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Sammanfattning 

 
Uppsatsen förankrar dagens genusdebatt och framför allt maskulinitetsdebatt i 1980-talets 

hårdrockskultur. Den undersöker hur Glam metalbandens maskulinitet förhåller sig till de 

hegemoniska maskulina idealen samt om de var pionjärer för en ny maskulinitet. De band 

som representerar Glam metal i undersökningen är Mötley Crüe och Poison. Glam metal- 

banden med deras stora popularitet representerar populära strömningar på 1980-talet. 

 

Mötley Crüe och Poison uppvisar tydliga kvinnoreducerande och sexistiska attityder. I låtar, 

musikvideos, intervjuer, dokumentärer och biografier framställs bandmedlemmarna som 

erövrare av kvinnor. Sex är aldrig ett problem så länge kvinnan i fråga är snygg nog. 

Personlighet och andra egenskaper hos tillfälliga sexuella partners nonchaleras till förmån för 

deras utseende och sexuella färdigheter. Bandmedlemmarna uppvisar tydliga mekaniska drag 

i deras sexualitet.  

 

Den nya narcissistiska maskuliniteten som uppkommer under 1980-talet fick ett starkt fotfäste 

i ungdomskulturen och förändrade den hegemoniska maskuliniteten till hur den ser ut idag. I 

och med den narcissistiska maskulinitetens förankring i samhället har ett flertal nya 

egenskaper adderats till de tidigare ideala egenskaperna för män. Det räcker inte att endast 

uppvisa traditionella maskulina egenskaper så som känslokontroll och att undvika att uppvisa 

känslor som oro. Numera ska mannen även visa upp en självvådande sida av sig själv. Nya 

skönhetsprodukter och modetidningar för män lanseras i allt snabbare takt. Etableringen av 

den narcissistiska maskuliniteten kan tillskrivas bland annat populärkulturella band som 

Mötley Crüe och Poison som gick i bräschen för de nya idealen och gjorde det allmänt 

accepterat bland unga män att anamma de nya maskulina idealen.  
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1. Inledning  

 

Mitt personliga intresse i 1980-talets musikkultur ligger till grund för denna kandidatuppsats.  

Jag vet inte hur många dokumentärer om Mötley Crüe, Poison och andra gamla rockband jag 

avverkat i mina dagar. Jag fascineras starkt av populariteten de nådde och livet de levde. Av 

någon anledning kan jag inte få nog av berättelserna om Nikki Sixx överdoser, Guns n’ Roses 

fylleskandaler eller Bret Michaels upphetsade, nonchalanta skrävel om hur de vackraste 

kvinnorna slogs om hans gunst. Jag tror mitt stora intresse ligger i deras ultimata uttryck för 

rock n’ roll; den svettiga, vilda, äkta varianten som man så sällan ser idag.  

 

Mitt intresse för Glam metal väcktes egentligen som 14-åring av Guns n’ Roses musikvideo 

till ”Welcome to the Jungle”. En fantastiskt bra hårdrockslåt, kanske den bästa som har gjorts.        

Jag fascinerades av deras kläder, attityd och framför allt fastnade jag för musikgenren. Det 

fanns, för mig, ingenting i världen som var häftigare än Axl Rose, vars rebelliska attityd, 

trassliga barndom och svetslåga till sångröst gjorde honom till den ultimata ”rockern”. Efter 

att förtjusningen för Guns n’ Roses hade svalnat något började jag söka upp andra band i 

liknande genrer. Där upptäckte jag Mötley Crüe. Första låten jag hörde var Wild Side och 

musiken var perfekt. Mötley Crüe förkroppsligade min rebelliska tonårsattityd: de var hårda, 

vilda, rebelliska, partygalna brudmagneter. De verkade leva rock n’ roll-drömmen och 

framstår i många dokumentärer som de lyckligaste männen i världen.  

 

Bakgrund 

 

1980-talet var hårdrockens årtionde. Hårdrocken uttryckte sig i många former där den 

dominerande formen var Glam metal. Men det var även under 1980-talet som Madonna hade 

sin storhetstid, liksom kungen av pop: Michael Jackson.   

  

Det var årtiondet då både Beatleslegenden John Lennon och svenska statsministern Olof  

Palme blev mördade, TV-såpor och gymping blev populärt, och MTVs nya medium 

musikvideos fick allt större betydelse för bandens kommersiella framgångar.   

 

Permanentade frisyrer blev populärt bland både killar och tjejer. Bland unga kvinnor blev 

även axelvaddar, färgglada kläder och användandet av stora mängder smink populärt.  
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1980-talet var även ett årtionde förankrat i en kalla krigskontext. De första fem åren präglades 

av ökad spänning mellan de två supermakterna och rädslan för ett kärnvapenkrig 

supermakterna emellan var närvarande. De senare fem åren präglades av avspänning och till 

slut föll - mycket överraskande och till västländernas stora lättnad - Sovjetunionen.  

 

USA och västvärlden fick ett ekonomiskt uppsving under 1980-talet vilket genererade större 

konsumeringspotential bland de vanliga människorna. Det ekonomiska uppsvinget  var 

därmed en förutsättning för den narcissistiska maskulinitetens uppkomst.1  

 

Mötley Crüe, med deras första album Too fast for Love, sägs vara pionjärerna för glam metal. 

Deras klädstil var uppseendeväckande och hade inslag av punk och band som KISS, samt 

egna accesoarer som Vince Neils berömda pentagrambandana. Bandmedlemmarna bar smink 

och hade långt, tuperat hår. Senare under 1980-talet feminiserades klädstilen ytterligare med 

bland annat rosa inslag och feminia accesoarer. Bandet består (de turnérar fortfarande) av 

sångaren Vince Neil, basisten Nikki Sixx, trummisen Tommy Lee och gitarristen Mick Mars. 

Bandet fick snabbt ett ökänt rykte på grund av bandmedlemmarnas hårda livsstil kantat av 

droger, alkoholism, lagöverträdelser och älskarinnor. Det ökända ryktet blev deras image och 

ledde till stora framgångar för bandets karriär men inverkade till stora delar mycket negativt 

på deras privatliv.2 

Mötley Crüe gav ut fem album under 1980-talet. Too Fast for Love (1981), Shout at the Devil 

(1983), Theatre of Pain (1985), Girls Girls Girls (1987) och Dr. Feelgood (1989). Den 

kommersiella framgången började trevande med Too Fast for Love men ökade sedan 

explosionsartat med det andra albumet Shout at the Devil.  

 

Poison var kända för deras energifyllda liveframträdanden, fartfyllda livsstil och feminina 

uttryck i klädstil, attribut och delvis också i beteende. De hade stora tuperade frisyrer, 

färgglada kläder och stora mängder smink. Sångaren Bret Michaels sa i dokumentären 

Poison: Behind the Music (1999): “We wanted to be the most glamorous, the most 

outrageous, the most sleazy…” och “There were never enough hairspray as far as I was 

concerned” angående bandets image. Poison framstod som ett glatt partyband som älskade 

kvinnor och fester, men deras liv bestod också av drogmissbruk och alkoholism.3 Bandet 

                                                 
1 Beynon 2002:98-99.  
2 The Rise and Rise of Mötley Crüe 2002. 
3 Poison: Behind the Music 1999. 
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består (även de turnérar fortfarande) av sångaren Bret Michaels, trummisen Rikki Rockett, 

gitarristen C.C. DeVille och basisten Bobby Dall. Bandets första album, Look What the Cat 

Dragged In (1986), blev en kommersiell succé. Albumet var det bäst säljande albument i 

skivbolaget Enigmas historia och deras musikvideos spelades frekvent på MTV. Skivan 

innehöll hitsinglarna ”Talk Dirty to Me”,”I Won't Forget” You” och ”I Want Action” (som 

det svenska bandet Easy Action f.ö. hävdat är ett plagiat av deras låt ”We Go Rocking”). Även 

de två följande albumen Open Up and Say... Ahh! (1988) och Flesh & Blood (1990) blev 

kommersiella succéer.  

 

1980-talets musikkultur i allmänhet och kanske Glam metal i synnerhet är ett relativt 

outforskat område ur både ett genus- och ett historievetenskapligt perspektiv. Forskning 

angående speciella genrers anknytning till maskulina ideal är i allmänhet ovanligt.  

Glam metal är en hårdrocksgenre som utvecklades under sent 1970-tal och tidigt 1980-tal. 

Den har sitt urspung i 1970-talets glamrock. Glam metal utgjorde en stor del av 

populärkulturen, vilken grundar sig i allmänna populära strömningar, framför allt bland 

ungdomar, som traditionellt sett varit hårdrockens främsta målgrupp. Glam metal präglades av 

feminina attribut såsom smink, smycken och långt tuperat hår. Grupper, förutom Mötley Crüe 

och Poison, som representerar denna genre är exempelvis Great White, Cinderella och Hanoi 

Rocks. Glam metals populariteten försvagades kraftigt i början av 1990-talet när grunge-

genren blev populär. 

 

Att studera Glam metalunder 1980-talet är intressant ur flera olika perspektiv. Under årtiondet 

utvecklas olika mansrörelser och jämställdhet och genusproblematisering diskuterades och 

aktualiserades. Det sker också en eskalering av exploateringen av mannen i media under 

1980-talet.  

 

Maskulinitet och femininet och dess förhållande till jämställdhet har diskuterats flitigt i 

medier och politiska debatter under 1980-talet och i vår samtid. Jämställdhetsfrågan får också 

ett större utrymme i de politiska partiernas agendor. Med jämställdhetsdiskursernas framväxt 

har lagförändringar angående föräldraledighet och andra familjeangelägenheter praktiserats. 

Detta är tecken på genusforskningens allt mer betydande roll i samhället.  

 

Maskulinitet och möjligheten till förändring av denne anses av bland andra den dominerande 

manlighetsforskaren R. W. Connell vara grunden för att förändra de ojämnställda 
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förhållanden som råder i de västerländska samhällena idag. Trots detta verkar forskare enade 

om att det inte skett någon egentlig förändring av maskuliniteten, det är endast de yttre 

attributen som skiljer sig.4  

 

Genusforskningen har främst koncentrerat sig på könsroller och könsmaktsordning. Begreppet 

könsroller innebär olika förväntningar på könens egenskaper och beteende. Detta har, enligt 

många forskare, begränsat kvinnor och män i deras livsval. Feministiska rörelser har allt mer 

lyft fram begreppet patriarkat för att sammanfatta deras teori om könsmaktsordningen där 

mäns sociala och ekonomiska förfördelningar i ett ojämnställt västerländskt samhälle 

aktualiseras. De menar att den könsroll som innefattar maskulinitet innehar fördelar i 

samhället gentemot den kvinnliga könsrollen, som istället förtryckts av den manliga.5  

 

En teori som ifrågasätter heteronormativet6 är exempelvis queerteorin, ett samlingsnamn för 

olika perspektiv utvecklade sedan 1980-talet. De menar att människan i grunden är en 

bisexuell varelse. De baserar sina påståenden i historiska epoker före kyrkans auktoritära roll, 

och i nutida kulturella avvikelser där bisexuellitet brukas som normalt.7  

 

Genom att ifrågasätta heteronormativet ifrågasätts också könsrollerna. Maskulinitet har länge 

definierats som motpart till femininet därför att heteronormativet förespråkar komplementära 

skillnader mellan könen.8 Connell menar att de förväntade skillnaderna på könen överdriver 

de faktiska skillnaderna.9  

 

I min undersökning intresserar jag mig för 1980-talets maskulinitetsdebatt och hur detta tog 

sig uttryck i populärkulturen, där den traditionellt maskulina hårdrocken fick tydliga feminina 

inslag. Banden Mötley Crüe och Poison låter jag representera populärkulturen i och med deras 

stora popularitet och tydliga tillhörighet till glam metal.  

 

 

 

 
                                                 
4 Connell 1996:passim.  
5 Nationalencyklopedins hemsida, http://www.ne.se/queerteori, (2011-05-01). 
6 Beteckning för normen som framställer den heterosexuella relationen som den ”normala”.  
7 Nationalencyklopedins hemsida, http://www.ne.se/queerteori, (2011-05-01).  
8 Hill 2007:20.  
9 Connell 1996: 45. 
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Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med kandidatuppsatsen är att undersöka den manlighet som det tar sig uttryck i glam 

metal, genom att studera bandmedlemmarnas uttryckta sexualitet samt studera deras klädstil 

och beteende. Syftet är också att göra en undersökning som kan inspirera andra att utforska 

historiska, populärkulturella strömningar med ett genusperspektiv.  

 

Glam metal är ett intressant historiskt objekt i dess visuella närmanden till kvinnliga ideal, 

men 

 

- Hur förhåller sig maskuliniteten i Glam metal till den traditionella maskuliniteten?  

- Är Glam metal-banden pionjärer för en ny form av maskulinitet eller är det endast de 

yttre attributen som skiljer sig?  

 

Forskningsläge och teori  

 

Maskulinitetsforskning, som uppsatsen vilar på, behandlar i allmänhet bland annat mäns 

deltagande eller icke-deltagande i arbetet för jämställdhet mellan könen. 

Maskulinitetsforskare över lag anser att det förekommer flera olika maskuliniteter samtidigt. 

Både nutida och historiska maskuliniteter studeras. 

 

Nationalencyklopedin beskriver maskulinitetsforkning som:  

 

En forskningsinriktning som inspirerats av feministisk teori och tänkande 

och som ägnar sig åt empiriska och teoretiska studier av mäns 

psykologiska, sociala och kulturella livsvillkor, livsstilar, attityder och 

handlingssätt.10  

 

Huruvida könsrollerna är en social konstruktion eller härrör från biologiska skillnader mellan 

könen har ofta diskuterats bland forskare inom bland annat psykologin och sociologin.   

Maskulinitetsforskning har influerat flertalet sociala och psykologiska forskningsprojekt.  

Psykoanalysen och allmän psykologisk forskning har under århundradet efter Freud både 

bekräftat och avfärdat maskulinitet som en biologisk företeelse. Sociologisk forskning har 

                                                 
10 Nationalencyklopedins hemsida, http://www.ne.se/maskulinitetsforskning, (2011-06-08). 



   9

också flitigt behandlat maskulinitet med fokus på begreppet könsroll. Sociologer har under ett 

drygt århundrade debatterat huruvida könsroller är en social konstruktion eller en produkt av 

biologiska skillnader. Connell kritiserar den sociologiska kategorin av forskare som 

argumenterar för könsroller baserade på biologiska skillnader. Han argumenterar istället för 

könsroller och patriarkat som en social, kulturell reproduktion.11  

 

Även maskulinitetsforskaren John Beynon argumenterar för maskulinitet som en kulturell, 

social konstruktion där de biologiska olikheterna mellan könen överdrivits. Feminismen har 

nått framgångar vad gäller att nyansera femininet. Genom feminismen, kommersialismen och 

mansrörelsen har även maskulinitet nyanserats, men mansrollen anses fortfarande vara mer 

statisk än kvinnorollen.12  

 

Connell menar att ett avgörande forskningsprojekt för genusforskningens framsteg är 

forskning kring maskulinitet. Han argumenterar i sin bok Maskuliniteter för vikten av 

maskulinitetsforskning för att påvisa maskulinitetens förändring över historien. Connell 

menar att maskuliniteten har varit föränderlig och är därför även idag föränderlig. För att 

könsmaktsordningen ska brytas ner krävs en förändring av maskuliniteten.13  

 

Numera pratar man inte längre om maskulinitet i singularis som standardiserad, med 

egenskaper och beteende grundande i vår biologi. Idag används istället begreppet 

maskuliniteter för att påvisa den komplexa struktur i vilket olika manligheter förekommer.14 

 

Det har bedrivits mycket forskning kring maskulinitet. Den mest dominerande boken är just 

Connells Maskuliniteter (1996). I boken presenterar Connell en teori som beskriver en 

hegemonimodell för relationer mellan maskuliniteter och hur dessa tar sig uttryck i det 

patriarkaliska samhället. Jag kommer att använda mig av denna hegemonimodell. Den är 

välargumenterad och har använts av många genusforskare. Några av dem är genusforskaren 

Helena Hill15 John Beynon16 och Andreas Marklund.17 Modellen passar mina 

undersökningsobjekt väl. För att besvara mina frågeställningar angående bandens uttryckta 

                                                 
11 Connell 1996:21-37, 38-46. 
12 Beynon 2002:1-24. 
13 Connell 1996:219-233. 
14 Beynon, 2002:2-24.                                                                                                                                                                               
15 Befria Mannen 2007. 
16 Masculinities and Culture 2002. 
17 Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv 1999:130-131. 
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maskulinitet kommer jag att analysera och tolka Mötley Crües och Poisons uttryck för 

manlighet. Därefter placerar jag uttrycken i olika mönster i den hegemoniska modellen.  

 

De tre huvudmönsterna i modellen är:  

 

Hegemoni: Hegemonin är ett uttryck Connell hämtat från Antonio Gramscis analys av 

klassrelationer. Begreppet hegemoni innebär, enligt Antonio Gramsci, att den härskande 

klassen värnar om sin position i samhället genom att framställa sina idéer som självklara, 

normala, naturliga. Kampen om tanken är viktig i Gramscis hegemonibegrepp. Därmed 

behövs inte hot eller våld för att behålla makten.18 Det hegemoniska begreppet applicerat på 

genusforskningen innebär, enligt Connell, att den rådande, allmänt accepterade maskuliniteten 

innehar hegemoni. Connell använder uttrycket för att förklara hur den rådande dominerande 

och mest accepterade maskuliniteten värnar om sin sociala position.  

Hegemonin är ett instrument för att, oavsett vilken maskulinitet som innehar den hierarkiska 

tronen, förtrycka kvinnor, det vill säga upprätthålla patriarkatet. Det hegemoniska idealet har 

förändrats åtskilliga gånger under historien och är alltid förändringsbart, dock syns ett tydligt 

mönster där även maskuliniteten som ersätter den förra som bärare av hegemonin fortsätter 

upprätthålla patriarkatet.  

 

Hegemonin innebär inte stereotypa maskuliniteter med bestämda egenskaper och 

personligheter utan individuella skillnader finns alltid bland människor, men det hegemoniska 

idealet är allmänt accepterat som det normala och därför eftersträvar de flesta män dess ideal 

även om de inte fullt ut lever upp till dem. Connell skriver vidare att en förutsättning för 

hegemoni bland maskuliniteter är att det ”finns ett samband mellan kulturella ideal och 

institutionell makt, kollektivt om än inte individuellt.” Kulturella ideal kan vara 

fotbollsstjärnor eller till och med fiktiva karaktärer som filmroller. Institutionell makt innebär 

militären, staten och de högst uppsatta aktörerna inom näringslivet. Dessa erbjuder, enligt 

Connell, en relativt övertygande bild av en kollektiv maskulinitet.19  

 

Delaktighet: Få män lever upp till den hegemoniska mansrollen men de drar ändå nytta av de 

fördelar patriarkatet erbjuder. ”Maskuliniteter som är så konstruerade att de erhåller den 

                                                 
18 Hill 2007:21-22. 
19 Connell 1996:101. 
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patriarkaliska utdelningen utan de spänningar och risker det innebär att befinna sig i 

patriarkatets frontlinje är i denna mening delaktiga”.20  

Det innebär att de inte uttrycker sig vara det starkare könet och verkar för en ytligare 

jämställdhet men de utnyttjar diskret de sociala fördelar män åtnjuter, och därmed kvarstår 

patriarkatet. 

 

Underordning: De underordnade maskuliniteterna består av de pojkar och män som inte 

agerar efter de hegemoniska normerna. Framför allt rör detta homosexuella män och män med 

traditionellt feminint uppträdande. I praktiken sker försök till konfirmering av dessa män, 

försök att med sociala sanktioner rätta dem in i ledet. De pojkar och män som inte rättar sig 

efter de hegemoniska normerna riskerar att placeras i en social ”förvaringsplats”, vilket jag 

tolkar som utfrysning. Undergrupperna försöker skapa hegemoni för sina tillbakatryckta 

maskuliniteter.21  

 

Jag preciserar här också den traditionella hegemoniska maskuliniteten, samt ett par andra 

maskuliniteter som utvecklades under 1980-talet, för att förankra olika maskuliniteter som 

representerar olika delar av Connells modell. De tre nedastående maskulinteterna fungerar 

som referenspunkter i min forskning och ska bidra med förförståelse till läsaren.  

  

Den hegemoniska maskulinieteten så som den tog sig uttryck under mitten av 1900-talet är 

vad jag kommer att benämna som traditionell maskulinitet. Den traditionella maskuliniteten 

grundar sig i den tidiga industrialiseringen. En av de viktigaste uppgifterna för mannen under 

denna tid var att försörja familjen, medan kvinnans uppgift ansågs vara att ansvara för 

hushållet och barnomsorgen. Att ha ett arbete är därför centralt för mannen och utan detta 

känner han sig avmaskuliniserad. Heteronormen gör sig starkt gällande och att bli betraktad 

som homosexuell är en djup kränkning. ”Rädslan för att betraktas som homosexuell är en av 

de starkaste drivkrafterna för heterosexuella män (i västvärlden) för att upprätthålla fasaden 

av en ’riktig man’ ”. I heteronormativet är en grundläggande tanke att kvinnor och män skiljer 

sig som en naturlig följd av att attraktion och begär bör ske mellan två olika kön. Därför står 

manlighet i motsatsrelation till kvinnlighet i den traditionella maskuliniteten. Egenskaper som 

                                                 
20 Connell 1996:103. 
21 Connell 1996:102.  
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mjukhet, omsorg och närhet till barn ansågs kvinnliga och därför inte önskvärda för en ”riktig 

man”. 22  

 

Den mest väsentliga förändringen av den hegemoniska maskuliniteten från dess ursprung i 

den tidiga industrialiseringen till mitten av 1900-talet är synen på mäns sexualitet. Under 

1800-talet och ungefär halva 1900-talet förespråkades kontroll över sexuella begär, men 

sexualiteten förändrades till att mannen istället skulle bejaka sina sexuella drifter. Kortvariga 

sexuella relationer accepterades och förmågan att inleda sexuella relatoner till och med 

upphöjdes till en idealisk egenskap hos män.23  

 

Hill beskriver den traditionella mansrollen med hjälp av forskning och argumentering 

angående mansrörelsen under 1970-80-talen. Hon beskriver den traditionella maskuliniteten 

med egenskaper som hårdhet, tuffhet, prestige, aggressivitet och likgiltighet.24  

Även uttryck som ”en riktig man råder sig själv” indikerar att en man ska kunna ta vara på sig 

själv och inte vara för beroende av andra.  

 

Erik Centerwall beskriver mannens sexualitet som erövrande och näst intill mekanisk i sin 

bok Mansbilder:  

 

… myten säger att killar alltid är vrålkåta, att de alltid >klarar av det<, 

att sex aldrig är något problem, att killar kan göra det med vilken brud 

som helst bara hon är någorlunda snygg. Killar får alltid tag på brudar 

som är villiga, killar blir aldrig impotenta, en orgasm är vad det är och 

intet annat osv…25 

 

Den traditionella manliga sexualiteten hade uppenbarligen en erövrande karaktär. Kraven 

Centerwall beskriver är mycket höga och svåra att uppfylla. Hill menar att kraven ledde till ett 

glapp mellan känslor och sexualitet vilket sades ha gjort sexualiteten mekaniserad.26  

 

Aftonbladets journalist Sven Melander beskrev mansrollen som hård, förtryckande och 

svåruppfyllande:  
                                                 
22 Hill 2007:20-21, 39-40, 108. 
23 Tjeder 2003: 233-269. 
24 Hll 2007:104-106.  
25 Centerwall 1979:91. 
26 Hill 2007:107. 
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… Du ska vara hård, tyst. Du ska tjäna pengar. Du ska köpa prylar. Du 

ska stå pall för en sup. Du ska inte gråta. Du ska inte krama andra 

män. Du ska tycka bögar är skit. Du ska jämföra längden på din kuk 

med andras […] Du ska kunna dra över en tjej när som helst utan att 

visa känslor…27 

 

Beynon beskriver i sin bok Masculinities and Culture ett par nya maskuliniteter som 

uppkommer under 1980-talet. Han kallar dessa Den-nya-mannen-som-vårdare och  

Den-nya-mannen-som-narcissist.  

 

Den-nya-mannen-som-vårdare var i regel välutbildad, intellektuell, profeministisk och från 

medelklassen. Maskuliniteten var en reaktion på den traditionella manligheten och grundade 

sig i de nya feministiska teorierna om patriarkat och strävan efter jämställdhet. Man 

uppmärksammade och kritiserade synen på kvinnan som sexobjekt och patriarkatet i dess 

samhälliga och individuella perspektiv. Istället sympatiserade dessa män med feminismen och 

önskade bidra till dess framgång. Männen förespråkade en god kontakt med känslor istället 

för stoicism. De utvecklades till familjeförsörjare - hemmamän. De skulle både förvärvsarbeta 

och arbeta i hemmet, liksom kvinnan. Männen respekterade och relaterade till kvinnor och 

bevakade sin mildare feminina sida. De identifierade sig inte med sina fäder utan istället med 

vårdande fädrar och föräldrar som inte lät sig formas efter de sedvanliga könsrollerna. Beynon 

menar att dessa män är en produkt av de ekonomiska, politiska och demografiska förändringar 

som skedde under 1970-och 1980-talen.28  

 

Beynons beskrivning av den här nya maskuliniteten liknar på många sätt den svenska 

mansrörelsen som Hill behandlar i sin bok Befria mannen. Mansrörelsen som inte endast 

verkade i Sverige utan i flertalet västerländska länder ansåg att inte endast kvinnan var 

förtryckt av den hegemoniska maskuliniteten utan även männen. De hegemoniska 

mansidealen som rådde ansåg mansrörelsen vara destruktiva och begränsande. De 

förespråkade istället en mjukare, mindre aggressiv maskulinitet med god kontakt med känslor 

och lägre sexuella krav.29  

 
                                                 
27 Aftonbladet 1977-08-31, 12. 
28 Beynon 2002: 100-101, 120-121. 
29 Hill 2007:104-110. 
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Mansrörelsen och den vårdande mannen försökte bryta den hegemoniska maskuliniteten och 

etablera en ny. Den mötte mycket motstånd. Jag betecknar den som en underordnad 

maskulinitet.  

 

Den-nya-mannen-som-narcissist skiljde sig betänkligt ifrån ovanstående manlighet.   

Maskuliniteten härstammar från 1950-talets popkultur där exempelvis Elvis klädde och 

stylade sig för att bli uppmärksammad och beundrad. Från 1950-talet ändrades maskulinitet 

från att ha varit klassbaserat till att bli stilbaserad, allt eftersom mångfalden och variationen i 

klädmodet för män ökade. De män som anammade den narcissiska maskuliniteten var barn till 

hippie- och rockgenerationen på 1950 och 1960-talen. Idealen för denna maskulinitet var att 

leva efter drömmen om att ha många kvinnor, mycket pengar och häftiga grejer, en utopisk 

dröm som grundats i playboy-livsstilen från 1950-talet men som exploaterades av 1980-talets 

konsumism.30 Maskuliniteten har ett kommersiellt ursprung i den exploatering av mäns 

kroppar som ökade kraftigt under 1980-talet. Beynon argumenterar för att det nya mansidealet 

skapades av media och företag för att profitera på manliga själv-vårdande ideal. Bland annat 

pekar han ut modemagasin för män som en viktig faktor till den nya maskuliniteten.31  

 

Angående den narcissistiska nya mannen presenterar Beynon ett antal karaktäristiska drag:  

 

- Is fit, highly body and health conscious and muscular.  

- Is ultra-smart in appearance and is into clothes, fashion and shopping. 

- Is highly ambitious, careerist and driven by the need to achieve, to attain status and 

flaunt his material success.  

- Loves expensive goods like watches, cars, and so on.  

- Is interested in all gadgets and is immensely knowledgeable about all aspects of 

computing.  

- Enjoys a good time and is a playboy and hell-raiser. 

- Is adventurous, daring, brave and constantly up to all sorts of escapades.”32  

 

Den manliga kroppen erotiserades och objektifierades liksom kvinnokroppen. Mannen 

framställdes av reklambyråer som narcissistisk, självsäker, mån om sitt utseende, muskulös 

                                                 
30 Beynon 2002: 102-104. 
31 Beynon 2002: 118. 
32 Beynon 2002:121. 
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men samtidigt sensitiv. Maskuliniteten anammades främst av välbeställda, yngre män bosatta 

i metropoler som London. Beynon diskuterar huruvida den här nya maskuliniteten verkligen 

skiljde sig från den traditionella. Han menar att de ansågs vara samma varg; att den 

traditionella mannen bara hade klätt sig i snyggare kläder och stylat håret.33 Därför betecknar 

jag maskuliniteten som delaktig.  

 

Kritik som framförts emot Connell gestaltas väl av Helena Hill i boken Befria mannen.  

Hon påstår att flertalet forskare ifrågasatt delar av Connells hegemoniska modell. Hill skriver 

att hegemonin inte är oföränderlig och stabil, inte heller universell och allmängiltig. Hill anser 

inte att endast en form av maskulinitet innehar hegemoni utan ett flertal maskuliniteter delar 

på den hierarkiska tronen. Sedan anger hon försiktigare att det även kan vara som Connell 

skriver, att flertalet maskuliniteter existerar samtidigt men majoriteten av männen tillhör den 

hegemoniska.34  

 

David Gaunts kritik av Connell kan liknas med Hills. Även han anser att gränserna för 

hegemonisk manlighet och underordnande maskuliniteter är för grovt dragna.35 Jag tvivlar 

dock på Hills och Gaunts framställda kritik och ifrågasätter om Connell verkligen hävdar att 

det finns endast en hegemonisk maskulinitet eller om hegemonin är idealet vilket ett flertal 

olika maskuliniteter samlas under. Även om de skiljer sig har de ändå det hegemoniska 

maskulinitetsidealet som gemensam nämnare. Connell påpekar själv vid flertalet tillfällen i 

sin bok just att många olika maskuliniteter existerar samtidigt.  

 

Connell beskriver just den hegemoniska maskuliniteten som rådande eller idealisk och menar 

samtidigt att de flesta inte lever upp fullt till idealet, samtidigt kan en man sägas tillhöra 

hegemonin om han efterlever de grundläggande normerna samt undviker att bryta mot för 

många. Vidare kritiserar Hill Connell genom att referera till Michael Kimmels kritik av 

densamme. Connell menar att drivkraften till hegemoni för sin maskulinitet ligger i viljan att 

dominera andra män (och kvinnor). Kimmel anser att det istället är rädslan att bli dominerade 

av andra som är drivkraften.36 Men kan inte drivkraften att dominera andra vara ett uttryck för 

att inte vilja bli dominerad själv? Kritiken är inte särskilt välargumenterad eller omstörtande.   

 
                                                 
33 Beynon 2002: 102-104, 118. 
34 Hill 2007:23-24.  
35 Gaunt 1999: 19-20. 
36 Hill 2007:24-25. 
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Kritiken av Connell är relativt svag och underminerar knappast hans modell. Jag använder 

mig därför av Connells modell som teori. Jag kommer att placera Mötley Crües och Poisons 

uttryck för maskulinitet i Connells modell om förhållanden mellan maskuliniteter och dess 

relationer med hegemoniska ideal och patriarkat. 

 

Källmaterial  

 

I det stora och varierade källmaterial som finns att tillgå väljer jag att avgränsa min 

undersökning till bandens sexuella uttryck för maskulinitet. Uppsatsen har ett tydligt sexuellt 

urval i källmaterialet, då det mest frekventa temat i bandens låtar var just sex, dessutom 

gjorde de många sexuella utspel i intervjuer, musikvideos och andra audiovisuella medium.  

Bandens sexuella uttryck för maskulinitet jämförs med deras beteende och attityd i allmänhet, 

framställd i intervjuer och dokumentärer. Detta för att avgöra vilka maskuliniteter 

bandmedlemmarna representerade.   

 

På grund av det rika urvalet av audiellt och visuellt källmaterial begränsar jag min 

undersökning till de låtar som uttrycker sexualitet. Samtliga musikvideos, intervjuer och 

dokumentärer väljer jag att analysera noggrant på grund av dess audiovisuella karaktär. 

Kroppsspråk som ansiktsuttryck och gester kan tolkas inom en ram för maskulinitet på ett sätt 

audiella medier inte kan. Även låttexter analyseras noga.  

 

Det finns ett stort antal samtida dokumentärer och dokumentärer filmade i efterhand om dessa 

band, samt intervjuer och andra TV-klipp. Även musiken, musikvideos och låttexterna 

fungerar som källmaterial. Dessutom har en biografi producerats av bandmedlemmarna i 

Mötley Crüe. Det mesta av detta material finns tillgängligt på Internet.  

 

Deras beteende och uttalanden i samtida dokumentärer och dokumentärer filmade i efterhand 

är uttryck för deras personlighet och image. De samtida dokumentärerna speglar den image 

banden ville förmedla och nutida dokumentärer används för att belysa om deras beteende och 

attityd har förändrats med åren. Bandmedlemmarnas kommentarer om deras ungdomliga 

beteende och attityd i de nutida dokumentärerna ger också perspektiv på deras dåtida 

beteende. Dokumentärer, som oftast är producerade av musikkanaler såsom MTV, vinklas för 

att presentera bandets image och därmed öka publikens intresse för deras musik och 
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musikvideos. Därför fungerar dokumentärer som en god källa i studiet av bandens image och 

attityd.  

 

Intervjuer fungerar på samma sätt som studiet av dokumentärerna. Både samtida och nutida 

intervjuer är relevanta studieobjekt i undersökningen om bandens ungdomliga attityd och 

image då bandmedlemmarna själva får chansen att visa upp sitt beteende och sin attityd för en 

större publik. Vanligtvis förekommer även intervjuer med bandmedlemmar i dokumentärer. 

 

Musiken och låttexterna fungerar mycket väl som källmaterial. Genom att studera låttexternas 

innehåll kan attityd och image studeras. Då låttexter och musik naturligt sett skrivs om 

självupplevda händelser och känslor får de anses som mycket gott källmaterial i studien av 

bandens attityd.  

 

Från Mötley Crües fem album under 1980-talet har jag valt ut fyra låtar för min undersökning. 

Tre låtar som behandlar sexuella relationer och som kontrast en låt som behandlar kärlek. I 

samband med låtanalyserna studeras även musikvideos till låtarna ”Girls, Girls, Girls” och 

”Without You”. 

 

Jag studerar dokumentären Mötley Crüe: Uncensored (1986) i vilken bandmedlemmarna följs 

i glamrockhuvudstaden Los Angeles. Dokumentären utspelar sig mellan utgivningen av 

albumen Theatre of Pain and Girls Girls Girls, en period präglad av drogmissbruk, vilda 

fester och stora kommersiella framgångar.  

 

Biografin The Dirt: Bekännelser från världens mest ökända rockband (2008) studeras noga. 

The Dirt är en nostalgisk tillbakablick av fyra framgångsrika hårdrocksstjärnor som 

fortfarande stoltserar med sin image som bad boys. Biografin bidrar med bandmedlemmarnas 

egna versioner på viktiga händelser under bland annat 1980-talet. Biografin fungerar som 

komplement till de andra källorna för att avgöra bandmedlemmarnas verkliga inställning till 

sexuella relationer och manlighet. Det kan ifrågasättas hur väl bandmedlemmarna tjugo år 

senare kan minnas detaljer om händelser där de varit drogpåverkade, men det är inte 

händelserna i exakthet som är viktiga utan hur bandmedlemmarna vill framställa händelserna. 

 

En studie genomförs därtill av liveshowen Carnival of Sins Live (2006), samt av ett 

liveframträdande från 1987 av låten ”Ten Seconds to Love”.  
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När det gällde Poison så lanserades tre album mellan 1986 och 1990. Jag har valt ut fyra låtar 

som representerar Poisons inställning till sexuella relationer. I samband med låtarna studerar 

jag tillhörande musikvideos. Två liveframträdanden av låten ”Talk Dirty to Me” studeras 

också. 

 

Dokumentärer om Posion som analyseras är: Poison: Behind The Music Remastered (2010) 

och MTV:s Poison Rockumentary (1989).  Utöver musik, musikvideos, låttexter och 

dokumentärer studeras även två intervjuer med delar av bandet. 

 

Metod  

 

Jag kommer att använda mig av en hermeneutisk arbetsmetod när jag bedriver denna 

undersökning, då mycket av arbetet ligger just i tolkningen av olika audiella, visuella och 

textbaserade materiell. Hermeneutik kommer från grekiskan och betyder att tolka, tyda. Enligt 

hermeneutiken bör jag som historiker inte endast konstatera historiska människors handlande 

utan också med inlevelse och empati söka förståelse för handlandet. Jag försöker leva mig in i 

de förflutna personernas känslor och tankar.  

 

En annan viktig faktor inom hermeneutiken är den så kallade hermeneutiska cirkeln, eller 

spiralen. Den innebär att jag som historiker ska varva detaljstudier (Glam metal) med mer 

översiktliga studier (Connells hegemonimodell) i min kandidatuppsats. Genom att studera en 

historisk period utifrån både ett nära och ett distanserat perspektiv når jag bredare, djupare 

kunskap. Detaljstudier ökar kunskapen om översiktstudier, liksom översiktstudier ökar 

kunskapen om detaljer. Tillsammans kan det liknas med att jag liksom en spiral i ett 

upprepande mönster borrar mig djupare ner i historiska perioder, där förståelsen successivt 

ökar.37  

 

Jag vill poängtera att när jag tolkar historiska människors agerade, gör jag det utifrån min 

egen kulturella och sociala situation, och denna skiljer sig med största sannolikhet från mina 

studieobjekt. Detta måste medvetandegöras för att komma så nära sanningen som möjligt.  

 

                                                 
37 Kjeldstadli 1998:124-125. 
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Jag kommer att precisera bandmedlemmarnas uttryck för maskulinitet i olika dokumentärer, 

intervjuer musikvideos, låtar och biografier genom att noga tolka deras låttexter, musik, 

beteende, attityd, tal, rörelser, klädstil och andra accessoarer, samt bandens uttryckta image. 

Sedan placeras dessa uttryck in i Connells modell för maskuliniteter och jämförs med de två 

nya maskuliniteter som Beynon presenterar. Detta för att urskilja om banden, som 

representanter för ungdomskulturen, särskiljer sig från den traditionella maskuliniteten eller 

om de istället representerar en annan form av maskulinitet. Genom att precisera 

bandmedlemmarnas maskulinitet kan jag jämföra huruvida de var pionjärer för en ny form av  

maskulinitet eller inte.  
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2. Mötley Crüe  
 

De flesta av Mötley Crües låtar handlar om sex, våld och livet i allmänhet i Los Angeles 

under 1980-talet. I min studie av Mötley Crües förhållande till sexualitet kopplat till 

manlighet har jag valt att studera tre låtar som behandlar sexuella relationer och - som 

kontrast - en låt som behandlar kärlek. Musikvideos och samtida liveframträdanden kopplat 

till de utvalda låtarna kommer också att studeras. Vidare kommer jag att studera en samtida 

dokumentär, en nutida biografi som behandlar bandmedlemmarnas liv under bland annat 

1980-talet, samt en konsert i nutid.  

 
Mötley Crües karaktäristiska klädstil och utseende.      

 

En studie av fyra låtar från 1980-talet 

 

”Girls, Girls, Girls” (Tommy Lee/Mick Mars/Nikki Sixx) från albumet Girls, Girls, Girls 

(1987)  

 

Låten är skriven i singular men är författad av tre bandmedlemmar. I låten uttrycker Mötley 

Crüe en traditionell maskulinitet i dess ideal som erövrare av kvinnor. Det är en typisk 

erövrings-rocklåt där bandet skryter om ett stort antal älskarinnor och uppvisar en mycket 

nonchalant, negligerande inställning till relationer till kvinnor. Sticket i låten lyder: 

 
Have you read the news 

In the Soho Tribune 

Ya know she did me 

Well then she broke my heart 
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I'm such a good good boy 

I just need a new toy 

 

I tell ya what, girl 

Dance for me, I'll keep you over employed 

Just tell me a story 

You know the one I mean 

 

Första fraserna i sticket när de läses kan förledande indikera att bandmedlemmen hade känslor 

för kvinnan då ”hon krossande hans hjärta”, men det nonchalanta, aggressiva sättet Neil 

sjunger låttexten på, och innebörden i de efterföljande fraserna, indikerar en ironisering av 

känslosamheten. Det som egentligen eftertraktas är hennes sexuella tjänster, och hans hjärta 

krossas på grund av avsaknaden av dessa tjänster. Detta förstärks ytterligare av musikvideon 

till låten. Frasen “Ya know she did me, well then she broke my heart” har ingen koppling till 

känslosamhet i musikvideon utan istället filmas en strippa utföra en ”poledance”. När Neil 

sjunger frasen ”I’m such a good good boy” sitter han på en stol mellan två dansande strippor.  

Den sista versen lyder: 

 
Crazy Horse, Paris, France38 

Forget the names, remember romance 

I got the photos, a menage a trois39 

Musta broke those Frenchies laws with those 

 

Versen handlar om att bandet besöker Crazy Horse där en trekant genomförs, underförstått 

med ett par av dansöserna. Versen uppvisar en nonchalant, erövrande inställning till sex och 

kvinnor, där det inte verkar spela så stor roll med vem eller hur den sexuella akten genomförs. 

Den andra frasen i versen bestryker deras nonchalanta, objektifierade, sexistiska inställning 

till kvinnorna i relationen. Kvinnorna reduceras till sexobjekt vars enda uppgift är att 

tillfredsställa bandmedlemmarna, det är inte ens lönt att minnas deras namn.  

 

En analys av musikvideon förstärker tolkningen av låttexten. I princip hela musikvideon 

utspelar sig på olika strippklubbar. Fokus under hela videon ligger på de halvnakna stripporna 

och bandmedlemmarnas olika uttryck av förtjusning över att vistas bland dem.  

                                                 
38 Crazy Horse i Paris är en kabaré mest känd för sina framträdanden av nakna dansöser. 
39 Det franska begreppet ”a menage a trois” innebär en sexuell relation mellan tre personer, i folkmun omtalat 
som ”trekant”. 
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Den manliga sexualiteten som gestaltas i låttexten och musikvideon stämmer mycket väl 

överens med Centerwalls definition av den hegemoniska, ideala mannens sexualitet som 

”vrålkåt”, alltid redo, vem som helst duger så länge hon är snygg nog, och förmågan att finna 

villiga tjejer. Låttexten påvisar också tydliga tendenser av det som Hill beskriver som ett 

glapp mellan känslor och sexualitet; en mekaniserad sexualitet.40  

 

”Ten Seconds to Love” (Neil, Sixx) från albumet Shout at the Devil (1983) 

 

Den andra låten jag väljer att analysera är ”Ten Seconds to Love”. Låten beskriver en 

kortvarig, sexuell relation med en eller flera kvinnor. Låten innehåller verser och refränger 

som sjungs samt partier där sångaren pratsjunger. I början av låten säger sångaren följande:  

 
Here I come 

My mind is set 

Get ready for love 

You're my ten second pet 

 

Sångaren indikerar att det är dags för sex. Vad jag främst fäster uppmärksamhet på är den 

avslutande frasen: ”Du är mitt tio sekunders husdjur”. Frasen är mycket objektifierande och 

sexistisk där kvinnan liknas vid ett djur vars enda betydelse för sångaren är som sexuell 

partner. Följande fraser förekommer i den första refrängen:  

Just wait honey 

‘till I tell the boys about you 

Versen därefter lyder: 

Bring a girlfriend 

Maybe bring two I got my camera 

Make a star outta you 

Let's inject it 

Photograph it 

Down to the subway 

Let the boys have it 

                                                 
40 Centerwall 1979:91; Hill 2007:107.  
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Här framställs kvinnan som ett sexobjekt, något som låtskrivarna triumferar med och visar 

upp för sina manliga vänner. Sångaren föreslår för älskarinnan att bjuda in kvinnliga vänner 

till gruppsex och sedan fotografera samlagen. Låtskrivarna framställer sig själva som väldigt 

sexuellt aktiva och alltid redo för sex. Låten avslutas med följande tal-parti:  

Was it hot for you 

Did you fire this round 

The second that I'm through 

I'll be leaving this town 

 

Låtskrivarna indikerar att förbindelsen endast består av sex. Så fort samlaget har genomförts 

försvinner dem.  

 

Denna låt reducerar älskarinnan till ett sexobjekt vars enda funktion är sexuell 

tillfredsställelse. Låten hyllar textförfattarna som hingstar, sexuella maskiner som alltid är 

redo och alltid får villiga kvinnor. Kvinnorna behandlas nonchalant och sexistiskt. Det gjordes 

ingen musikvideo till låten men i en studie av en livespelning från 1987 syns meterhöga, 

konstgjorda strippor poserande halvnakna som en del av rekvisitan på scen, en ytterligare 

förstärkning av deras nonchalanta slit-och-släng-relation till kvinnor.41 Låttexten speglar en 

hegemonisk maskulinitet i dess sexuella uttryck och dominerande, förtryckande, inställning 

till de berörda kvinnorna. Det är uttryck för den patriarkaliska, hegemoniska maskuliniteten. 

När kvinnorna reduceras till sexobjekt framställer sig textförfattarna som överlägsna dem.  

 

Återigen syns tydliga likheter med Centerwalls definition av den hegemoniska maskulina 

sexualiteten.42 Textförfattarna framställer sig själva som alltid redo och fullt kapabel att finna 

villiga kvinnor. Det uppvisas inga känslor i samband med den sexuella relationen, utan 

indikerar vad Hill beskriver som mekaniskt sex.43 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Youtube, http://www.youtube.com/watch?v=ik7NSn1WKzU, (2011-05-08). 
42 Centerwall 1979:91. 
43 Hill 2007: 107.  
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“She goes down” (Sixx, Mars) från albumet Dr. Feelgood (1989)  

 

Det här är den mest intima sexuella låten som jag presenterar. Den beskriver ett par attraktiva 

kvinnors orala sexuella färdigheter. Låten börjar med ett zip-ljud som föreställer en gylf som 

dras ner följt av ett kvinnoskratt. Refrängen lyder liksom titeln på låten: 
 

She goes down  

She goes down  

She goes down  

Down, down, down 

 

Den andra versens fyra sista fraser lyder:  

 
I love southern ladies  

They just know how to please  

 

It's like connecting the dots  

Start at the bottom, lick to the top 
 

Här uttrycks kärlek till kvinnorna från de södra delarna av USA endast på grund av deras 

sexuella egenskaper. De sista två fraserna är så sexuellt beskrivande att de skulle passa väl in i 

en pornografisk novell. Ett stick mot slutet av låten lyder:  

 
Flat on my back, she goes down  

For backstage pass, she goes down  

With all of my friends, she goes down  

She gives heart attack, she goes down 
 

Här “hyllas” kvinnan för sin sexuella villighet. Hela låten är egentligen en slags sexistisk 

“hyllning” till dessa villiga kvinnor. Låten proklamerar bandmedlemmarnas stora intresse för 

sex. Kvinnorna framställs återigen som sexuella objekt, där bandmedlemmarnas enda intresse 

i dem är sexuella. Liksom i de tidigare låtarna som har behandlat sexuella relationer tilldelas 

aldrig kvinnorna namn, det tyder på en opersonlig relation. Inga direkta känslor för kvinnorna 
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uttrycks, mer än gillande för deras sexuella egenskaper. Den mekaniserade sexualiteten som 

Hill skriver om44 syns tydligt i låttexten i ”She goes down”.  

 

Sexuella relationer och kärleksförhållanden hålls över huvudtaget tydligt åtskilda i Mötley 

Crües låtar. Ingen av låtarna från albumen släppta under 1980-talet blandar ihop sex med 

kärlek. 

 

Utöver de låtar jag presenterar finns en stort antal andra låtar publicerade på 1980-talet som 

uttrycker samma kvinnoreducerande sexistiska attityd, exempelvis ”Too Fast for 

Love”,”Come on and Dance”, ”Tonight (We Need a Lover)” och ”Slice of your Pie”. 

 

“Without You” (Sixx, Mars) från albumet Dr. Feelgood (1989) 

 

En anmärkningsvärd upptäckt är att ”Without You” är den första kärlekslåten som spelades in 

under 1980-talet, och förekom först på deras femte album Dr. Feelgood. Det gjordes också en 

musikvideo där medlemmarna uttrycker en känsligare (men inte svagare) sida av sig själva. 

Då kärlek har varit ett populärt ämne att skriva musik om även i hårdrockskretsar är det 

förvånande att det först på deras femte album förekommer en kärlekslåt. Förklaringen tycks 

vara att bandets främsta låtskrivare Nikki Sixx äntligen blivit drogfri för första gången sedan 

barnsben. Den nyktra världen var skrämmande och han insåg att han inte längre levde upp till 

sin image när han för första gången på över ett årtionde tillät sig känna efter hur han mådde. 

Han hade förändrats. Han skriver exempelvis: ”Jag måste lära mig att vara en man från 

början”.45  

 

För att klara av världen i ett nyktert tillstånd satte han stor tilltro till musiken och till sin 

dåvarande flickvän. Han skriver att han saknade sin flickvän oerhört när han tvingades spela 

in albumet Dr. Feelgood på annan ort och beskrivningen av saknaden liknar mycket låttexten 

till ”Without You”.46 Följande vers belyser väl hans sårbarhet efter avgiftningen och 

flickvännens viktiga roll i sitt liv. 

 

                                                 
44 Hill 2007:107.  
45 Strauss 2006:293-295. 
46 Strauss 2006:293-295. 



   26

Without You, My Hope Is Small 

Let Me Be Me All Along 

You Let The Fires Rage Inside 

Knowing Someday I'd Grow Strong 
 

Å andra sidan är låtskrivande inte endast förbehållen Nikki Sixx. De andra bandmedlemmarna 

kan också skriva låtar. Varför producerades ingen kärlekslåt förrän 1989? Förklaringen ligger 

i frånvaron av kärlek till kvinnor i bandmedlemmarnas förhållanden. Ämnet behandlas i The 

Dirt där bandmedlemmarna själva konstaterar att de i sin ungdom grundande sina relationer 

till kvinnor på sex och ekonomiska vinningar, så som tillgång till kvinnornas pengar. Kärlek 

till kvinnor förekom inte i någon större utsträckning före albumet Dr. Feelgood spelades in. 

Bandets objektifierande och sexistiska inställning till kvinnor var därför ingen konstruerad 

image utan en del av deras verkliga personligheter.  

 

Jag tvivlar på att de kunnat haft med låten på deras tidigare album om den hade skrivits 

tidigare. De skulle förmodligen inte tillåta låtar som behandlade en känsligare sida av sig 

själva av rädslan att skada sin image som sexistiska och farliga, eller att framstå som 

omanliga i relation till den manlighet de idealiserade genom sina fyra första album, 

musikvideos och dokumentärer. Att de till slut producerade en kärlekslåt beror förmodligen 

på att de redan fastställt en tydlig image och form av manlighet. Låten nyanserade därmed 

bandmedlemmarna som människor, utan att ifrågasätta deras maskulinitet.  

 

En intressant iakttagelse är att bandmedlemmarna i sina egna låtar som ”She Goes Down” och 

”Girls, Girls, Girls” själva blir sexobjekt: sexiga och häftiga bad boys vars största intresse är 

sex. Detta kan placeras i kontexten kring exploateringen av den manliga kroppen i media 

under 1980-talet i övrigt.47 Detta, föreställer jag mig, bidrog till deras framgång då 

exploateringen av manskroppen passade mycket väl i tiden och säkerligen bidrog till den 

relativt stora mängden kvinnliga lyssnare. En annan intressant iakttagelse är att Mötley Crüe 

som sexobjekt får en ytterligare förhöjd status medan objektiferande av kvinnor leder till 

ytterligare förtryck av kvinnor.  

 

 

 

                                                 
47 Beynon 2002:102-105. 
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En studie av dokumentären Mötley Crüe: Uncensored (1986) 

 

För att vidare undersöka bandets dåtida inställning till sex och kvinnor väljer jag att studera en 

samtida dokumentär, Mötley Crüe: Uncensored från 1986. De första minuterna i 

dokumentären handlar om hur filmmakarna försöker hitta de fyra bandmedlemmarna. Två 

minuter in i dokumentären knackar de på Neils dörr, där en ung, vacker kvinna öppnar men 

uttrycker ovetskap om vem ”Vince” är. Det är en indikation på att Neil ljugit om sitt riktiga 

namn för att slippa eftersexuella kontakter med kvinnan, alternativt talade Neil aldrig om sitt 

namn. Båda alternativen indikerar i vilket fall den opersonliga inställningen han har till deras 

relation. Filmmakarna finner Neil på väg ner för en trappa i bara jeans och säger åt honom att 

följa med. Han visar sig ovillig till förslaget och hintar mot en annan vacker kvinna i 

underkläder med orden: ”Come on, dude. Check this out”. Han följer dock med 

dokumentärteamet utan ett ord till kvinnorna som han antyds ha haft eller kommer att ha en 

sexuell relation med. Introduktionen i dokumentären känns konstgjord men huruvida Neil 

verkligen haft en sexuell relation med kvinnorna och förnekat dem sitt namn eller inte, spelar 

inte så mycket roll som sättet han vill framställa sig själv - och sin relation till kvinnor - på. 

 

Bandmedlemmarna intervjuas på olika ställen som ska karaktärisera deras image. Lee på en 

motorcykel, Nixx på huven av sin dyra sportbil och i en tatueringsstol, liksom Mars intervjuas 

i sin dyra sportbil och i en tatueringsstol. Intervjun med Neil utspelar sig delvis i en stor 

limousin där han görs sällskap av tre vackra, lättklädda kvinnor. Tidigt i dokumentären står 

han med överkroppen ovan takluckan på limousinen tillsammans med de tre kvinnorna och 

säger: ”That’s why I’m in this buissness” och anspelar på de lättklädda kvinnorna och den 

dyra limousinen. Han ger ett dominerande, överlägset intryck över kvinnorna som aldrig 

presenteras. De framställs som tillfredställare och utbytbara, liksom objekt Neil låter roa sig 

med till han tröttnar på dem och byter ut dem. Under intervjun konstaterar den ena kvinnan: 

”You got laid in the limous” och Neil svarar ”No, I get laid right away” med ett skratt, ett 

tydligt uttryck för Neils stora intresse för sex.  

 

Den nonchalanta, erövrande inställningen till kvinnor uttrycks i de samtida intervjuerna med 

bandmedlemmarna och framför allt Vince Neil. Liksom i låttexterna framställer han sig som 

en hingst, en erövrare som jämt får tag i villiga, vackra kvinnor och jämt är redo för sex. Det 

uttrycks aldrig några egentliga känslor för kvinnorna som omger honom. De framställs 

tvärtom som sexobjekt, vars uppgift är att sexuellt tillfredsställa och roa honom.  
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Nixx kommenterar Neil som sångare: “He is everything a singer should be. He got the 

attitude, the looks, the moves, he always gets the lady […] What’s great is that it’s not like he 

tries. He is what you see”, samtidigt som ett filmklipp visas där Neil sitter tillsammans med 

två lättklädda, vackra kvinnor i en pool konstruerad på en bil, och med ytterligare fyra 

lättklädda vackra kvinnor bakom poolen. Här uttrycks vikten av att kunna erövra kvinnor som 

en viktig egenskap för en sångare i ett rockband, samtidigt som det poängteras att det inte är 

konstruerat: Neil framställs som en naturlig erövrare av kvinnor. Sixx nämner inte ens en bra 

sångröst som egenskap. 

 

En bit in i dokumentären marknadsförs det kommande albumet Girls Girls Girls. Samtidigt 

visas filmklipp på olika, barbröstade kvinnor och ett klipp där Lee står naken poserande mot 

kameran (bilden censureras dock). Titeln på albumet och filmklippen styrker min tolkning av 

bandet som villiga att framstå som galna i sex och kvinnor.  

Nixx kommenterar det kommande albumet Girls, Girls, Girls som ”It’s when everything 

deals with just women, motorcycles, booze. Everything that is Mötley Crüe, you know. Being 

young and having a good time.” Kvinnorna framstår återigen som objekt; prylar att roa sig 

med likvärdiga motorcyklar och sprit. Citatet karaktäriserar inte bara en traditionell 

maskulinitet i form av uppfyllandet av dess sexuella ideal, utan även en narcissistisk 

maskulinitet där Mötley Crües essens framställs som att vara ung, ha kul och omgärdas av 

kvinnor, droger och häftiga prylar.  

Reportern frågar vilken sorts kvinna Mars, Lee och Neil tycker om med följande svar:  

Mars: “Anyone with a wet pussy”.  

Lee: intervjun görs samtidigt som han åker motorcykel. Han funderar och sedan pekar han på 

en okänd kvinna och ropar: ”Right there!”  

Ett kortare filmklipp visas på Neil i poolen omgärdad av de lättklädda kvinnorna där han 

ljuder ett vargtjut och säger: ”I love this”. Låten ”Ten Seconds to Love” spelas samtidigt.  

De diskuterar aldrig kvinnornas egenskaper, personlighet, eller kärleken till dem. Det enda 

viktiga attributet uttrycks vara utseendet, eller som i Mars fall, att de är sexuellt villiga.  

 

Dokumentären är konstruerad för att förstärka bandets image som vilda, sexgalna, 

nonchalanta rebeller som lever för njutning av olika slag. Neil umgås den största delen av 

dokumentären med unga, vackra kvinnor, Sixx i en snabb sportbil, Mars i en tatueringsstol 

och Lee på sin Harley Davidsson. Uppvisandet av snabba bilar, vackra kvinnor och 
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tatueringar, typiska drag hos, vad Beynon beskriver som, den den-nya-mannen-som-

narcissist.48  

 

 

En studie av biografin The Dirt (2006) 

 

För att komplettera låttexter, musikvideos och samtida dokumentärer väljer jag att studera 

deras nutida biografi där de fyra bandmedlemmarnas blickar tillbaka på deras liv under bland 

annat 1980-talet. I The Dirt skriver bandmedlemmarna nostalgiskt om deras vilda sexuella 

relationer, aggressiva attityd, vilda fester och om vägen till framgång. Den frekventa 

förekomsten av bruk och missbruk av diverse droger behandlas också.  

Bandmedlemmarna berättar ohämmat om sina egna och varandras sexuella erfarenheter 

genom hela boken och de utmålar sig själva i sin ungdom som väldigt sexuellt aktiva och 

sexistiska. Bland mycket annat konstaterar Sixx att man inte kan lämna sin rika flickvän - som 

ägde en fin bil - tillsammans med Neil. Neil förförde henne och de var ihop ända till han  

hittade en rikare tjej med finare bil.49  

 

Att ingå relationer av endast ekonomiska skäl anses vanligen som en typisk kvinnlig position. 

Orsaken till att bandmedlemmarna utnyttjar kvinnor i deras relationer beror dels på deras 

objektifierande inställning till kvinnor men framför allt på grund av deras mycket knappa 

ekonomiska resurser i början av sin karriär. Detta är dock fakta som framkommer i deras 

biografi många år senare. De framställer sig aldrig i en sådan underordnad position i vare sig 

dokumentärer, låtar eller musikvideos under sin karriär på 1980- och 1990-talen.    

 

Deras attityd gentemot kvinnor och relationerna med dessa präglades redan innan karriären av 

en sexistisk slit-och-slängattityd, där flickvänner endast utgjorde sexuella partners men annars 

ansågs besvärliga.  

 

Min tolkning av biografin är att den utgör en nostalgisk, roande tillbakablick från fyra 

framgångsrika män som fortfarande stoltserar med sin ungdomliga image som ”bad boys”. 

Den bekräftar väl min tolkning av bandets utryckta image som mycket sexuellt aktiva, 

aggressiva men samtidigt lyckosökande och måna om sitt utseende; inte i den bemärkelsen att 

                                                 
48 Beynon 2002:102-105, 121. 
49 Strauss 2006:101. 
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de vill se bra ut, utan att de ska se farliga och rebelliska ut. De bryr sig därför mycket om sitt 

utseende och använder bland annat smink. Häri ligger en paradox. Under det senare 1980-talet 

började fler och fler band ta efter Mötley Crües klädstil och attribut. För att sticka ut ifrån 

mängden igen sminkade sig bandmedlemmarna femininare liksom klädstilen blev femininare. 

Därmed blev deras utseende inte farligt eller aggressivt utan snarare trevligt och kvinnligt.50 

De återgår dock till ett aggressivare och farligare utseende i albumen efter Theatre of Pain 

(1985).51 

 

En studie av liveshowen Carnival of Sins Live (2006) 

 

Deras nuvarande inställning till sexuella relationer och till kvinnor reflekteras också vid 

studien av deras liveframträdande från 2006.52 Lättklädda strippor medverkar i flertalet av 

låtarna under framträdandet. Under liveframträdandet av Ten Seconds to Love medverkar tre 

strippor. Under solot i låten genomför stripporna en kortare show. Neil rör sig kring dem i 

versen efter solot innan han daskar till den ena över ändan och säger lite senare till dem: ”You 

guys continue” och går därifrån. Här uppvisar han samma nonchalanta, dominerande 

inställning till stripporna som kvinnorna i låttexterna skrivna under 1980-talet. Detta indikerar 

att bandmedlemmarnas inställning till kvinnor inte skiljer sig över huvudtaget mellan 1980-

talet och nutid, alternativt är de sexistiska uttrycken bara är medel för att behålla deras image 

som Mötley Crüe. Både män och kvinnor verkar exalterade över och positivt inställda till 

tillförandet av strippor i liveshowen.  

 

Kan publiken sägas representera en allmän stagnering av utvecklingen av jämställdhet eller är 

det ett beteende som accepteras på grund av att människorna i publiken befinner sig på 

rockkonsert med ett av historiens mest sexistiska rockband? Mötley Crüe innehar inte längre 

den popularitet som kan jämföras med populariteten på 1980-talet. Min tolkning är därför att 

publiken inte kan sägas representera allmänna strömningar, däremot kan den uttrycka en 

stagnerad attityd till jämställdhet inom hårdrockskretsar.  

 

 

 
                                                 
50 Se exempelvis musikvideon till Smokin’In The Boys Room från 1985. 
51 I musikvideos till ”Girls, Girls, Girls” (1987) och ”Kickstart My Heart” (1989) har de återigen ett aggressivare 
och farligare utseende.  
52 Carnival of Sins Live 2006.  
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Slutsatser kring Mötley Crüe  

 

Resultatet av min studie av Mötley Crüe ur ett sexuellt perspektiv pekar otvetydigt på en 

sexualitet framställd som erövrande och oerhört aktiv. Ett återkommande tema i sångtexter, 

dokumentärer och i självbiografin är deras stora förmåga att finna sexuellt villiga kvinnor. 

Mötley Crües image präglas av en slit-och-släng-attityd gentemot kvinnor och kvinnor 

framställs som sexobjekt, ett objekt likvärdig en häftig motorcykel. Personlighet och 

egenskaper hos kvinnor diskuteras aldrig utan de enda viktiga attributen är deras utseende och 

villighet till sexuellt umgänge. Deras opersonliga framställning av kvinnor som sexobjekt 

reducerar kvinnor till något lägre stående än dem själva. Kvinnorna framställs som oviktiga, 

besvärliga och känslosamma53 och bandmedlemmarnas nonchalanta attityd jämt emot dem 

skvallrar om en känsla av överlägsenhet. Kvinnorna framställs som utbytbara och att det finns 

hur många andra kvinnor som helst som kan ersätta dem. I en jämförelse med den 

traditionella, hegemoniska maskuliniteten som presenterades i forskningsläget syns en 

identisk likhet mellan de rådande manliga sexuella idealen och Mötley Crues uttryckta 

sexualitet: De framställer sig själva som de ideala sexuella männen.  

 

Bandmedlemmarnas image som sexistiska är inte konstruerad utan en verklig del av deras 

personlighet. Detta tyder på en förankrad sexism bland många av dåtidens män inom 

hårdrockkretsar. Då deras sexistiska attityd även välkomnades bland en bredare publik kan 

bandets attityd sägas representera majoriteten av dåtidens unga män.  

 

Även aggressiva uttryck får stort utrymme i sångtexterna.54 Under kommentarerna till 

inspelningen av musikvideon till låten ”Looks that Kill”, erinrar sig Vince Neil Nikki Sixx 

respons på en mans - som de tycker - otrevliga uppträdande: ”Just because we wore [sic.] 

lipstick don’t mean we can’t kick your ass”.55 Det uppvisar ett aggressivt uppträdande, ett 

typiskt drag för den traditionella maskuliniteten. Framför allt Sixx och till viss del Neil 

uppvisar en mycket aggressiv attityd de första åren i Mötley Crüe, exempelvis beskriver Sixx 

hur han spikade fast en uppkäftig killes öra i ett bord.56  

 

                                                 
53 Hör exempelvis låten ”Same Ol’ Situation”. 
54 Hör exempelvis ”Live Wire”, ”Bastard”, ”Knock’em Dead Kid”. 
55 Mötley Crüe: Uncensored 1986. 
56 Strauss, 2006:97. 
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Bandmedlemmarna framställer sig som aggressiva, farliga rebeller i de flesta musikvideos, 

exempelvis ”Kickstart My Heart”, ”Dr. Feelgood”, ”Girls, Girls, Girls” och ”Live Wire”.  

Härav drar jag slutsatsen att deras beteende mest återspeglar den hegemoniska maskuliniteten, 

men utöver den sexuella och aggressiva identifikationen med den hegemoniska 

maskuliniteten pekar mycket på att deras maskulinitet var den narcissistiska. Genom hela 

dokumentären Mötley Crüe: Uncensored, i sångtexter57 och i musikvideos till låtar som 

”Girls, Girls, Girls” och ”Wild Side” uttrycks deras dröm om att bli framgångsrika. De 

uppvisar gärna sin rikedom i form av sportbilar och motorcyklar, och dokumentären Mötley 

Crüe: Uncensored förmedlar att bandmedlemmarna har lyckats: de har nått framgång, 

rikedom och kvinnor. De bryr sig om sitt yttre; framför allt Vince Neil framstår som ”fräsch”. 

Han är ingen smutsig, svettig ”Iron Maiden-rocker” utan framställs istället som en solbrun, 

vältränad kvinnokarl. 

 

Om dessa uttryck jämförs med Beynons karaktäristiska drag hos ”the-new-man-as-narcissist” 

ser vi tydliga kopplingar.58 The Dirt består av nostalgiska återblickar på vilda fester och 

äventyrliga, galna upptåg. De uppvisar mer än gärna sin framgång och sina liv i lyx.59 

Samtliga drag som Beynon listar passar in på Mötley Crüe, de uppvisar till och med ett 

intresse för shopping och mode, intressen ansedda som typiskt feminina. Bandmedlemmarna 

klarar sig dock undan genom att aldrig synas inhandla kläder och smink, de tycks bara ha det.  

 

De feminina attributen som smink, rosa klädinslag (som brukades främst under senare delen 

av 1980-talet) fungerade endast som medel på att skilja sig från mängden, vilket påpekas som 

oerhört viktigt för bandmedlemmarna.60 De feminina uttrycken förklaras därför som ett medel 

att nå framgång och inte som uttryck för deras personlighet eller i förlängningen som ett 

uttryck för en ny sorts maskulinitet.  

 

Bandmedlemmarnas maskulinitet är en blandning av den traditionella maskuliniteten och den 

narcissistiska då de uppvisar tydliga drag från båda. Som representanter för populära 

strömningar drar jag slutsatsen att deras maskulinitet också representerade stora delar av 

ungdomarna och präglade deras syn på maskulinitet. Dessa ideal har förändrat den 
                                                 
57 Hör exempelvis ”Girls, Girls, Girls”.  
58 Loves expensive goods like watches, cars, and so on; Enjoys a good time and is a playboy and hell-raiser; Is 
fit, highly body and health conscious and muscular; Is highly ambitious, careerist and driven by the need to 
achieve, to attain status and flaunt his material success etc. 
59 Mötley Crüe: Uncensored 1986. 
60 Mötley Crüe: Uncensored, 1986; The Dirt, 2006:47, 74-75. 
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traditionella synen på maskulinitet, där en del av de hegemoniska idealen idag bland 

ungdomar kan sammanfattas som att vara ”fräsch”.61 Även Beynon påvisar detta.62  Därmed 

har en förändring av den hegemoniska maskuliniteten ägt rum. Även om många egenskaper 

från de tidigare hegemoniska idealen finns kvar (som sparsamma uttryck av känslor) har den 

hegemoniska mannen utvecklats till en fåfängare, mer självvårdande version av det tidigare 

idealet. Populärkultur, som Mötley Crüe, bidrog sannolikt till att öka acceptansen för 

maskuliniteten även om processen i grunden utgjordes av  

mediala och företagliga krafter.63  

 

Connell nämner kulturella faktorer som en viktig del av befästandet av den hegemoniska 

maskuliniteten64 och Mötley Crüe - med deras popularitet bland ungdomar – måste anses ha 

varit populärkulturella idoler, och därmed ha betraktats som maskulina ideal. Detta stärker 

min teori om en förändrad hegemonisk maskulinitet. Däremot är det ingen ny hegemonisk 

maskulinitet. Den hegemoniska maskuliniteten anpassas och modifieras för att behandla 

kritik, och därmed fortsätter den inneha hegemonitet. Den hegemoniska maskuliniteten består 

därför med dess grundläggande ideal. Den egentliga skillnaden idag är att mannen dessutom 

ska vara ”fräsch” och självvårdande.65 Häri ligger förklaringen till att ett band som Mötley 

Crüe kan använda feminina kläder och smink. Förutom dessa feminina attribut utstrålar 

Mötley Crüe en rå, idealisk maskulinitet och på det sättet anses de fortfarande vara manliga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
61 Det vill säga vara välklädd, muskulös, parfymerad, och mån om sitt utseende i allmänhet. 
62 Beynon 2002: 120. 
63 Beynon 2002: 102-105. 
64 Connell 1996:101. 
65 Connell 1996: 201-217. Connell benämner kritiken mot och försvaret av den hegemoniska maskuliniteten som 
maskulinitetspolitik, vilket behandlas i kapitel 8.  
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3. Poison  

 
Mötley Crüe använde väldigt feminina kläder och attribut som smink under en period i mitten 

av 1980-talet. Denna period av extravagans och femininet utvecklade Poison och tog de 

glammiga inslagen inom rocken till en ny nivå (se exempelvis bilden nedan). Poison hade inte 

den traditionellt aggressiva attityden som var vanligt förekommande inom hårdrocksgenren 

utan framställde sig själva istället som spralliga partyprinsar. De spelade en popinfluerad rock 

med melodiösa refränger. De flesta av deras låtar handlar om fester och sex.   

 
Omslaget till albumet Look What the Cat Dragged In (1986). 

 

I min studie av Poison undersöks hur de uttryckte sexualitet samt deras ytliga uttryck för 

maskulinitet.66 Bandet jämförs med Connells hegemoniska maskulinitetsmodell samt 

Beynons presenterade maskuliniteter och tillskrivs därefter en maskulinitet.  

 

Fyra låtar kommer att studeras liksom tillhörande musikvideos där sådana finns att tillgå. 

Vidare studeras två intervjuer samt två dokumentärer. Även två livespelningar undersöks i 

analysen.   

 

 

 

 

 

                                                 
66 Så som klädstil, beteende och accessoarer.  
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En studie av fyra låtar  

 

”Talk dirty to me” (Michaels, Dall, DeVille, Rockett) från deras första album Look What the 

Cat Dragged In (1986).  

 

Låten behandlar sångarens sexuella relation till en kvinna. Sångaren representerar hela bandet.  

I den första versen beskrivs kvinnans fördelaktiga utseende och sångarens sexuella åtrå till 

henne: 

 
You know I never 

I never seen you look so good 

You never act the way you should 

But I like it 

And I know you like it too 

The way that I want you 

I gotta have you 

Oh yes, I do 

 

Den andra versen lyder:  

 
You know I call you 

I call you on the telephone 

I’m only hoping that you’re home 

So I can hear you 

When you say those words to me 

And whisper so softly 

I gotta hear you 

 

De presenterade verserna beskriver sångarens sexuella behov av kvinnan. Det är endast 

utseende och sexuella färdigheter som premieras, kvinnans personlighet verkar inte spela 

någon roll. Det visas inga känslor för kvinnan eller den sexuella akten, utan liknar den 

mekaniserade sexualiteten som Hill skriver om.67 De sexuella uttrycken liknar den 

hegemoniska maskulinitetens ideal kring sex som Centerwall beskriver.68 Bandmedlemmarna 

framställs som mycket sexuellt aktiva, alltid redo och de finner alltid sexuellt villiga kvinnor.   

                                                 
67 Hill 2007:107.  
68 Centerwall 1979:91. 
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I ett liveframträdande av låten sjunger Michaels ”I know that little bitch ain’t home” istället 

för originaltexten ”I’m only hoping that you’re home”.69 Detta har en förtryckande, 

överlägsen innebörd och kvinnan reduceras till ett sexobjekt; ett objekt som kan behandlas lite 

som sångaren vill. Låten i allmänhet och frasen i synnerhet ger uttryck för makt över kvinnor. 

Kvinnornas enda uppgift är att tillfredsställa bandmedlemmarna sexuellt och 

bandmedlemmarna kan behandla kvinnorna som de vill. Bandmedlemmarna använder 

kränkande termer och förhåller sig opersonliga till kvinnorna. Viljan att kontrollera kvinnor 

och behandla dem som ett underlägset kön är typiska uttryck för den hegemonisk manlighet.70 

Samma fras används i liveframträdandet på MTV Video Music Award 1991.71 Den sexistiska 

inställningen till kvinnor verkar vara så pass utbredd och accepterad i samhället att Michaels 

använder frasen i en kontext där långt fler än bara bandets fans ser och hör dem.  

 

I musikvideon till ”Talk Dirty to Me” framställs bandet som glädjespridande, oseriösa, 

glammiga och glittriga, oerhört feminina och i allmänhet löjeväckande. De har mycket 

feminina inslag i klädstilen. Bobby Dall bär exempelvis en rosa, glittrig scarf och DeVille 

spelar på en rosa elgitarr. Bret Michaels syns i rosa stövlar. Deras sminkning får dem att likna 

kvinnor mer än män. Deras hår är tuperat och permanentat vilket ger ett ytterligare feminint 

utseende. De gör trippande, poserande och dansanta rörelser genom musikvideon.   

Klädstilen, beteendet och rörelserna är traditionellt sett feminina. 

 

Förutom en del sexuella anspelningar så som juckande rörelser och spel med tungan mellan 

pek- och långfingret tycks inget indikera att låten handlar om sex rent visuellt. Fokus ligger 

istället på att framställa bandmedlemmarnas unika feminina och glammiga image. 

Musikvideon till ”Talk Dirty to Me” var deras första och ska se till att bandets unika image 

tydligt presenteras för åhörarna.   

 

”(Flesh and Blood) Sacrifice” (Michaels, Dall, DeVille, Rockett) från albumet Flesh &Blood 

(1990) 

 

                                                 
69 Seven Days Live, 1993. 
70 Connel 1996:101. Connell skriver att männen av den hegemoniska maskuliniteten direkt eller indirekt önskar 
önskar upprätthålla patriarkatet, det vill säga förtrycka kvinnorna. 
71 En ceremoni där MTV presenterar årets bästa musikvideos. Även låten bedöms och inte endast videon som 
medium. 
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Låten behandlar en sexuell relation med en kvinna. Sångaren är återigen en representant för 

hela bandet. Det finns en övertalningsprocess underliggande i texten, där sångaren försöker 

övertala kvinnan till den sexuella akten. De första fraserna ur den första versen lyder:  

 
Like animals 

Tonight we make it 

You give me an inch, 

I’m gonna take it 

I’ll steal your love  

Like a thief 

 

Centerwalls beskrivning av den hegemoniska maskulina sexualiteten överensstämmer mycket 

väl med bandmedlemmarnas uttryckta sexualitet.72 Sångaren framställer sin och kvinnans 

sexuella relation som djurisk. Det är en mycket tydlig symbolisk formulering för att poängtera 

sin mycket aktiva, vida sexualitet. Vidare beskriver sångaren hur han försöker övertala 

kvinnan till den sexuella akten. De sista fyra fraserna tolkar jag som ett försök att locka 

kvinnan till en sexuell akt, medan kvinnan tvekar. Detta förstärks av de fyra första fraserna i 

den andra versen: 

 
There’s no more time  

Don’t think about 

The flame will die  

If you doubt 

 

Fraserna framställer sångaren som ett sexuellt rovdjur på jakt efter kvinnor att inleda en 

sexuell relation med. Kvinnan framställs som ett villebråd att erövra. Därmed reduceras 

kvinnan återigen till ett sexobjekt, vilket även reducerar henne som människa.  

Förutom att låttexten framställer bandmedlemmarna som mycket sexuellt aktiva, alltid redo 

för sex samt framställer sina relationer till sina sexuella partners som opersonliga, framställer 

de sig själva dessutom som överlägsna. Kvinnorna reduceras till sexuella villebråd vars 

uppgift är att sexuellt tillfredsställa bandmedlemmarna.  

 

I musikvideon till ”(Flesh and Blood) Sacrifice” framställs bandmedlemmarna som mycket 

mer traditionellt maskulina i kläder, beteende och rörelser. De rosa och glittriga inslagen är 
                                                 
72 Centerwall 1979:91. 
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inte längre närvarande, och smink används inte över huvudtaget. Istället ligger fokus, till 

skillnad från musikvideon till ”Talk Dirty to Me”, på sexuella anspelningar och på att 

framställa bandmedlemmarnas image som sexiga och maskulina men fortfarande 

glädjespridande.  

 

I musikvideon syns vid flertalet tillfällen en orm i olika filmklipp. Främst syns den 

tillsammans med en vacker, sensuell kvinna och bandets sångare Michaels. Ormen har 

symboliska kopplingar till Bibeln. Djävulen i form av en orm lurar Adam och Eva att begå 

synd, och Gud fördriver dem därför ur paradiset. I musikvideon symboliserar ormen den 

sexuella synden och förstärker bandets image som mycket sexuellt aktiva och vidlyftiga. 

Ormen förstärker även bandets image som sexobjekt. Bandmedlemmarna objektifieras tydligt 

på ett sexistiskt sätt i musikvideon. Under hela musikvideon poserar trummisen i endast en 

väst på överkroppen och sångaren uppvisas stundtals med bar överkropp. Michaels syns till 

och med posera längs en strippstång. Båda visar upp vältränade, solbruna bringor. Det är 

väldigt tydligt att bandet försöker tilltala kvinnliga lyssnare genom att framstå som sexiga, 

fräscha män vars största intresse är sex.  

 

Den största gruppen lyssnare var dock män. Poison uttrycker maskulinitet i sina låttexter som 

främst behandlande (heterosexuellt) sex och fester. Trots Poisons feminina utseende och 

beteende förstod de manliga lyssnarna att bandmedlemmarnas image var spelad. 

 

”I Want Action” (Michaels, Dall, DeVille, Rockett) från albumet Look What The Cat 

Dragged In (1986) 

 

“I want action” syftar på bandmedlemmarnas vilja till sexuellt umgänge. Låten beskriver hur 

de söker efter villiga kvinnor till den sexuella akten. De sista fyra fraserna i den första versen 

beskriver deras opersonliga inställning till valet av partner för den sexuella akten. 
 

Now I'm a sucker for a pretty face 

I dont care if she's in leather or lace 

cause I'm just lookin' for a little kiss 

  

Här poängteras den obetydande roll kvinnans karaktärsdrag och färdigheter har. Det enda som 

bandmedlemmarna eftertraktar är ett vackert, sött ansikte. Frasen: ”cause I'm just lookin' for a 
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little kiss” syftar underförstått på sexuellt umgänge och inte endast på en kyss. Här reduceras 

kvinnorna till sexobjekt vars enda funktion är att sexuellt tillfredsställa bandmedlemmarna.  

I slutet av låten säger Michaels:  

 
Oh, come on, honey, I wasn't that bad! 

Oh well 

 

Fraserna sägs nonchalant och Michaels skrattar innan han säger ”Oh well”. Det påvisar 

Michaels ointresse för kvinnans uppskattning av den sexuella akten. Han har fått det han vill 

ha av kvinnan – sex - och det är vad som betyder något för honom. Kvinnan framstår som en 

slit-och-slängprodukt vars åsikter är obetydliga. Låttexten har samma kvinnoerövrande 

karaktär som ”(Flesh and Blood) Sacrifice”. Två fraser ur den andra versen lyder:  
 

I can't wait to get my hands on them 

I won't give up till they give in 

 

Kvinnorna framstår som fromma och oskyldiga villebråd medan bandmedlemmarna framstår 

som sexuella rovdjur. Den andra frasen indikerar att sångaren helt enkelt upprepar sin 

förfrågan om deras medgivande till en sexuell akt tills kvinnorna accepterar. Därmed uppvisar 

han dessutom brist på respekt för kvinnornas beslut och därmed deras makt över sig själva.  

 

Bandmedlemmarna sätter sig över kvinnornas förmåga att själva besluta om de vill ingå i en 

sexuell akt. Detta förstärks ytterligare i den avslutande frasen i den andra versen:  

 
If I can't have her, I'll take her and make her 

 

Innebörden av den här frasen är långt allvarligare än någon tidigare låttext jag mött i min 

undersökning. Här uppvisar bandmedlemmarna inte bara bristande respekt för kvinnornas 

beslut, de sätter sig dessutom över kvinnornas rätt att bestämma över sina egna kroppar och 

sexualitet. Det som beskrivs här är en våldtäkt. I musiken behandlas frasen på samma sätt som 

de andra fraserna i låten. Det läggs ingen större tonvikt på den specifika innebörden av frasen 

utan sjungs liksom de andra i en positiv, grabbig anda som vittnar om bandmedlemmarnas 

lust för sexuellt umgänge och fartfyllda upptåg.  
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Frasen framförs lika diskret i musikvideon. Det finns inget i bandmedlemmarnas beteende 

eller uttryck som betonar frasens verkliga innebörd. Att frasen inte censureras utan ignoreras 

till och med i musikvideon, där en betydligt bredare publik tar del av låttexten är mycket 

märkligt. Det säger mycket om det sexuellt förtryckande klimatet rockgenren tilläts verka 

inom under 1980-talet.  

 

Än idag är låttexter sexistiska inom rock- och framför allt hip-hopgenren, men en antydan till 

våldtäkt har jag aldrig tidigare mött. Här uppstår en kraftig konstrast till bandet som relativt 

trevliga, feminina partyprinsar med sprudlande positiv energi.  

 

Under musikvideon förekommer de fyra bandmedlemmarna i olika sexuella sociala 

positioner. Michaels erbjuds sex av en sensuell kvinna innan musiken börjar spelas. DeVille 

syns föra bort två vackra kvinnor samtidigt som han avlägsnar Michaels från den sexuella 

situationen genom att putta ner honom i en cabriolet. I bilen sker sedan en ironisering av 

sexuellt umgänge med en överviktig kvinna och en kvinna med ofördelaktigt utseende, vilket 

återigen är en anspelning på utseendet som det främsta attributet hos kvinnor.  

 

På scenen, som stora delar av musikvideon kretsar kring, har ett par kvinnoben iförda ett raff-

set porträtteras. Porträttet av kvinnan fortsätter längs golvet och bakom trumsetet. Det uppstår 

en tydig kontrast mellan bandmedlemmarnas feminina beteende och utseende, och den 

hegemoniska sexualitet som bandet uttrycker. Av utseendet att döma är de trevliga och 

feminina, men låttexterna uttrycker en aggressiv, mycket aktiv hegemonisk sexualitet.  

 

“Good Love” (Bret Michaels, C.C. DeVille, Bobby Dall, Rikki Rockett) från albumet Open 

Up and Say... Ahh! (1988)  

 

När texten läses utan dess musikaliska sammanhang verkar det vara något så unikt som en 

kärlekslåt med sexuella anspelningar. Vid en närmre studie visar sig detta dock felaktigt. 

Låten beskriver en sexuell relation till sångarens “älskling”. Det framgår dock inte om det är 

hans flickvän eller endast en relation baserad på sex. I vilket fall blandas inte kärlek ihop med 

sex i samma låt. Kvinnan beskrivs som sensuell, snygg och sexuellt villig. Det finns inga 

personliga anspelningar förutom frasen ”my baby” som upprepas flertalet gånger. Frasen 

anspelar dock inte nödvändigtvis på en kärleksrelation mellan Michaels och kvinnan. Jämfört 

med det svenska språket används ord som ”älska” och ”älskling” mindre reserverat i det 
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amerikanska. Kvinnan kallas inte älskling på ett kärleksfullt sätt eller på grund av hennes 

personliga egenskaper utan på grund av hennes vackra utseende och villighet till sexuellt 

umgänge. Den uppspelta, fartfyllda musiken och det uppspelta sättet Michaels sjunger 

låttexten på indikerar ytterligare att relationen endast är sexuell.  

 

Poison producerade ett antal låtar under 1980-talet och början av 1990-talet med samma 

sexistiska, kvinnoreducerande tema som de låtar jag redan presenterat, exempelvis ”Look But 

You Can't Touch”och ”Ball and Chain”.  

 

En studie av dokumentären Poison: Behind The Music Remastered (2010)  

 

Dokumentären består av en nostalgisk tillbakablick där bandmedlemmarna och deras 

familjemedlemmar, före detta groupies, publicister med flera medverkar. Dall säger på ett 

nostalgiskt, nästan skrytsamt sätt: ”It was all about the pussy”. Bandmedlemmarna och 

publicister, scenarbetare och groupies låter publiken vid flertalet tillfällen i dokumentären 

förstå att bandmedlemmarna hade ett mycket stort antal sexuella kontakter under deras karriär 

(framför allt under 1980-talet och i början av 1990-talet).  

 

Det visas ett filmklipp från en intervju med bandmedlemmarna under piken av deras karriär 

där Michaels upprymt säger: ”It’s me and three beautiful girls and you’re tired after the first 

one but what do you do? You call up C.C. and Ricky and Bobby”. Dokumentären påpekar 

frekvent bandmedlemmarnas stora popularitet hos kvinnor, framför allt efter att deras 

popularitet ökade explosionsartat efter lanseringen av musikvideon till ”Talk Dirty to Me”.   

 

Kvinnorna som omgärdade bandmedlemmarna framställs som obetydliga groupies. De nämns 

inte med namn eller framställs som likvärdiga bandmedlemmarna, utan framställs som objekt 

vars enda uppgifter var att sexuellt tillfredsställa och roa bandmedlemmarna. Den stora mängd 

kvinnor som omgärdade bandet gjorde att konkurrenssituationen bland kvinnorna fick väldigt 

objektifierande proportioner. En före detta groupie berättar: “It is a competition and these 

guys are the price”. Hon förklarar vidare att kvinnorna som omgärdade Poison ibland erbjöd 

sexuella tjänster för att få deras uppmärksamhet. Här uttrycks ett skevt maktförhållande 

mellan bandmedlemmarna och kvinnorna som omgärdade dem. Bandmedlemmarna framstod 

som överlägsna kvinnorna. Den skeva maktbalansen och bandmedlemmarnas överlägsna 



   42

attityd gentemot kvinnor är uttryck för önskan om dominans över kvinnor. Att upprättahålla 

patriarkatet utgör en stor del av den hegemoniska maskuliniteten.73  

 

Vidare uttryck för den skreva maktbalansen erinras av Rockett, Michaels och en före detta 

scenarbetare som nostalgiskt berättar hur bandmedlemmarna använde en videokamera för att 

välja ut vilka kvinnor de ville ha sex med efter en konsert. Scenarbetaren filmade vackra 

kvinnor ur publiken samtidigt som han frågade om de ville filmas under en sexuell akt med 

någon av bandmedlemmarna. Sedan visades videobandet för bandmedlemmarna som valde ut 

vilka av kvinnorna de ville ha sex med den kvällen. Även här uttrycker Poison en överlägsen 

inställning till kvinnor när de behandlar dem som sexuella underhållningsobjekt. Ytterligare 

exempel på detta är när berättaren i dokumentären säger:” When the show was over backstage 

was Poisons playground, completed with […] no shortest of willing women”. Ett filmklipp 

visas, från samma intervju som benämndes ovan, där Michaels nonchalant och skrattandes 

jämför bandmedlemmarnas sexuella relationer med pornografisk film: “Boy meets girl, and 

the plot’s basically nothing.” Det är ytterligare ett exempel på deras opersonliga slit-och-

slängattityd gentemot kvinnor.  

 

Under dokumentären kommenterar Dall i nutid det faktum att Michaels och Pamela 

Andersons inspelning av en sexuell akt olovligt publicerades på en pornografisk hemsida med 

orden:” Personally I think a tape of somebody fucking Pamela Lee74 is pretty cool. So I don’t 

think it’s anything to be ashamed of or anything to concerned about. He got to fuck the 

ultimate bitch.”  

 

Citatet tyder på att Dall än idag har en nonchalant, mekanisk inställning till sex. Han ignorerar 

brottet som begåtts mot Michaels integritet och påvisar istället den sexuella framgång det 

innebär att ha haft sex med Pamela Anderson. Anderson framställs som den ultimata sexuella 

trofén och Dall omtalar henne dessutom som ”bitch” vilket är ett mycket nedsättande ordval. 

Den erövrande, reducerande inställningen till kvinnor Dall hade som ung verkar fortfarande 

finnas kvar.   

 

Dokumentären bekräftar den sexuellt hegemoniska maskulinitet Poison utgav sig för att ha. 

Den innehåller nostalgiska återblickar på deras stora framgång hos vackra, unga och framför 

                                                 
73 Connell 1996:101. 
74 Pamela Andersson hade tidigare varit gift med Tommy Lee från Mötley Crüe.  



   43

allt sexuellt villiga kvinnor. De framställer sig i sin ungdom som sexuella rovdjur som alltid 

var redo för sexuellt umgänge så länge kvinnan var tillräckligt vacker. I dokumentären 

uttrycks också bandmedlemmarnas makt över kvinnor, vilket är ett typisk hegemoniskt 

maskulint drag. Det ska påpekas att ingen av bandmedlemmarna längre använder sig av smink 

och feminina inslag i klädsel och beteende, utan de förklarar i dokumentären att det var 

lustfyllda medel för att nå framgång.  

 

Poison genomgår en maskulinitetsprocess  

 

Poison genomgår en maskuliniseringsprocess under slutet av 1980-talet. I en brittisk intervju 

från 1987 diskuterar DeVille och Michaels Poisons framgångar. De ger ett feminint intryck 

överlag med deras utseende och beteende. Utseendemässigt liknar de sig själva från 

musikvideon till ”Talk Dirty to Me” med smink och tuperat hår, däremot är kläderna inte lika 

glamorösa. De pratar fort och avbryter varandra, vilket traditionell sett anses vara ett feminint 

sätt att föra ett samtal. De ger ett intryck av att vara spralliga, skämtsamma partyprinsar och 

beter sig överlag löjeväckande och fånigt.75  

 

I samma intervju påvisar Michaels och DeVille vikten av att musiken och imagen skiljer sig 

från andra band, och de ser sig själva som pionjärer för ett nytt slags musikgenre. De 

framställer Poison som ett band som framför allt underhåller publiken och bjuder på en 

upplevelse under sina liveframträdanden. Michaels säger exempelvis: ”Poison is trying to sell 

excitement of anything”.76  

 

Tolkningen av deras uttalanden är att deras kläder, smink och beteende är en del av deras 

show; en show som framför allt ska underhålla publiken. De vill ge publiken något unikt.   

 

I dokumentären MTV:s Poison Rockumentary (1989) som är inspelad två år efter den brittiska 

intervjun ger bandmedlemmarna ett mycket återhållsammare intryck. Sminket och de 

feminina klädinslagen är inte längre närvarande. Istället är klädvalet maskulinare liksom deras 

beteende.  

 

DeVille förklarar den feminina imagen bandet tidigare hade men inte längre verkar ha:    

                                                 
75 Youtube, http://www.youtube.com/watch?v=opHl1RjJdCU&feature=related, (2011-05-17).  
76 Youtube, http://www.youtube.com/watch?v=opHl1RjJdCU&feature=related, (2011-05-17).  
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 “In the beginning I was so scared about looking regular […] I wanted to make sure that I 

looked bizarre. Because that was who I was”. 

Rikky Rockett bekräftar senare i dokumentären vikten av en annorlunda image:  “Our images 

was the only thing we had to show people we’re a different kind of rock band.” Han tillägger 

sedan: “We’re not a gay band, we never were a gay band. We are a rock band for God sake. 

We’re normal, we like girls.”  

 

Som Connell påpekar77 finns det en stark motvilja för män att förknippas med homosexualitet. 

Under 1980-talet var homosexualitet förenat med avmaskulinisering och grov diskriminering. 

Rocket påvisar tydligt - nästan desperat - att bandet och bandmedlemmarna är heterosexuella, 

då han är fullt medveten om de påföljande samhälleliga sanktionerna för homosexuella 

bandmedlemmar.78  

 

Michaels och DeVille medverkar i en intervju för australiensisk television 1989. Där ger de  - 

liksom i MTV:s dokumentär - ett återhållsammare och traditionellt sett mycket maskulinare 

intryck i både tal, klädstil och beteende i övrigt.79 Även i musikvideos som producerades 

mellan åren 1987 och 1990 syns en stor skillnad i klädstil, accessoarer och beteende.80 Från 

att ha varit väldigt feminina i sitt utspel i början av sin karriär blir de gradvist maskulinare tills 

de - i början av 1990-talet - kan jämföras med band som Mötley Crüe angående maskulint 

uppträdande och accessoarer.   

 

Är detta ett exempel på hegemonisk konformitet? Jag påstår snarare att den hegemoniska 

konformiteten funnits där hela tiden. Det är just den som Poison bygger sin framgång på. 

Genom att tydligt avvika från de maskulina normerna i klädstil, beteende och accessoarer 

lyckas de skapa en unik image. Däremot förblir deras framställda sexualitet traditionellt 

maskulin.  

 

 

 

 
                                                 
77 Connell 1996:102. 
78 Exempelvis väckte Accepts kontroversiella albumomslag och titel på albumet Balls to the Wall stor 
uppståndelse i USA.  
79 Youtube, http://www.youtube.com/watch?v=lptyloJLOUE, (2011-05-12) 
80 Jämför ”Talk Dirty to Me”; ”Cry Tough” från albumet Look What the Cat Dragged In (1986) med ”(Flesh and 
Blood) Sacrifice” och ”Unskinny Bop” från albumet Flesh and Blood (1990). 
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Slutsatser kring Poison 

 

Bandmedlemmarna i Poison framställer sin sexualitet som identisk med den hegemoniska manliga 

sexualiteten. I en jämförelse med Centerwalls identifikation av den traditionella maskulina sexualiteten 

uppfyller Poison samtliga kriterier.81  De framställer sig som vrålkåta, sex är aldrig något problem. De 

är alltid redo för vackra, sexuellt villiga kvinnor och har inga problem med att finna dem. 

 

Poison uttrycker en objektifierad kvinnosyn där kvinnor i allmänhet reduceras till sexobjekt. 

Bandmedlemmarnas enda intresse för dem är sexuell. Härmed inte sagt att de inte har 

kärleksrelationer med kvinnor, men de skiljer skarpt mellan kvinnor att bli förälskade i och kvinnor att 

ha sex med.  Ingen av låtarna från deras tre första album beskriver sexuellt umgänge med en kvinna de 

är kära i, utan endast kvinnor de saknar en personlig relation till. Dessa kvinnor framställs som slit-

och-slängobjekt vars enda uppgift är att sexuellt tillfredställa bandmedlemmarna.  

 

Flera av låtarna, samt intervjuer och dokumentärer vittnar om bandets negligerande 

inställning till kvinnor. De framställer sig som överlägsna dem och uttrycker en vilja att utöva 

makt över dem. Detta är, enligt Connell, typiska hegemoniskt maskulina drag.82   

 

De uppvisar vad Hill skulle beskriva som en mekanisk sexualitet.83 De uppvisar inga känslor 

för älskarinnorna ifråga och bedömer dem efter deras utseende och sexuella färdigheter 

framför personliga egenskaper.  

 

Tolkningen av maskulinitetsprocessen är att de når stor framgång med sitt feminina utspel i 

början av karriären, men deras image passar inte deras personligheter. Imagen är konstruerad 

för att utmärka sig bland band som mer och mer liknar varandra. Det verkar som om de efter 

genombrottet successivt förändrar sin image för att anpassa den till deras manligare 

personligheter. I de dokumentärer och intervjuer som jag har presenterat visar de intresse för 

att utmärka sig bland andra band men de uttrycker aldrig ett specifikt intresse för att använda 

kvinnliga kläder och accessoarer. Den maskulinitetsprocessen de går igenom tyder på att de 

feminina klädinslagen och accessoarerna i förlängningen inte sa något om deras personlighet 

                                                 
81 Centerwall 1979:91. 
82 Connell 1996:101. 
83 Hill 2007:107.  
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eller sexualitet. Det var endast medel för att skilja sig från andra band och därmed nå 

framgång.  

 

Poison är mycket tydliga företrädare för den narcissistiska maskulinitet som Beynon 

presenterar. Poisons bandmedlemmar uppfyller de flesta drag som Beynon låter presentera.84  

De framstår som mycket måna om sitt utseende. De framställer sig som sexiga, fräscha och 

sexgalna playboys. De är tydliga sexobjekt vilket förmodligen förklarar deras mycket stora 

popularitet hos kvinnliga lyssnare. De uppvisar ett stort intresse för inhandlandet av dyra 

varor så som bilar och motorcyklar. De skryter inte med varorna på samma sätt som Mötley 

Crüe men Michaels ägde exempelvis en dyr bil av märket Ferrari.   

 

Deras intresse för mode, kläder och shopping syns tydligt i de kläder de använder. Inte endast 

de glamorösa kläderna i början av deras karriär vittnar om det, utan även de maskulinare 

kläderna som användes senare i karriären. Däremot pratar de aldrig om eller syns inhandla 

kläderna då det är typiskt feminina aktiviteter.  

 

De uttrycker en mycket stark önskan till framgång och de framställs av sig själva och av andra 

som oerhört ambitiösa vad det gäller deras arbete mot framgång. De framställer sig själva 

även som partyprinsar med stort intresse för galna upptåg. Ett drag de däremot inte uppvisar 

är vårdande av sin hälsa, vilket deras omfattande drogmissbruk vittnar om.  

 

Den hegemoniska sexualiteten överensstämmer även med de hegemoniska ideal den 

narcissistiska mannen rörde sig inom. Slutsatsen är att Poisons bandmedlemmar är tydliga 

representanter för den narcissistiska maskuliniteten som uppkommer under 1980-talet.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 Beynon 2002:121.  
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4. Slutdiskussion  
 

Både Mötley Crüe och Poison är tydliga representanter för den hegemoniska sexualiteten. De 

framställer sig själva som erövrare av kvinnor och sexuella vilddjur. De har en väldigt vid och 

aktiv sexualitet där sex aldrig är ett problem. Kvinnorna svärmar omkring dem och de kan 

välja och vraka mellan vilka kvinnor som helst. Kvinnornas personligheter ignoreras till 

förmån för deras utseende och sexuella färdigheter. Båda banden reducerar kvinnor i 

allmänhet till sexobjekt, vilket också reducerar kvinnorna som människor. Bandmedlemmarna 

placerar sig själva ovan kvinnorna i den samhälleliga hierarkin.    

 

I den samtida hårdrocksdokumentären The Decline of The Western Civilization Part II: The 

Metal Years (1988) säger sig Rockett ha haft sex med kvinnor för att de - dagen efter - skulle 

bjuda honom på frukost. Enligt honom själv gjorde han det för att han var fattig och hungrig. 

Han förnekar däremot att det är en form av prostitution. Rockett uttrycker sig på ett 

skämtsamt och nonchalant sätt. Han bagitaliserar händelserna och indikerar därmed en aktiv 

sexualitet där inte ens kontexten för den sexuella akten tycks spela någon roll.  

 

Flera av Mötley Crües medlemmar berättar först långt senare hur det förekom sexuella 

relationer av ekonomiska skäl.85 Som medlemmar i det väldigt maskulina bandet Mötley Crüe 

är det omöjligt att erkänna att de befunnit sig i en position som starkt förknippas med kvinnor. 

Poison däremot verkar inte inom samma strikta hegemoniska ramar som Mötley Crüe och kan 

därför erkänna det i en samtida audiovisuell intervju.  

 

Även om Poisons musik är popigare och muntrare än Mötley Crües har deras låttexter som 

behandlar sexuella relationer stora likheter. Exempelvis har ”Talk Dirty to Me” samma 

karaktär som Mötley Crües ”Ten Seconds to Love”. Poison skiljer sig dock betänkligt i både 

kläder och attityd.  

 

Låtar som beskriver kärlek och sex till samma kvinna är mycket ovanliga för både Mötley 

Crüe och Poison. Banden skiljer mellan kvinnor att förälska sig i och kvinnor att bara ha en 

sexuell relation till. Det är ett tydligt tecken på den opersonliga inställning bandmedlemmarna 

har till sexuella relationer. De uppvisar vad Hill skulle beskriva som en mekanisk sexualitet; 

                                                 
85 Strauss 2006:passim.  
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de är alltid redo för vackra, sexuellt villiga kvinnor och uppvisar inga känslor för temporära 

sexuella förhållanden.86  

 

Den sexistiska inställning som banden presenterade var givetvis ett uttryck för de sexistiska 

ramarna ungdomar under 1980-talet verkade inom. Mötley Crües och framför allt Poisons 

musik nådde inte endast de traditionella hårdrockarna utan spred sig, liksom Glam metali 

övrigt till långt fler än bara de vanliga ”Iron Maiden-rockarna”. Från att ha varit en 

förfördelad musikgenre med begränsat medialt utrymme blev hårdrocken, representerad av 

glam metal, populär bland de stora massorna under 1980-talet och fick större medialt 

utrymme. Detta tack vare band som Mötley Crüe och framför allt Poison. Den stora 

popularitet banden och genren som de representerar nådde avslöjar det sexistiska klimat som 

rådde under 1980-talet.  

 

Även om Poison uttrycker ett feminint beteende och klär sig med många feminina inslag 

bevisar maskulinitetsprocessen bandmedlemmarna genomgick att de feminina inslagen i 

beteende och utseende endast var en image, konstruerad för att avskilja sig från resterande 

rockband verkande under 1980-talet. Bandets tidiga mycket feminina image verkar ha 

fungerat som lockbete för att väcka intresse hos en ung publik. Efter framgångar och 

erkännande förändras deras image till att bli maskulin.  

 

Baserat på Connells och Hills beskrivningar av de negativa sanktioner som drabbade öppet 

homosexuella under 1980-talet vågar jag påstå att publikens gensvar uteblivit om banden 

utöver sina feminina inslag också påstod sig vara homosexuella.  

 

Mötley Crüe, som pionjärer för Glam metal hade visserligen feminina inslag i deras klädstil, 

och under en period betedde bandmedlemmarna sig feminint, men deras 

testosteronsprudlande attityd uttryckt i aggressiva låttexter - som främst behandlande sexuella 

relationer och våld - samt i intervjuer, dokumentärer och samtida media i övrigt, gjorde dem i 

princip omöjliga att placera som ett feminint band utanför de hegemoniska ramarna. Publiken 

såg enkelt igenom de feminina inslagen i bandets image.  

Att Poisons feminina image fungerar beror på att publiken ser igenom den ytliga imagen och 

förstår att bandmedlemmarna egentligen är maskulina. Sångtexterna som uttrycker en tydlig 
                                                 
86 Hill 2007:107.  
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hegemonisk, sexistisk och erövrande karaktär vittnar om bandets starkt maskulina sida. 

Oavsett deras feminina image uttrycker de i låttexter, intervjuer, dokumentärer och 

musikvideos en stark hegemonisk maskulinitet genom att bandmedlemmarna uppfyller 

samtliga krav för den hegemoniska sexualiteten. Det gör att deras sexuella läggning inte 

ifrågasätts och därför accepteras deras image. Jämförelsevis uttryckte bandmedlemmarna i det 

samtida hårdrocksbandet Accept en tydlig traditionell manlighet, men när deras sexualitet 

ifrågasattes, ifrågasattes också deras musik.87  

 
Banden uttrycker en hegemonisk maskulinitet i deras inställning till sex och kvinnor, men 

deras uttryck i övrigt placerar dem i den nya maskuliniteten som Beynon presenterar som 

narcissistisk.88 De skyltar mer än gärna med sina ekonomiska och musikaliska framgångar 

och visar upp en festglad och äventyrslysten inställning till livet full av livsglädje, och de 

framställs som om de lever den manliga drömmen med rikedom, kvinnor och framgång. 

Banden påpekar mer än gärna det hårda arbete som krävdes för att nå toppen.  

 

Men skiljer sig verkligen den narcissistiska maskuliniteten, som de båda banden representerar, 

från den hegemoniska maskuliniteten? Som Connell skriver modifieras den hegemoniska 

maskuliniteten för att bemöta kritik av männens priviligerade sociala position.89  Den 

narcissistiska maskuliniteten är inte en underordnad maskulinitet som erövrar den 

hegemoniska tronen utan är egentligen en modifierad variant av den traditionella 

hegemoniska maskuliniteten. Det är egentligen samma varg med snyggare kläder och 

självvårdande intressen.  

 
Den hegemoniska utvecklingen som skedde under 1980-talet kan spåras till de maskulina 

hegemoniska ideal som råder idag. Idealen idag liknar de som den narcissitiska mannen 

representerar. Mannen idag ska, utöver grundläggande ideal som känslokontroll, uppvisa ett 

fräscht yttre, det vill säga vara välklädd, välfriserad och muskulös. Häri syns tydligt 1980-

talets populärkulturs påverkan på de nutida maskulinitetsidealen. Poison och Mötley Crüe var 

pionjärer för den narcisstiska maskuliniteten och utan dessa populärkulturella idoler hade 

förmodligen inte genomslaget för den narcissitiska maskuliniteten blivit så omfattande och 

djupt rotat i samhället idag.  

 

                                                 
87 Albumet Balls to the Wall orsakade uppståndelse i USA p.g.a det ”homeerotiska” albumomslaget.  
88 Beynon 2002: 121.  
89 Connel 1996:101.  
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Angående den sexistiska inställningen till kvinnor presenterar jag en jämförelse mellan 1980-

talets hårdrockskultur och dagens musikkultur. I dagens musikkultur syns en förändring av 

vilken musikgenre som utmärker sig som mest sexistisk. Hip-hopen idag reducerar kvinnor 

till sexobjekt i högre utsträckning än dagens hårdrockscen. Intressant att tillägga är att även 

kvinnliga artister i högre grad uttrycker en sexistiskt attityd gentemot män. Exempel på detta 

är The Donnas låtar ”Take it Off” och ”40 Boys in 40 Nights”, men även flickidolen Avril 

Lavignes låt ”What the Hell”. Dessa låtar reducerar mannen till ett slit- och slängprodukt. Jag 

anser att detta är svar på den sexism som länge rådit inom musikkulturen och de förtryckande 

normer som reducerar kvinnors chanser till korta sexuella relationer. Jag ifrågasätter dock om 

lösningen på samhällets sexistiska klimat löses genom mer sexism. Kanske ligger lösningen 

istället i arbetet för ökad respekt mellan könen och i arbetet mot mekanisk sexualitet.  

 

Härmed är frågeställningarna - angående bandens position som pionjärer för en ny form av 

maskulinitet, och deras förhållande till den hegemoniska maskulinieteten - besvarade i en 

vetenskapligt grundad studie.  
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