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Abstrakt 

Nyckelord: Kvinnliga hårdrocksmusiker, rockjournalistik, tjejband, musiktidningar, genus. 

Detta är en undersökning med syftet att ta reda på hur kvinnliga hårdrocksmusikers situation i 

hårdrocksbranschen ser ut. Hur framställs kvinnliga hårdrocksmusiker i hårdrockstidningar 

och hur upplever kvinnliga hårdrocksmusiker mediabevakningen av sig själva och andra 

kvinnliga musiker i musikbranschen? 

Jag har samlat information till min undersökning genom studier av hårdrockstidningar på 

internet, litteraturstudier och intervjuer. Detta har jag sedan kopplat ihop med en feministisk 

teori från 1970-talet som handlar om hur samhället styrs av manliga värderingar och 

principer. Både min undersökning och den tidigare forskning jag redovisat kommer fram till 

att kvinnliga hårdrocksmusiker uppmärksammas väldigt lite i musiktidningar, och när de väl 

framställs så är det ofta stort fokus på deras könstillhörighet och utseende istället för musiken. 

I intervjuer med kvinnliga hårdrocksmusiker/band används ofta ordet tjejband vilket gör att 

kvinnliga hårdrocksmusiker hamnar i en homogen grupp och inte kan mäta sig med manliga 

musiker. 
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Inledning 

I tre år spelade jag elbas i ett rockband som bestod av endast tjejer under en lång tid. Att vi 

tog in en kille på trummor verkade inte spela någon roll för att få slippa ordet tjejband vilket 

jag tyckte var ett problem. Vi var ¾ tjejer men fick aldrig slippa det där ordet. I tidningar  

beskrevs vi som ett tjejband. Det spelade ingen roll om vi bara var tjejer eller hade med vår 

manliga trummis. Jag har länge funderat över ordet tjejband och varför det används så ofta i 

tidningar för att beskriva kvinnliga rockband. 

 

Anledningen till att jag vill göra den här undersökningen är mitt stora intresse för hårdrock 

och framför allt kvinnliga hårdrocksmusiker. Omslag på tidningar med kvinnliga musiker är 

endast ett fåtal om man jämför omslag med en kvinnlig soloartist eller ett band som innehåller 

en kvinnlig musiker. Jag upplever att det är sällan som en kvinnlig musiker i ett band får 

beröm för sina individuella prestationer. T. ex så listade tidningen Mojo de hundra bästa 

gitarristerna genom tiderna(juni 1996) och endast tre av dem var kvinnor.
1
 

Under de senaste decennierna har kvinnliga rockjournalister aktivt arbetat sig in i det manliga 

nätverket. Men deras bidrag väger lättare jämfört med de som kommer från deras manliga 

medarbetare. 1993 skrevs boken The best of Rolling Stone 25 years of journalism on the edge 

om den amerikanska musiktidningen Rolling Stone där endast 4 av de 37 artiklarna var 

skrivna av kvinnor.
2
 

Att vara kvinnlig musiker i denna mansdominerande musikvärld är inte helt lätt. Särskilt inte 

om hela gruppen består av endast tjejer. Det finns tjejband och det finns rockband. Rockband 

är band med män medan tjejband är band med endast kvinnor som hamnar i en egen genre.
3
 

Även om kvinnliga hårdrocksmusiker börjar synas mer och mer i olika musiktidningar idag så 

är det enligt min mening inte tillräckligt eftersom det fortfarande är en liten grupp kvinnliga 

hårdrocksmusiker som får uppmärksamhet.  

Att endast tre kvinnor var listade i tidningen Mojo är otroligt lite. Kanske är det så att det inte 

finns så många fantastiskt bra kvinnliga gitarrister, eller är det så att kvinnorna helt enkelt inte 

får ta lika mycket plats som männen? Hur ser det egentligen ut för kvinnliga 

                                                      
1
 Leonard 2007: 38. 

2
 Weinstein 2010:24. 

3
 Nojesguiden.se Det finns rockband och det finns tjejband 2012-11-29. 
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hårdrocksmusiker i hårdrockstidningar? Jag hoppas med den här undersökningen få svar kring 

mina funderingar. 

Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med den här undersökningen är att undersöka hur kvinnliga hårdrocksmusikers 

situation i hårdrocksbranschen ser ut 2012, med fokus på hårdrockstidningar och begreppet 

tjejband. 

 

 Hur framställs kvinnliga hårdrocksmusiker i hårdrockstidningar? 

 Hur upplever kvinnliga hårdrocksmusiker mediabevakningen av sig själva och andra 

kvinnliga musiker i musikbranschen? 

 

Avgränsningar 

Jag har valt att begränsa mitt fält för studien till att främst beröra den tidigare forskning som 

fokuserar på rockjournalistiken i Storbritannien och USA. Av den tidigare forskning som jag 

funnit relevant så har rockjournalistiken i Storbritannien och USA hela tiden återkommit i 

böcker och artiklar. Jag har därför valt att undersöka hur kvinnliga hårdrocksmusiker 

framställs i hårdrockstidningar från dessa två länder. Att undersöka fler länder skulle bli för 

omfattande och stort. Någon tidigare forskning om hur kvinnliga hårdrocksmusiker framställs 

i svenska hårdrockstidningar har jag inte hittat. 

Jag valde att inte intervjua några manliga hårdrocksmusiker eftersom jag ville fokusera på de 

kvinnliga hårdrocksmusikernas erfarenheter och åsikter kring hårdrocksbranschen.  

Metod och material 

Studium av musiktidningar 

Jag valde att först och främst göra en generell studie av utländska och svenska 

hårdrockstidningar på internet. Detta för att ta reda på vad det tidigare skrivits om kvinnliga 

hårdrocksmusiker och hur de framställs på bild och i text. Jag undersökte artiklar, reportage 

och tidningsomslag. Jag undersökte också vilka typer av ord journalister hade använt sig av 

för att beskriva de kvinnliga hårdrocksmusikerna. T.ex. om ordet tjejband eller kvinnliga 

hårdrocksmusiker ofta dök upp i artiklar för att förstärka att det var just kvinnliga musiker det 

handlade om. Sedan undersökte jag hur kvinnorna framställdes på bild d.v.s. hur de poserade 
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framför kameran, deras klädsel och bildens bakgrund. Jag valde ut tre kända och stora 

hårdrockstidningar som jag studerade närmare. Två av dem var från USA och en från 

Storbritannien. Anledningen till att jag valde de tidningar som jag gjorde var dels p.g.a. 

tidningarnas storlek och popularitet vilket betyder att de når ut till många läsare. Men förutom 

det så hade tidningarna också artiklar, reportage eller omslag om kvinnliga hårdrocksmusiker 

som intresserade mig så jag tyckte det var relevant att undersöka dem närmare. Sedan 

jämförde jag tidningarna med varandra för att leta efter likheter och olikheter. Eftersom två av 

tidningarna riktade in sig på klassisk hårdrock och en på extrem metal så fann jag där 

intressanta skillnader i deras sätt att framställa kvinnliga hårdrocksmusiker. 

Först undersökte jag den amerikanska hårdrockstidningen Revolver Magazine där jag hittade 

ett reportage om 2012 års Hottest Chicks in Hardrock.
4
 Tävlingen gick ut på att läsarna 

röstade fram den snyggaste kvinnliga hårdrocksmusikern genom att rösta på ett antal 

nominerade kvinnor. I tidningen var det också en längre intervju med en kvinnlig 

hårdrocksgitarrist som jag valde att undersöka.  Jag undersökte sedan den brittiska 

hårdrockstidningen Classic rock Magazine som hade en intressant artikel om Crucified 

Barbara och deras kommande skiva. Till sist studerade jag den amerikanska 

hårdrockstidningen Decibel Magazine som riktar in sig på extrem metal och hade ett omslag 

på tre kvinnliga hårdrocksmusiker som fångade min uppmärksamhet. Studiet av tidningar 

gjorde jag parallellt med sökandet av relevant litteratur till min bakgrund. 

Fördelen med den här metoden är det stora utbudet av hårdrockstidningar på internet som 

också är väldigt lättillgängligt. Nackdelen är att utbudet av hårdrockstidningar är enormt 

vilket medförde att det blev svårt att sortera ut vilka tidningar jag skulle använda. Det blev 

också svårt att välja ut vilka artiklar, reportage eller omslag i respektive tidning  jag skulle 

studera närmare och använda i min studie. Men som jag nämnt tidigare så skedde urvalet dels 

efter tidningarnas storlek och popularitet men också efter tidningarnas olika sätt att framställa 

kvinnliga hårdrocksmusiker. 

I min bakgrundstext valde jag att förkorta de brittiska rocktidningarna Melody Maker som 

MM och tidningen New Musical Express som NME. 

 

 

                                                      
4
 Revolvermag.com, Hottest chicks in Hard Rock 2012-10-10. 
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Intervjuer 

Jag valde också att göra fyra kvalitativa intervjuer med kvinnliga hårdrocksmusiker genom 

mailkontakt. Kvalitativa intervjuer innebär att man utformar frågor som intervjupersonerna 

kan svara på med egna ord. Därmed kan man även få svar på andra frågor.
5
 

Jag använde mig även av ett radioklipp från internet som heter Ella rockar vidare.
6
 Det 

handlar om Ella pop och rocklinje som är en musikskola på Gotland. Skolan bedriver en 

musikutbildning för kvinnor med undervisning ur ett genusperspektiv. I radioklippet var det 

en intervju med några tjejer från skolan och deras åsikter om hur det är att vara tjej och spela 

rockmusik. Tjejerna talar om vilka problem och fördomar som kan uppstå när man är tjej och 

spelar rock.  

 

Informanter 

Här kommer jag att ge en kort presentation av mina tre informanter. Eftersom en av mina 

informanter inte svarade på frågorna jag skickade ut så blev det istället tre intervjuer (alla har 

fingerade namn). Jag kommer även berätta hur jag gick tillväga för att välja ut informanterna 

och vilka fördelar respektive nackdelar det var för mig att skicka ut frågorna via mail.  

Maria är 21 år från Växjö men bor numera i Los Angeles där hon studerar gitarrteknik och 

sång. Hon har spelat i band med bara kvinnor respektive bara män. Numera spelar hon elbas i 

ett band med en kvinna och två män. Hon har spelat i ca 10 år. 

Fia är 26 år och är från Stockholm. Hon har spelat elgitarr i 13 år. I hela sitt liv har hon spelat 

med män men numera spelar hon i ett hårdrocksband med endast kvinnor. 

Nästa informant heter Anna, är 23 år och kommer från Stockholm. Hon har sjungit ända sedan 

barnsben men började spela i band vid 17 års ålder. Hon spelade elgitarr med killar under 

gymnasiet men de gjorde aldrig några spelningar utan satt i replokalen och spelade. Nu spelar 

hon i ett hårdrocksband med endast kvinnor. 

När jag gjorde mitt urval av personer så valde jag informanter jag kände till sedan tidigare 

som spelar eller har spelat i ett band med kvinnor. Fördelarna med att skicka ut intervjuerna 

                                                      
5
 Eriksson, Zetterquist och Ahrne 2011:40. 

6
 Ur.se Ella rockar vidare 2012-12-16. 
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på mail är att jag var tvungen att göra extra tydliga och välformulerade frågor så att de blev 

lätta att svara på. Frågorna fick därmed inte bli luddiga. Jag ställde frågor kring deras 

musikaliska bakgrund, deras syn på kvinnliga hårdrocksmusiker i musiklivet och 

hårdrockstidningar.
7
 Inför mitt urval av informanter valde jag först fyra kvinnor i åldrarna 21-

32 år från olika delar av Sverige. Eftersom jag är bekant med två av informanterna så hade jag 

lite bakgrundsfakta om dem och såg därför inte mail som något större hinder.  

Nackdelen med mail är att jag inte får träffa dem i verkligheten och se deras reaktioner på 

frågorna d. v.s. vilka gester och tonfall de använde sig av. I skrift har jag deras svar på mina 

frågor men jag vet inte om jag kanske hade uppfattat svaren annorlunda vid ett möte och 

eventuellt gjort andra tolkningar. Intervjuer på nätet innebär en risk för bortfall av informanter 

som inte svarar på mail vilket hände mig.
8
 T.ex. som jag skrev inledningsvis i detta stycke så 

var det en person som inte svarade på frågorna jag skickade ut, personen i fråga är 

professionell musiker och gav mig beskedet att hon skulle försöka hinna svara på några frågor 

men att det inte var helt säkert att hon skulle hinna. Jag fick inget svar och beslöt mig därför 

att ha tre kvinnliga hårdrocksmusiker istället för fyra. 

Valet av metod och material har inneburit ett material med intressanta och starka åsikter från 

mina informanter kring kvinnliga hårdrocksmusiker och hårdrocksbranschen.  

Teoretiska utgångspunkter 

För att kunna svara på mina två frågeställningar kommer jag att utgå ifrån ett feministiskt 

synsätt skrivet av Margareta Ljung och en feministisk teori skriven av Berit Ås. Detta för att 

både Ljung och Ås behandlar jämställdhet och genusfrågor vilket även min undersökning 

handlar om.  

För att få en teoretisk förståelse för min undersökning har jag först gjort en bakgrundsöversikt 

till ett feministiskt synsätt genom att läsa en text av sociologen Margareta Ljung som handlar 

om feministisk teori.
9
 Hon behandlar där förhållandet mellan vetenskap, kön och genus. Ljung 

talar om fem olika tidsepoker för kvinnorörelsen och för mig är den tredje epoken från 1960-

talet och fram till mitten av 1980-talet mest intressant för min uppsats. Ljung skriver om den 

då nya radikala kvinnorörelsen som satte starka spår både i samhället och inom vetenskap och 

                                                      
7
 Se bilaga 1. 

8
 Eriksson, Zetterquist och Ahrne 2011:41. 

9
 Ljung 2007:220 ff. 
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forskning. Frågor om kön och makt, ojämlikhet och att utgå från kvinnors egna erfarenheter 

blir centrala. Genusbegreppet slår igenom och det feministiska perspektivet växer sig allt 

starkare. 

Jag kommer också att använda mig av en teori från den norska socialpsykologen Berit Ås som 

1975 publicerade en klassisk teori om kvinnokultur, teorin svarade mot ett behov i tiden av att 

få en teoretisk förklaring till varför så många kvinnor varken kunde känna igen sig i de 

manliga samhällsteorierna eller i den verklighet de mötte ute i manssamhället.
10

 Kvinnorna 

började inse hur det samhället var genomsyrat av regler, språk och värderingar som präglats 

av manliga erfarenheter, av manlig makt och dominans.
11

 I undersökningen har jag valt att 

kalla det för en manlig princip. Ås menar på att det finns en omfattande stark kvinnlig kultur i 

samhället men att den är osynlig pga. att samhället är präglat av män. Kvinnorna var 

hemmafruar medan männen skaffade sig karriärer.
12

 

Männen har genom år av manlig dominans erövrat viktiga positioner i samhället. Vi kvinnor 

accepterar i allmänhet en fin titel på en man inom ett visst yrke, men när en framgångsrik 

kvinna försöker behålla sin kvinnliga identitet genom en titel så tycker männen det är onödigt 

att ändra en titel till förmån för en kvinna. Ås säger att det ibland finns det en arrogant attityd 

bland de ledande männen i ett samhälle. Genom att männen ignorerar kvinnorna som vill ta 

sig till en högre position inom ett yrke så motverkar de även möjligheten till jämställdhet.
13

 

Jag kommer att använda mig av Ljungs feministiska synsätt och Ås feministiska teori då jag 

diskuterar hur kvinnliga hårdrocksmusikers situation i hårdrocksbranschen ser ut 2012. 

Ljungs feministiska synsätt och Ås feministiska teori kan tyckas vara gamla och omoderna 

men jag har funnit en koppling mellan dem och min undersökning. Detta när det gäller hur 

dagens samhälle år 2012 fortfarande är uppbyggt kring en ojämlikhet mellan män och 

kvinnor. Hur samhället fortfarande bygger på en så kallad manlig princip. 

 

 

 

                                                      
10

 Ås 1975:2 f. 
11

 Ljung 2007:220 ff. 
12

 Ås 1975:2 f. 
13

 Ås 1975:2 f. 
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Forskning och litteratur 

I Storbritannien och USA har det tidigare gjorts undersökningar om hur kvinnliga rock- och 

popmusiker framställts i musiktidningar och tv och de undersökningarna kommer jag att 

presentera löpande i texten. Den tidigare forskningen har främst fokuserat på kvinnliga 

rockartister från 1960-talet som t.ex. hur Janis Joplin blev särbehandlad i media för att hon var 

en kvinnlig rockartist.  

År 2000 skrev författaren Sheila Whiteley boken Women and popular music.
14

 Det är en bok 

som handlade om hur kvinnliga rockartister från 1960-talet blev mottagna av musikbranschen 

som var och fortfarande är väldigt mansdominerad. Marion Leonard skriver i sin bok Gender 

in the music industry om könsskillnaden i musikbranschen rent övergripande.
15

 Båda 

böckerna berör ungefär samma områden nämligen kvinnliga rockmusiker och 

könsproblematik i musikbranschen. Leonard har valt att främst fokusera på kvinnliga 

rockartister inom indierocken medan Whiteley har fokuserat sin studie på Joplin och andra 

kvinnliga rockartister från 1960-talet. Marie Selander har i sin bok Inte riktigt lika viktig valt 

att ta upp hur det var att spela rock i ett band med bara tjejer i mitten av 1960-talets Sverige.
16

 

Helen Davies gjorde en undersökning 2001 som heter: All rock and roll is homosocial: The 

representation of women in the British rock music.
17

 Hon undersökte hur kvinnliga 

rockmusiker framställdes i de brittiska musiktidningarna MM och NME. Efter analyser av 

dessa två musiktidningar fick hon svar på varför det är svårt för kvinnliga musiker att få 

uppmärksamhet. Davies förklarar att majoriteten av de som är rockjournalister är män och att 

det är en stor sannolikhet att de skriver för läsare som de kan identifiera sig med. 

Musiktidningarna antar att det främst är män som är deras läsare och därför skrivs tidningarna 

för dem. 

Dessa böcker och artiklar har varit viktiga för min studie för de har gett mig en 

bakgrundsöversikt över hur kvinnliga rockmusiker tidigare har framställts i musiktidningar 

och kvinnors plats i rockbranschen. 

 

                                                      
14

 Whiteley 2000. 
15

 Leonard 2007. 
16

 Selander 2012. 
17

 Davies 2001. 
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Både Davies och Selander pekar på svårigheter för kvinnor att spela rockmusik på samma 

villkor som män. 

Davies skriver att vad som än görs av kvinnliga artister så blir det alltid betydelselöst eftersom 

de jämförs med män. Hon menar på att kvinnliga artister blir (även de som verkar inom olika 

musikstilar) behandlade som en homogen grupp.
18

 

Media 

Massmedier är tekniska medier och medieorganisationer som förmedlar information eller 

underhållning till en stor publik, vilken i stort sett samtidigt nås av massmedieinnehållet. 

Vanligen betraktas dagspress, tidskrifter, radio, TV samt satellit- och kabelsystem som 

massmedier.
19

 

Leonard skriver att i mängder av artiklar är det fokus på kvinnliga rockmusiker med 

rubrikerna ”kvinnor i rock”, vilket är ett problem. Istället för att peka på kvinnliga musiker 

inom en särskild genre så används frasen till att uppmärksamma samtliga kvinnliga 

rockmusiker. Denna punkt förstärks av det faktum att journalistiken ofta beskriver kvinnliga 

musiker utifrån detta sätt, snarare än att endast referera kvinnorna som ”rockartister”.
20

 

Leonard menar att kvinnliga rockmusiker inte ska refereras som kvinnliga rockmusiker utan 

att man ska behandla dem endast som rockmusiker. 

 

Kvinnliga rockmusiker i Sverige och könsproblematiken 

Marie Selander är tidigare medlem i rockbandet Nursery Rhymes och har arbetat som 

sångerska, kompositör, musikforskare men är numera författare.
21

 Hon berättar i boken Inte 

riktigt lika viktigt? Om kvinnliga musiker och glömd musik om hur det var att vara kvinna och 

spela rockmusik i mitten av 1960-talet. Hon berättar även i ett radioprogram på Sveriges radio 

som sändes 4 april 2012 att det alltid funnits kvinnliga musiker och kompositörer men att de 

har glömts bort. Selander säger att det funnits kvinnor som inte varit några ”offer” utan att de 

har skapat plats och brutit nya arenor genom historien och ändå säger många att det är brist på 

kvinnor inom rockmusiken.
22

 Selander menar på att de helt enkelt inte lyfts fram. Hon nämner 

                                                      
18

 Davies 2001:303. 
19

 Ne.se Massmedier 2012-10-10.  
20

 Leonard 2007:32. 
21

 Selander 2012 
22

 Sverigesradio.se Möt Marie Selander 2012-11-29. 
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inga namn men säger att musikbranschen är mansdominerad och det är svårt för unga 

kvinnliga musiker att våga ta plats. 

Selander och hennes vän Inger Jonsson ville starta ett rockband i mitten av 1960-talet som 

skulle bestå av endast kvinnor. Jonsson kunde sedan tidigare spela gitarr och piano. Selander 

som inte kunde spela något instrument men var otroligt musikintresserad fick gitarrlektioner 

av Jonsson och Nursery Rhymes bildades. Till en början var de endast en duo, tills de tog in 

en trummis. De ställde upp i en musiktävling där de fick uppmärksamhet för att de var 

kvinnor. De kände att de blev uppmärksammade p.g.a. att de var kvinnor och inte för 

musiken.
23

 

I en intervju från Nacka Saltsjöbadens tidning 1965 anser de själva att de fick konstiga frågor. 

En av frågorna var: 

Jamen förstår ni inte hur unikt det här är? Ni är ju tjejer.
24

 

Selander tyckte det var en konstig fråga för varför skulle inte kvinnor kunna spela rock precis 

som männen? Det blev en uppståndelse för att de var kvinnor som spelade.
25

 

Några av kommentarerna som publicerades kring bandet:
26

 

Inte nog med att flickorna är vackra, de spelar ovanligt bra också. 

 (Hälsinglands tidning) 

Nursery Rhymes är en flickgrupp som inte vill ha ord om sig att de låter som en flickgrupp. 

 (Bildjournalen sept. 1965) 

 

Vid ett tillfälle fick bandet träffa Eric Clapton som var en stor förebild. Hans kommentar: 

Well, I didn´t think a girl could play lead guitar.
27

 

Det var ett oerhört nedslående för Selander att få en sådan kommentar från sin idol, men 

sedan ändrade han sig och sa: What strings do you use?
28

 Han ville på så sätt ändra fokus från 
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att hon var kvinna och spelade elgitarr till att vara intresserad av vilka strängar hon använde. 

Han pratade då som att hon var en gitarrkollega snarare än att påpeka hennes kön. Bandet låg 

på tre olika produktionsbolag och i reklamfoldrarna beskrevs de som:  

Sveriges sötaste popgrupp.
29

 

Det märkliga med Nursery Rhymes är spelskickligheten, samtliga flickor är utmärkta 

instrumentalister och har fått sina manliga kollegors uppriktiga erkännande.
30

 

Selander gjorde en radioserie vid namn Glastaket 2009 för att se om det skett några 

förändringar för kvinnliga musiker sedan 1960-talet. Hon intervjuade artister från olika 

årtionden. En av de som blev intervjuade var Liljeqvist i gruppen The KooKoos.  Bandet 

bildades 2004 och har sedan dess både turnerat flitigt och gett ut en CD på eget bolag.
31

 

Liljeqvist berättar om när gruppen bildades:  

Vi var tre tjejer länge. Först var vi fyra, sen föll en bort och så var vi en trio. Sen tog vi in en 

kille, en pojkvän till en av tjejerna, så väldigt länge så var det inget tjejband, säkert 5 eller 6 

år.
32

 

Hon berättar vidare att eftersom det var mest tjejer i bandet så ville folk att de skulle vara ett 

tjejband. Arrangörer och olika medier blev irriterade. De kunde skämtsamt säga:  

Kan inte han stå bakom en förstärkare?
33

 

Liljeqvist tycker att tjejband är ett förnedrande ord när det används som en genre.  

Nämen det är ett tjejband, de spelar tjejbandsmusik, kan man ju lika gärna säga. Det klumpas 

ihop och jag brukar kalla det för Sahara Hotnights- syndromet.
34

 

När hon talar om Sahara Hotnights- syndromet så menar hon band med kvinnliga medlemmar 

som automatiskt ses som konkurrenter till Sahara Hotnights. Alla kvinnliga rockband blir 

direkt jämförda med Sahara Hotnights. 
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Rockjournalistiken i Storbritannien 

Davies menar på att den brittiska musikjournalistiken i Storbritannien består till största del av 

män. Hon säger att det är vanligt att journalister beskriver musik av kvinnliga musiker endast 

genom att referera till andra kvinnliga artister och verk. Detta bidrar till att kvinnliga 

rockmusiker hamnar i ett eget fack som inte kan mäta sig med de manliga artisterna.
35

 Ett 

exempel på detta är Lauren Laverne som är en brittisk radio-DJ, författare, programledare och 

sångerska. När hon var sångerska i det kvinnliga punkbandet Kenickie blev bandet jämfört 

med kvinnliga musiker som de inte ens lät som. De blev jämförda med den kvinnliga poptrion 

The Ronettes som också hade tre bandmedlemmar precis som Kenickie.
36

 

Laverne: I mean, we sound all like The Ronettes.
37

 Hon menar att oavsett vilken sorts musik 

ett band med kvinnliga medlemmar spelar så blir de alltid jämförda med andra kvinnliga band 

även om de spelar helt olika sorters musik. Kvinnliga artister jämförs automatiskt med andra 

kvinnliga musiker. 

Davies hävdar att kvinnorna på tidningen MM är underrepresenterade och ofta förpassade till 

att göra det minst viktiga av ett reportage som t.ex. att lyssna på demoband som läsare skickat 

in. Musikpressen utgår från att alla läsare är män så att situationen är ofta den att en man 

skriver för manliga läsare. Det är ett faktum som uttrycks i mycket skrivande om rockmusik.
38

 

Det är därför knappast någon överraskning att mycket av skrivandet om musik har en tendens 

att antingen ignorera kvinnor helt eller behandla dem väldigt ignorant.
39

  Kvinnor beskrivs 

ofta som kvinnliga versioner av manliga stjärnor. T.ex. i en MM liverecension refereras 

Courtney Love från bandet Hole som ”Bon Jovi med bröst”. Detta var tänkt som en 

komplimang, men kan också ses som ett exempel på hur sexistiskt kvinnor behandlas i 

rockjournalistiken.
40

 

En gemensam trend i media är att kvinnliga artisters kvinnlighet betonas. Med det så menar 

Davies att hela artiklar har koncentrerat sig på kvinnors erfarenheter av moderskap medan det 

endast är ett par meningar om manliga stjärnors erfarenheter av faderskap.
41

 En intervju med 

en kvinnlig artist börjar nästan alltid med en beskrivning av hennes utseende och kläder.
42

 På 
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så sätt får kvinnor hela tiden pressen på sig att de ska se bra ut i första hand. Ett exempel på 

en artist som framställts väldigt sexigt på tidningsomslag är Cerys Matthew som är sångerska 

i bandet Catatonia. I ett nummer av MM från 1999 är hon på omslaget. Veckan där på är hon 

på omslaget till NME. Faktumet att en kvinna är på två omslag inom två veckor kunde ses 

som en triumf för kvinnliga artister. Dock är hon på båda omslagen porträtterad som en 

väldigt sexig kvinna. I MM beskrivs hon som underbar och är porträtterad i en framåtlutande 

position med en urringad top medan hon i NME är klädd i ett mycket snävt och urringat 

livstycke.
43

 Intresset för hennes utseende tycks vara mer intressant än hennes musikalitet. 

Davies skriver att manliga band som vill bli tagna på allvar ofta klär sig i jeans och t-shirt för 

att visa att musiken är viktigast för dem. Det är dock ovanligt för kvinnliga artister att 

framställa sig på detta sätt. Kanske delvis för att kvinnor i allmänhet lägger mer tid och kraft 

på sitt utseende än män, och kvinnliga musiker är lika mycket en produkt av samhället som 

alla andra.
44

 Intervjuare fokuserar oundvikligen på kvinnliga artisters utseende. Davies menar 

att det inte spelar någon roll om en kvinna är sexigt klädd eller inte för de kommer ändå att bli 

betraktade på samma sätt.
45

 

 

 

Rockjournalistiken i USA 

I USA har flera kvinnliga rockjournalister i en undersökning 2010 rapporterat att det var en 

kamp för att passa in bland männen.
46

  Kvinnorna kunde känna sig obekväma med att det var 

så få kvinnor omkring dem och även de spydiga kommentarer de fick av redaktörer, 

förläggare och bandmedlemmar.
47

 Några amerikanska rockjournalister berättar att de tog på 

sig en roll för att lyckas i branschen och blev så kallade ”hönsmammor” som hjälpte sina 

medarbetare med bättre ämnen till sina artiklar.
48

 Precis som sportjournalistiken så består 

rockjournalistiken till största del av män och det är ett historiskt mansdominerat område som 

grundades av män i mitten av 1960-talet. En amerikansk musiktidning som endast handlade 

om rock var Crawdaddy! Tidningen handlade om det senaste inom rockvärlden.
49

 Den 

innehöll de hetaste banden. Men det var inte förrän 1967 som rockjournalistiken verkligen 
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satte igång. En ung student vid namn Lester Bangs som hoppat av skolan lånade 7 500 dollar 

och etablerade sig i en våning på Market Street i San Francisco med målet att skapa en tidning 

av ”kvalitet” och ”klass”. Tidningen döptes till Rolling Stone Magazine.
50

 Creem Magazine 

grundades strax efteråt i Detroit men varken Creem Magazine eller Crawdaddy! skulle 

någonsin toppa Rolling Stone Magazines inflytande på rockmusikjournalistiken i den 

amerikanska populärkulturen.
51

 

Det var män som skrev i historiska rocktidningar som Rolling Stone Magazine och Creem 

Magazine.52 Männen har dock inte grundat rockjournalistiken på en egen hand. Kvinnor har 

alltid spelat en roll även om den varit mindre synlig än deras manliga motsvarigheter.
53

 

Kvinnorna har skrivit och redigerat för tidningar som Rolling Stone Magazine och Creem 

Magazine men männen som jobbade på tidningarna har i stor utsträckning ignorerat 

kvinnornas bidrag till fältet.
54

  Reportern Gerri Hirshey som skrivit för Rolling Stone 

Magazine och gett ut en bok som heter: We Gotta Get Out of This Place:The True, Tough 

Story of Women in Rock skriver följande: Vägen kan vara extra krokig när man tillhör ett kön 

där meningen är att du ska stanna hemma i hushållet. En gång fick jag en utskällning av en 

basist som sa att ”älskling din typ av arbete är inte naturligt”.
55

 Hirshey menar att basisten 

tyckte att hon skulle sluta arbeta som rockjournalist för det var inte ett arbete för en kvinna. 

Janis Joplin vs Kurt Cobain 

I det här avsnittet ska jag berätta om hur två stora rockartister - en man och en kvinna - från 

olika årtionden har beskrivits i dagspress och musiktidningar. Båda dog vid 27 års ålder och 

hade ett stort missbruk av droger gemensamt. Jag har valt att ta upp dem som två exempel på 

hur manliga och kvinnliga artister med samma typ av liv ändå kan framställas olika i media. 

Kurt Cobain levde mellan 1967-94.
56

 Hans mentala hälsa har varit väl dokumenterad i media. 

Där beskrivs det hur han led av depressioner och missbruk av alkohol och droger.
57

 Han sjöng 

och spelade gitarr i bandet Nirvana som fick en succé med albumet Nevermind 1991. Bandets 

framgångar bidrog till att Cobain fick en enorm uppmärksamhet av media.
58

 Vid ett tillfälle 

överdoserade han och det ryktades att det var ett självmordsförsök snarare än en överdos. I 
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april 1994 hittades han död i sitt hem. Han hade skjutit sig själv med ett hagelgevär.
59

 I 

pressen försökte man inte bara vidarebefordra det faktum att Cobain var död utan man ville 

förklara orsakerna till hans olycka och förstå varför han sköt sig själv.
60

 I dagstidningar och 

musikpressen beskrevs han som nobel, autentisk, begåvad och genuin musiker.
61

 

Janis Joplin var en kvinnlig musiker som levde mellan 1943-70, som ofta jämfördes med sina 

då samtida manliga artister. Joplin kunde beskrivas som en av pojkarna men i verkligheten 

ansågs hon alltid vara en kvinna i en mans värld. Joplin var en kvinnlig rockmusiker som i 

olika artiklar förknippades med att vara oattraktiv. De fokuserade på att hon hade ett 

förförande leende på sitt svullna finniga ansikte. Hon grep och slog i luften, skakade rumpan 

och greppade tag om sitt burriga och frissiga hår. Hon viskade, stönade och skrek i 

mikrofonen.
62

 Kvinnliga musiker skulle vara vackra att titta på istället för att fokus skulle 

ligga på hur deras musik lät. Joplin bröt mot den traditionella normen om att vara en vacker 

skönhet. Hennes fokus var att göra bra musik och inte se så sexig och snygg ut som möjligt.
63

  

Sättet som Joplins offentliga liv har visats upp på är inte detsamma som hennes samtida 

manliga artisters. Hennes missbruk av droger och alkohol har speglat bilden av en osäker och 

oattraktiv kvinna. Manliga artister med samma beteende anses däremot som ”normala” där ett 

sådant beteende ses som manligt.
64

 Där går det att knyta an till Cobains liv som var fyllt med 

droger men han beskrivs ändå inte som Joplins, vars liv ofta beskrevs som skört med 

personliga problem som ironiskt sett etablerat henne som en rockikon snarare än ett offer eller 

någon som misslyckades. Hon är snarare en artist som väcker flera viktiga frågor i likhet med 

många andra artister som dött unga, män som kvinnor. Måste en kvinna ha ”balls” för att göra 

karriär inom det manliga broderskapet av rock, och i vilken utsträckning är image och 

personlighet viktigt för att nå musikalisk framgång?
65

 Whiteley menar att det är svårt för 

kvinnliga musiker att ta plats bland de manliga musikerna och som kvinna måste man visa sig 

tuff för att få respekt från männen.
66

 

Denna jämförelse har varit användbar i min undersökning för att visa hur kvinnor och män 

framställs på olika sätt i media och framförallt inom rockjournalistiken. 
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Redovisning av resultat 

Jag kommer att redovisa resultatet i två delar. I det första avsnittet kommer jag redovisa min 

studie om hur kvinnliga hårdrocksmusiker framställs i hårdrockstidningarna Classic rock 

Magazine, Revolver Magazine och Decibel Magazine. 

I andra avsnittet kommer jag redovisa mina intervjuer och vad tjejerna på Ella pop och 

rocklinje har att säga om hur det är att vara tjej och spela rock.  

Classic rock Magazine - Crucified Barbara 

I brittiska rocktidningen Classic rock Magazine hade jag svårigheter med att hitta något om 

kvinnliga hårdrocksmusiker. Jag sökte på kvinnliga hårdrocksband i deras katalog på internet 

och fick efter många sökningar upp en kort men intressant artikel om hårdrocksbandet 

Crucified Barbara.
67

 Bandet beskrivs i texten som ett tjejband och fotot av bandmedlemmarna 

har klippts in i en rosa bakgrund som inte alls speglar bandets musik. Det är en kort text och 

det står att bandet snart kommer släppa ett tredje studiealbum. Gitarristen säger att bandet är 

stolta över nya skivan. Jag har haft svårigheter att hitta ett annat hårdrocksband i tidningen 

med bara män som har samma bakgrundsfärg. Artiklarna med manliga hårdrocksband har haft 

en svart eller annan mörk bakgrundsbild. Jag hittade inte heller några fler artiklar om 

kvinnliga hårdrocksband.  

Revolver Magazine - Hottest chick in Hardrock 

Revolver Magazine är ett av världens största hårdrocksmagasin och har skrivit om det senaste 

inom metal och hårdrock i nästan ett decennium. Publiceringen av Revolver Magazine sköts 

av New Bay media som når miljontals yrkesmänniskor inom musik över hela världen genom 

personliga möten och på nätet. Tidningen kommer från USA och publiceras sex gånger om 

året.
68

 

I septembernumret 2012 listades Hottest chicks in Hard Rock. Det innebär att de hetaste 

kvinnorna inom hårdrock och metal röstas fram genom en omröstning på internet.
69

 En av de 

nominerade var Nita Strauss som är gitarrist i tributebandet The Iron Maidens som består av 
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endast kvinnor. I en intervju med Strauss diskuteras flera ämnen, bl.a. hennes musikaliska 

bakgrund, den kommande skivan och hennes erfarenheter av skoltiden.
70

 

Hon berättar hur hon började spela trummor hemma för att sedan gå över till elbas. Hon 

spelade då i ett lokalt hårdrocksband som enligt henne själv var fruktansvärt dåligt. När hon 

sedan såg filmen Crossroads upptäckte hon att det var spela gitarr som gällde. I slutet av 

filmen är det en gitarrduell (vilket innebär att de tävlar om vem som spelar bäst) mellan två 

kända gitarrister som inspirerade henne till att det var gitarr hon ville spela. 

Intervjun är publicerad tillsammans med en bild på Strauss iklädd glittrig push-up bh, 

nerhasat linne och röda skinnbyxor. Hon håller i en röd gitarr som smälter ihop med den röda 

bakgrunden i siden. Hon gör en sexig pose med munnen halvöppen och drar tillbaka håret 

med handen. Gitarren håller hon så långt ner att den knappt syns och jämfört med manliga 

artister så är det är totalt fokus på henne som en sexig kvinna. 

Sångerskan Lzzy Hale fick första platsen i internetundersökningen Hottest chicks in 

Hardrock. Hale säger att hon blev glad för att komma på första plats men vill ge sitt 

perspektiv på det hela: 

Min syn är att verkligen vara bra på det du gör så att människor verkligen vill se bortom 

mittuppslaget.(Att du är bra och att du har någonting att backa upp det med.) Jag tror att de 

flesta av oss egentligen försöker tänja på gränserna och du vet och ser till att vi är musiker i 

första hand och utseendet är bara grädden på moset.
71

 

 

Hon vill med det här säga att det är musiken som är viktig i första hand och att människor ska 

se bortom mittuppslaget och förstå att det inte bara är utseendet som räknas utan att hon 

liksom många andra kvinnor fokuserar på att vara duktiga musiker i första hand. 

Decibel Magazine - Queens of noise 

Decibel Magazine är en amerikansk hårdrockstidning som berör allt inom genren extrem 

metal. Tidningen har kommit ut en gång i månaden sedan 2004. På deras hemsida fanns det 

en lista med alla tidningsomslag de har publicerat. Jag studerade omslagen och hittade ett 

omslag från augusti 2012 med tre kvinnliga hårdrocksartister. Det var det enda omslaget med 
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kvinnliga hårdrocksmusiker, förutom det så var kvinnorna inte lättklädda. Alla tre spelar i 

olika extrem metalband: Cretin, Kylesia och Royal thunder. Det hade likaväl kunnat vara ett 

omslag med manliga hårdrocksmusiker eftersom bakgrunden på omslaget är vitt och grått och 

inte rosa/röd, d.v.s. genrens ”färg”.  

 De tre kvinnorna står på rad med benen brett isär och händerna på midjan. De tittar ner i 

kameran eftersom de är fotade underifrån. Deras blickar är bestämda och de har en tuff 

attityd. Alla tre har svarta jeans. Kvinnan i mitten har en röd skinnjacka. Kvinnan till vänster 

om henne har svart t-shirt och ett nitskärp medan kvinnan till vänster har en vit skjorta knäppt 

ända upp och en skinnväst.
72

 Decibel Magazine verkar inte vara en tidning som strävar efter 

att framställa kvinnliga hårdrocksartister som sexiga offer i första hand. Av bilden att döma så 

framställs kvinnorna på samma villkor som männen. Det är inga rosa eller röda 

sidenbakgrunder eller lättklädda kvinnor. Tidningen hade dock endast ett omslag med 

kvinnliga hårdrocksartister under 2012 vilket är väldigt lite. 

Sammanfattning  av hårdrockstidningar 

Revolver Magazine hade fler kvinnor i sin tidning under året 2012 jämfört med Classic rock 

Magazine och Decibel Magazine. Kvinnorna i Revolver Magazine var dock betydligt mer 

lättklädda jämfört med kvinnorna i de övriga tidningarna. Kvinnorna bedöms snarare efter sitt 

utseende än sina musikaliska talanger och det blir en ”dregelfest” för läsarna. Intervjun med 

Strauss bestod av neutrala frågor. Med neutrala frågor så menar jag frågor som riktar in sig på 

Strauss erfarenheter som musiker i första hand. Det är inte frågor kring hennes roll som 

kvinna i hårdrocksbranschen och hennes upplevelser av att spela ett hårdrocksband med bara 

kvinnor. Däremot var hon på bilden som tidningen publicerade lättklädd och utstrålade en 

sexig attityd. Hale som fick första platsen i Hottest chicks in Hardrock hade delade meningar 

om att vinna tävlingen. Hon var glad över vinsten men tyckte samtidigt att det är hennes roll 

som sångerska som är det viktiga i första hand.  

Det var både för - och nackdelar med alla tidningarna och det var ingen som direkt 

framställde kvinnliga hårdrocksmusiker bättre än någon annan. Generellt så var kvinnliga 

hårdrocksmusiker väldigt uppmärksammade när det väl skrevs om dem. Det var stora rubriker 

och bilder på de kvinnliga hårdrocksmusikerna både på omslagen och i tidningarna vilket var 

en fördel. Nackdelen var bristen på kvinnliga hårdrocksmusiker och stort fokus på deras 

                                                      
72

 Decibelmagazine.com 2012-12-23. 



22 

 

kvinnlighet istället för deras roll som musiker. Detta yttrade sig i sexiga och lättklädda 

kvinnliga hårdrocksmusiker som poserade eller klipptes in i rosa eller röda bakgrunder. Deras 

kvinnlighet betonades också i ord och rubriker t.ex. Rubriken Hottest Chick in Hardrock 

bidrar först till stort fokus på ordet hottest. Det är det första ordet i meningen och ger en 

beskrivning av någonting sexigt. Ordet chick visar att det handlar om en kvinna. Till sist står 

det hard rock. Rubriken är ett exempel på hur man i tidningen Revolver Magazine vill 

förtydliga att reportaget handlar om kvinnor och framförallt sexiga kvinnor. Det var ingen stor 

variation på ord som användes i tidningarna för att beskriva de kvinnliga hårdrocksmusikerna, 

men de ord som var återkommande var: kvinnliga hårdrocksmusiker och tjejband. Det var två 

väldigt centrala ord. 

 

Tjejband 

I det här avsnittet kommer jag dels redovisa mina informanters åsikter om begreppet tjejband 

och problematiken som kan uppstå kring det. Men jag kommer även redovisa vad tjejerna på 

Ella pop och rocklinje har att säga om sina erfarenheter av att vara tjej och spela rock.
73

 

Fia 

Fia säger att det alltid är samma sak: Vi blir jämförda med tjejband som vi inte ens låter som, 

det är helt sjukt.
74

 

Hon berättar att när det i intervjuer börjar ställas frågor till dem om tjejband och deras kön så 

brukar hon fråga varför hon får en sådan konstig fråga och då tar de inte med det i intervjun.  

Vi kallar oss själva för tjejband och det är inte många som gör det och därför sticker vi ut 

mer och drar även nytta av det.
75

 

 I tidningar kan det stå att de är bästa tjejbandet och inte bästa rockbandet. I musikbranschen 

uppfattar hon att de blir behandlade på ett schysst sätt men många av fansen kan nog vara fans 

för att bandet består av tjejer. Alltså att de tycker det är ett coolt band för att det är tjejer som 

spelar. Bandet har en bred publik och hon säger att det är klart att man har några konstiga 

typer som gillar en bara för att man är tjej och spelar elgitarr. När jag frågar henne vad hon 

tycker om begreppet tjejband så säger hon att det är lite fränt även om hon inte tyckte det när 
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hon var yngre. Hon förstår de tjejer som spelat längre än henne tycker att det är väldigt 

tröttsamt efter några år att bli kallad för tjejband. Om en kille kommer fram och säger till 

henne: men ni är ju ett tjejband så blir hon riktigt arg.
76

 Hon menar på att han inte har rätt att 

kalla henne det. Hon känner att hon kan bära den stämpeln som hon själv har gett sig men att 

ingen annan ska kalla dem för tjejband.  

Vi är ett rockband i slutändan, vårt kön speglar inte vår musik någonstans.
77

 

Mia 

Mia tycker att kvinnliga rock- och hårdrocksmusiker ofta är uppmärksammade men att 

kvinnorna inte har lika höga krav på kompetens som männen har.  

Men om en kvinna är grym, ja då jävlar är hon grym!! 
78

 

Hon menar att kvinnliga rock- och hårdrocksmusiker måste visa att de är extra duktiga för att 

räknas som bra. Det räcker helt enkelt inte med att bara vara duktig. Kvinnorna måste hela 

tiden vara lite bättre än männen. 

Mia berättar att hon kan förstå att människor säger tjejband om man är tjej och spelar med 

andra tjejer. Hon tyckte precis som Fia inte om ordet tjejband men för henne var det främst 

när hon var yngre eftersom ingen någonsin sa ordet killband. Men hon menar samtidigt att 

tjejband är ett annorlunda fenomen inom hårdrocksbranschen. Att det inte finns lika många 

hårdrocksband med bara kvinnor som det gör med män gör att tjejband är ovanligt. Mia säger 

att det beror på i vilket sammanhang begreppet tjejband används som avgör om det blir ett 

positivt eller negativt laddat begrepp. Använder någon det i syfte att nedvärdera så blir hon 

sur men om det används till att referera till ett band som spelat under en kväll och ordet 

tjejband blir lättast att säga så tycker hon det är helt okej.  

Anna 

Anna menar på att tidningar lägger stor vikt vid könet i t.ex. intervjuer med kvinnliga 

hårdrocksmusiker.  

Jag vet t.ex. inte hur många gånger jag har svarat på frågan "Hur är det att spela i ett 

tjejband” vilket jag tycker är en ganska ointressant fråga. Jag brukar försöka styra in 

frågorna mer på själva musiken. 
79
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Jag förstår dock till viss del varför journalister lägger stor vikt vid könet i intervjuer med 

kvinnliga hårdrocksmusiker eftersom de är en minoritet i hårdrocksbranschen. Anledningen 

till att det finns så pass få kvinnliga hårdrocksmusiker tror jag beror på att den finns en 

föreställning om den typiska hårdrockaren som en man. Denna bild är kanske inte heller så 

konstig eftersom det var just män som skapade hårdrocken och att folk är vana vid att t.ex. de 

flesta sångarna i hårdrocksband är män och att man därför är van vid den manliga 

hårdrocksrösten. Denna bild tror jag dock kommer att ändras eftersom jag ser att fler och fler 

kvinnor ger sig in i branschen.
80

 

Annas åsikt om tjejband är att människor pratar om det som om det är en egen genre inom 

musiken.  

Däremot så ser jag även här att det håller på att förändras eftersom fler och fler kvinnor 

satsar inom hårdrocken.
81

 

Ella pop och rocklinje 

I UR från 2008 diskuteras varför tjejer oftast är de som sjunger eller spelar synt i ett band 

medan killar oftast spelar instrument som t.ex. trummor och elgitarr.
82

 Kvinnorna menar på att 

det inte ses som konstigt om en tjej sjunger eller spelar piano för att det sitter i traditionen att 

kvinnor sjunger. Medan män förknippas med instrument som låter mycket som exempelvis 

trummor och elgitarr. En kvinna berättar att hon på en musiklektion på högstadiet ville pröva 

att spela elgitarr men att hon inte riktigt vågade för hon trodde det skulle vara jättesvårt. 

Musikläraren sa att hon skulle spela piano och sjunga medan männen fick pröva på elgitarr 

fastän de också var nybörjade och inte spelat elgitarr tidigare. När hon gick på gymnasiet så 

valde hon musik som tillval och då var det meningen att alla elever skulle få testa på alla 

instrument men hon fick även där bara sjunga och spela piano vilket gjorde henne väldigt 

irriterad. Hon har känt att rockvärlden inte är hennes värld fastän hon alltid har velat spela i 

band och framförallt rock. 

En annan kvinna berättar att hon spelat i band endast med kvinnor och endast med män men 

att hon alltid tagit ett steg tillbaka när hon spelat med män och inte vågat riktigt lika mycket. 

Med bara kvinnor känner hon sig modigare.  
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En kvinna berättar att människor ofta blir helt chockade när de får höra hennes band spela och 

tycker de låter bra. Hon säger att många människor har en negativ inställning när hon berättar 

att hon går en musikskola med bara kvinnor. De tvivlar på att de verkligen är bra och att det 

skulle vara en låg nivå på elevernas musicerande.
83

 

Slutdiskussion 

Kvinnliga hårdrocksmusikers situation i hårdrocksbranschen 

Här kommer jag att diskutera hur kvinnliga hårdrocksmusikers situation i hårdrocksbranschen 

ser ut. I diskussionen kommer jag väva in Ljungs feministiska synsätt och Ås feministiska 

teori. 

När jag undersökte hårdrockstidningarna har jag sett en stor användning av ordet kvinna och 

kvinnliga hårdrocksmusiker. Jag har undersökt hårdrockstidningarna Revolver Magazine, 

Classic rock Magazine och Decibel Magazine, och alla tidningarna har haft med väldigt få 

kvinnor eller framställt kvinnorna lättklädda och sexiga. Detta kan jag koppla till Davies 

tidigare forskning i Storbritannien, där kvinnliga rockartister framställts sexiga på 

tidningsomslag. Den tidigare forskningen visar också att det läggs stor vikt vid kvinnornas 

utseende i första hand och deras musik kommer i andra hand.
84

 Det är något som jag upptäckt 

i samtliga tidningar jag undersökt. Läsarens fokus riktas mot bilder på lättklädda kvinnor i 

första hand. Jag tycker det ger känslan av att tidningen försöker fånga de manliga läsarna i 

första hand. Davies påstår att rockjournalistiken till största delen består av män och män har 

en tendens att skriva för andra män.
85

 Jag har funnit att det är en manlig journalist som skrivit 

artikeln om Crucified Barbara. Han framställer inte kvinnorna som sexiga på bilden. Han 

använder dock ordet tjejband i rubriken vilket förtydligar att de är kvinnliga hårdrocksmusiker 

och inte bara hårdrocksmusiker. Men jag kan inte avgöra om han med den här artikeln syftar 

på att skriva för andra män eller inte. Kanske gör han det genom att förtydliga att artikeln 

handlar om ett kvinnligt hårdrocksband och att det i sin tur ska göra manliga läsare 

intresserade, men det är svårt för mig att avgöra. 

Jag har kopplat omslaget på Decibel Magazine till Ås feministiska teori om kvinnokultur från 

1975. Teorin kan tyckas omodern som jag sagt tidigare, eftersom den är nästan 40 år gammal. 
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Men det finns en koppling mellan teorin och kvinnors situation i dagens samhälle. Kvinnorna 

på omslaget ger mig intrycket av att motsäga de manliga värderingar och principer som råder i 

samhället. De vill visa en tuff självsäker attityd utan att behöva vara lättklädda med urringade 

linnen. De vill vinna respekt genom sin musik i första hand och inte genom sitt utseende. Jag 

relaterar också Ås feministiska teori till den mediala framställningen av Joplin i början av 

1970-talet. En tid då kvinnliga musiker skulle vara snygga att titta på. Men Joplin valde att gå 

emot den traditionella normen. En norm som jag upplever fortfarande råder men det finns 

kvinnliga musiker som går emot den. Jag anser att de tre kvinnorna på Decibel Magazine är 

exempel på kvinnor som går emot normen om att utseendet är viktigast i första hand. Jag 

grundar denna uppfattning på mitt reslutat av undersökningen. 

När jag gjorde mina intervjuer så diskuterades det mycket kring ordet tjejband och samtliga 

informanter hade först och främst en negativ inställning till ordet. När jag analyserade 

informanternas svar mera noggrant så märkte jag att de även hade vissa positiva tankar kring 

ordet. Alla hade på något sätt varit utsatta för ordet i samband med intervjuer eller på annat 

håll. Fia som var mest upprörd över ordet valde ändå att dra nytta av det. Hur hon drog nytta 

av det framkom inte. Hon var noga med att påpeka att det bara var bandet som fick använda 

ordet för om någon annan kallade dem för tjejband blev hon riktigt arg. Fia har som sagt 

kluven inställning kring ordet och jag har funderat kring varför bandet väljer att kalla sig för 

tjejband om ingen annan får kalla dem det. Kanske är det så att bara kvinnliga musiker får 

använda ordet och inte manliga musiker. Situationen kan liknas vid de homosexuellas 

användning av ordet bög där det är okej för de ”utsatta” att använda ordet. Ordet kan få en 

positiv laddning när de ”utsatta” väljer att använda det som beteckning på sig själva. Likadant 

verkar det fungera med begreppet tjejband. Fia tycker alltså det är okej för sitt band att 

använda beteckningen tjejband och även dra nytta av det. 

Mia och Anna säger att kvinnliga hårdrocksmusiker är något ovanligt inom 

hårdrocksbranschen. Jag har funderat på om Fias band kanske drar nytta av just det faktum att 

kvinnliga hårdrocksmusiker är ovanligt. Det är sällan man ser kvinnliga hårdrocksmusiker 

spela på hårdrockskonserter. Kanske har Fia och hennes band lättare att få spelningar p.g.a. att 

de är kvinnor? Min teori är att de kanske anses som ett intressant band eftersom de sticker ut 

från den övriga mängden band som består av killar. D.v.s. kvinnliga hårdrocksmusiker är 

ovanligt och blir därmed intressanta för omgivningen. 
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Anna tycker att tjejband används som en egen genre inom rockmusiken. Där kan jag dra en 

parallell till Liljeqvists åsikter om tjejband och det hon kallar för Sahara Hotnights-

syndromet.
86

 

Mia säger att kvinnliga rock- och hårdrocksmusiker ofta uppmärksammas men att de inte har 

lika höga krav på kompetens som männen. Tjejerna på Ella pop och rocklinje tycks uppleva 

samma sak. Det finns människor som tvivlar på att tjejerna spelar bra och tror att de är på en 

låg nivå i sitt musicerande. De har inga förväntningar på att vara duktiga. En av kvinnorna på 

Ella pop och rocklinje tyckte det var tryggare att spela med kvinnor för hon vågade mer 

jämfört med när hon spelade med män. Jag har funderat över det hon säger för det stämmer 

bra överens med egna upplevelser när jag var yngre och gick estetiska programmet musik. Jag 

spelade elbas och en annan kvinna elgitarr medan övriga kvinnor i klassen sjöng. Alla män i 

klassen spelade något instrument. Jag kände mig till en början obekväm med att spela med 

männen. Jag kände precis som det Mia säger att kvinnor inte har lika höga krav på kompetens. 

Det kändes som männen såg ner på en och man var tvungen att hela tiden visa att man faktiskt 

var duktig för att vinna respekt. Men när jag väl gjort det så var man ”en i gänget”. D.v.s. man 

hade bevisat att kvinnor faktiskt kan spela elbas och jag fick mer respekt. 

Kanske är det som kvinnorna på Ella pop och rocklinje säger att det sitter i traditionen att en 

kvinna sjunger och spelar synt medan männen förknippas med instrument som låter mycket. 

Och när en kvinna bryter mot den traditionen så måste den ifrågasättas på något sätt. T.ex. 

fördomar om att kvinnliga rock och hårdrocksmusiker inte är lika kompetenta i sitt 

musicerande som manliga musiker, de blir kallade för tjejband och behandlas som en 

homogen grupp. 

Det finns en koppling till Ås teori även här. Hårdrocksbranschen präglas av manliga 

erfarenheter, makt och dominans. Det märks tydligt när man börjar diskutera kvinnans roll i 

hårdrocksbranschen. En bransch där männen dominerar och får makt eftersom kvinnorna är 

en minoritet. Anna säger att hårdrocken skapades av manliga musiker och därmed anser 

säkert många den som manlig. Jag tror kvinnorna på så sätt blir utstötta. Många anser säkert 

att kvinnorna tränger sig på en arena som en gång skapades av manliga musiker. Fördomarna 

mot kvinnliga musikers kompetens tycks fortfarande existera.  

Sammanfattning av undersökningen 

Mitt syfte med den här studien var att undersöka hur kvinnliga hårdrocksmusikers situation i 

hårdrocksbranschen såg ut 2012. Jag utgick ifrån två frågeställningar varav en var att ta reda 
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på hur de framställdes i musiktidningar. Den andra var hur de upplever mediabevakningen av 

sig själva och andra kvinnliga musiker i musikbranschen.  

Jag kommer nu sammanfatta mina resultat i korthet. Jag kunde i mitt material se att kvinnliga 

hårdrocksmusikers situation i hårdrocksbranschen 2012 inte var bra. Det hade inte skett några 

större förändringar för kvinnorna i förhållande till tidigare forskning. I tidningarna 

framställdes de ofta lättklädda med störst fokus på deras utseende i första hand och deras 

musikaliska talanger ansågs mindre viktiga. En tidning som stack ut från övriga var Decibel 

Magazine. Tidningen gav intrycket av ett feministiskt synsätt gentemot övriga 

musiktidningar. En tidning som valde att publicera tre kvinnliga hårdrocksmusiker som inte 

var lättklädda.  

Samtliga informanter och kvinnorna på Ella pop och rocklinje upplever att de inte behandlas 

på samma villkor som männen. Kvinnorna nedvärderas ofta, blir behandlade som en homogen 

grupp och deras kompetens som kvinnliga hårdrocksmusiker ifrågasätts. Min studie visar att 

det finns starka personliga åsikter hos mina informanter och tjejerna på Ella pop och rocklinje 

om hur det är att vara kvinna och spela rock/hårdrock. Trots att åsikterna kring detta skiljer 

sig mellan kvinnorna så är alla överens om att det inte är lätt att vara kvinna och spela 

hårdrock i en mansdominerad värld.  

 

Förslag på vidare forskning 

Det finns en del forskning från 2000-talet som berör media och hur de framställde kvinnliga 

rockmusiker från 1960-, 1970-, och 1980-talet. Jag tycker den känns lite gammalmodig 

eftersom forskningen främst fokuserar på gamla rockartister som idag inte känns så aktuella. 

Det finns en mängd olika synsätt att forska vidare på. Så som hur manliga hårdrocksmusikers 

synsätt är på kvinnliga hårdrocksmusiker, hur kvinnliga hårdrocksmusiker blir behandlade i 

musikbranschen, eller hur kvinnliga hårdrocksmusiker framställs i tv på 2000-talet. Det hade 

också varit intressant att undersöka varför rockjournalister ofta betonar att det är kvinnor som 

spelar hårdrock genom att flitigt använda ordet tjejband. 
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Bilaga 1 

 

 Ålder? 

 Hur länge har du spelat? 

 Hur ser du på medias sätt att framställa och behandla kvinnliga hårdrocksmusiker? 

 Upplever du dig bli behandlad annorlunda i musikbranschen jämfört med männen? 

 I så fall på vilket sätt? 

 Vad är din åsikt om ordet tjejband? 

 Har du spelat i ett band med killar? 

 I så fall har du blivit behandlad annorlunda p.g.a. att du är kvinna? 


