mayhem, Immortal och Darkthrone satte genren även 

Norge på världskartan, och då särskilt det kyrkliga samhället Bergen.  

 

Satanistisk symbolik och ideologi präglade nittiotalens black metal image, stundtals 

med fornnordiska, och även högerextrema vinklingar. Symboler som upp och 

nervända kors och pentagram, och även bilder av bandmedlemmar insmetade i blod, 

eller mer eller mindre autentiska kyrkobränder syntes på skivkonvoluten. Stilen var 

svart långt hår i mittbena och långa skinnrockar med mycket spiknitar. Vapen som 

knivar och yxor figurerade ofta på bilderna med banden. Karaktäristiskt blev också 

corpsepaint i ansiktet, alltså vitmålning med svarta ögon. Man kan se tydliga 

kopplingar till sminkrockens stilattribut, både i smink och kläder.  

 

1993 mördade det norska enmansbandet Burzums medlem Varg Vikkernes eller 

”Greven” också kallad, bandet Mayhems gitarrist Euronymous i ett av mediernas 

mest uppmärksammade fall av ”satanistmord”.  

 

Bandet Mayhems sångare Pelle Dead tog självmord genom att skära sig i armarna 

och skjuta sig i huvudet, vilket bandet fotograferade och tryckte upp på omslaget till 

sin skiva De mysteriis doom sathanas, som blev en av norsk black metals viktigaste.  

 

Vid nittiotalens slut började black metal genren förlora sin storhet, och omvandlades 

snart med mer melodiösa, kommersiella och estetiska band som Cradle of Filth och 

Dimmu Borgir.  
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Goth började spelas av band som The Sisters of Mercy och Bauhaus under 1980 talens början, 

och var då en gitarrbaserad postpunk, också kallad depprock.  Under senare tid har en 

amerikansk, mer kommersiell variant av goth börjat spelas. Detta kallas ibland för goth metal. 

Man har här en variant av black metal genrens attribut, men ”snällare” och mer ”Halloween 

inspirerade”. Exempelvis syns här ofta vackra, bleka sångerskor med långa svarta hår och 

medeltida klänningar och korsetter. Spelas idag av band som Evanescense eller Within 

temptation. (Jfr (McIver 2000:13f) 
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