
 

Att ta plats är att ge plats. 
  
Hur kvinnor som moshar förstår och 
förhandlar kropp, kön och rum ur ett 
feministiskt fenomenologiskt perspektiv. 
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Abstract 

The aim of this paper is to examine how women who mosh to hardcore music understand 

moshing as a meaning making activity and how they understand and negotiate body, gender and 

space in their relation to moshing. I have done a feminist phenomenological analysis on four 

deep interviews with women who mosh based on the theories of Sara Ahmed and Iris Young. 

I have found that my informants discuss moshing in terms of feelings of adrenaline, euphoria, 

strength and emotional ventilation. They break the norms of female bodily performance at the 

same time as they feel uncomfortable with how their bodies stand out in relation to the white and 

male bodies as a norm in hardcore spaces. The women then use how their own and other bodies 

that stand out as a way to access space and as a ground for resistance, both against the room as 

masculine and as white. The women show a clear feministic orientation and use a violent bodily 

performance as a feminist practice. 
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Inledning 
”Det var så bra stämning trots att det såg så våldsamt ut och farligt ut och det var nånting i det 

som ba triggade mig. Något som... Det våldsbejakande i mig tyckte det var så jävla fett att det inte 

var våldsamt på ont vis. Ehm, även om det låter skitkonstigt.” - Jasmine 
 

Jag har sysslat med hardcore, en snabbare och mer aggressiv variant av punk, i över 5 år. Under 

dessa år har jag tillbringat majoriteten av min aktiva fritid i replokaler, bakom scen, på scen, i 

publiken eller med planering av hardcorespelningar. Jag lägger ner större delen av min tid och 

energi i en subkultur och en musikstil som jag känner mig delaktig i och älskar. Men när jag står 

längst fram i publiken på en konsert och hör hur bandet plötsligt sänker tempo mitt i en låt så 

backar jag nästan alltid. Jag backar bakåt in i lokalen, bort från scenen. För jag vet vad som ska 

komma. Jag vet att snart kommer stora delar av publiken som står långt fram vid scenkanten att 

ta sats. De kommer att ta sats för att sedan i en våldsam dans börja springa fram och tillbaka 

längs scenkanten, slå med armarna runt sig själva som väderkvarnar och hoppsparka ut i luften. 

Det är nästan bara män och de är nästan alltid större än jag. Men med jämna mellanrum ser jag 

också kvinnor. Kvinnor som sparkar vilt runt omkring sig, som får slag i ansiktet och som 

fortsätter veva med armarna. Kvinnor i ett hav av män. Kvinnor som både dansar och slåss. 

Kvinnor som moshar. 

Moshing i olika former har varit en del av hardcorekulturen sen den startade. När 

musikstilen och subkulturen föddes på 80-talet var det som en uppväxling av punken. En 

uppväxling av tempot, av riffen och av hur starkt en sångare kan skrika. Med detta kom även en 

uppväxling av publikens rörelsemönster. En uppväxling av hur aggressivt publiken kan röra sig 

till musiken. Hur moshing ser ut varierar globalt och lokalt över hardcorescenen1 och existerar 

även inom exempelvis metal. En moshpit innefattar ibland bara en gruffig dans men ofta även 

hårda sparkar och slag. Den hårdare typen av mosh tvingar fram en kollektiv kontroll av andra 

personer i rummet. Att hjälpa den som ramlat och se till att alla mår bra blir ett gemensamt 

ansvar för att se till att det går att fortsätta mosha. Ju hårdare mosh, desto mer ansvar tvingas 

deltagarna ta över varandra. 

                                                
1 En ”musikscen” bör förstås som en kontext där kluster av producenter, musiker och fans kollektivt delar 



 

4 

Utöver ett musikaliskt arv har hardcore även ärvt ett starkt politiskt fokus från punken. I 

Sverige har hardcorescenen en tydlig vänsterprägel där låttexter och samtal ofta handlar om 

saker som antifascism, arbete och polishat. Som en del av den vänsterpolitiska orienteringen 

finns det även, i den svenska hardcorescenen, en generell feministisk identitet. Här skiljer sig 

hardcore från till exempel både metal och punk. Hardcore har en mer politisk och feministisk 

prägel än metal, som ofta har ett explicit misogynt text- och bildspråk. Samtidigt är den också 

mycket våldsammare än punk. Jag menar att det finns något genusvetenskapligt intressant med 

en kultur som kombinerar ett våldsamt maskulint kroppsspråk med en feministisk orientering. 

Vad är det då som får kvinnor i hardcore att gå in i våldsamma moshpits och regelbundet 

komma ut med hjärnskakningar och brutna näsor, bara för att göra om samma sak nästa vecka 

igen? Vad är det som lockar, och hur måste de förstå och förhandla sin kropp och sitt kön i 

relation till detta våldsamma mansdominerade rum för att kunna, och vilja, fortsätta? 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att, ur ett feministiskt fenomenologiskt perspektiv, undersöka hur 

kropp, kön och rum förstås och förhandlas av kvinnor som moshar. Detta kommer att göras 

utifrån intervjuer med fyra kvinnor som moshar till hardcoremusik. Genom samtal som fokuserar 

på kropp, kön, rumslighet och relationer vill jag även undersöka hur de förstår mosh som 

meningsskapande aktivitet, om de upplever motstånd och hur de i så fall hanterar detta motstånd.  

 

● Hur förstås moshing som meningsskapande aktivitet av kvinnor som moshar? 

● Hur förstår och förhandlar kvinnor kropp, kön och rum i relation till mosh? 

Disposition 

I det kommande kapitlet kommer jag att gå igenom den tidigare forskning som gjorts på kvinnor 

i mansdominerade miljöer. Jag kommer att ge en forskningshistorisk kontext och förklara både 

vad jag kan lära från tidigare forskning och på vilket sätt min egen forskning bidrar till fältet. 

Därefter kommer jag att förklara min teoretiska utgångspunkt i feministisk fenomenologi utifrån 

Iris Young och Sara Ahmed. I själva undersökningen kommer jag sedan att presentera mina 
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resultat tematiskt utifrån tre huvudspår - Kvinnokroppsligt rörelsemönster, Kroppen som står ut 

och Att ta plats är att ge plats. 

Tidigare forskning 

När det kommer till forskning på kvinnor i mansdominerade subkulturer är Angela McRobbie en 

pionjär. I sin banbrytande artikel ”Girls and Subcultures” (2000 [1991]) visar hon tillsammans 

med Jenny Garber hur flickor varit bundna till hemmet och antingen exkluderade ur, eller 

osynliggjorda i, mansdominerade subkulturer. Genom att titta på teddy-boys och skinheads i 

Storbritannien under 60- och 70-tal visar McRobbie och Garber hur de kvinnor som ändå syntes i 

subkulturerna tvingades in i positioner av som flickvänner eller så kallade hangarounds2, där de 

inte sågs som fullvärdiga eller autentiska deltagare.  

Kvinnor och flickor är inte alls lika osynliggjorda idag som när ”Girls and Subcultures” 

skrevs, tvärtom tar de upp stor plats i bland annat massmedia och på internet. Samtidigt håller sig 

traditionella föreställningar om tjejers roller, fritidsaktiviteter och sexualitet fortfarande delvis 

kvar (Mitchell & Reid-Walsh 2009, 7). Trots att kvinnor inte längre är bundna till hemmet utan 

tvärtom deltar i subkulturer i växande antal (Lumsden 2010, 1) existerar fortfarande 

föreställningen om att kvinnor som vistas i subkulturella rum gör det i egenskap av flickvänner 

snarare än som autentiska deltagare (Griffin 2012, 71). Frågan om autencitet är fortfarande en 

viktig del av subkulturforskning men fokuserar idag i större utsträckning på autencitet som en 

fråga om strategier snarare än som något ouppnåeligt.  

När det kommer till samtida subkulturforskning förklarar Anna Sheree Rogers i Women 

in Hypermasculine Environments (2015, 22) hur kvinnor i de mansdominerade subkulturer som 

är kända för sin hypermaskulinitet ofta ses som avvikande, både av samhället i stort och av 

männen i den specifika subkulturen, för att de inte ingår i en förväntad femininitet. Huruvida 

hardcorescenen kan förstås som hypermaskulin eller ej är svårt att avgöra. Att den är våldsam 

och vilar på en starkt maskulin diskurs är tydligt medan den samtidigt saknar den explicit 

sexistiska kvinnosyn som är återkommande i metal (Rogers 2015, 4; LeBlanc 1999, 104; Griffin 

2012, 4). Kanske går det att förstå som att hardcore manifesterar en aspekt av hypermaskulinitet 

                                                
2 En hangaround är en person som följer med på aktiviteter med inte är en fullvärdig medlem av den grupp som 
håller i aktiviteten. Till exempel någon som umgås mest med skinheads men inte själv har stilen eller musiksmaken 
som kopplas ihop med skinhead-subkulturen. 
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men inte en annan. Att, på grund av ens tillhörighet till en maskulin subkultur, känna sig 

avvikande både inom och utanför kulturen kan dock vara intressant att ta i beaktning även i min 

undersökning.  

Mycket forskning visar på hur kvinnor inom både arbetslivet och subkulturer ofta 

hanterar sin position som kvinna i minoritet genom att antingen anpassa sig till den aktuella 

miljöns maskulina karaktär eller genom att tydligt förstärka sina kvinnliga karaktärsdrag (Martin 

& Barnard 2013, 6; Rogers 2015, 26). Då maskulinitet generellt ger högre status i 

mansdominerade miljöer är det vanligast att kvinnor anammar maskulinitet i ett försök att vara 

’en av grabbarna’. Mönster av defensivt annangörande av feminina kvinnor förekommer också 

som en vanlig del i försöken att bevisa sig som en del av gruppen (Rogers 2015, 26). Laurine 

LeBlanc (1999, 105), som är en av de få som skrivit utförligt om kvinnor i punkscenen, finner 

samma mönster bland punktjejer. LeBlanc menar att punk är konstruerat utifrån en maskulin 

diskurs och att kvinnor i punk internaliserar och projicerar maskulina normer på sig själva och 

andra punktjejer. LeBlanc erbjuder en förståelse för punkscenen som en plats där kvinnor både är 

begränsade till manligt definierade förväntningar på genus (LeBlanc 1999, 105) och som 

samtidigt fungerar som en plats där kvinnor kan hitta utrymme att utmana samhällets 

genusnormer (LeBlanc 1999, 13). Denna förståelse för att det finns normer i subkulturer som 

både kan fungera som ett alternativ till samhällets normer och samtidigt innebär nya 

begränsningar uppfattar jag som central för att kunna analysera intervjuer med kvinnor i 

hardcore. LeBlanc behandlar dock endast punk som ett historiskt fenomen och inte hardcore som 

ett samtida fenomen. Även om hardcore i mångt om mycket bör förstås som en subgenre till 

punk menar jag att det idag inte är ovanligt med en tydlig schism mellan personer som 

identifierar sig med hardcore och de som identifierar sig med punk. LeBlanc beskriver själv hur 

punkscenen, i och med hardcorepunkens inträde 80-talets USA splittrades i två, där kvinnor blev 

utstötta ur den nya, mer maskulina, hardcorescenen och stannade kvar i vad LeBlanc kallar 

”softcore punk” (1999, 55). LeBlancs demonstration av hur punk har fungerat som en plats för 

både normbrytning och begränsningar för kvinnor räcker inte för att förklara hur kvinnor i 

Sverige idag förstår och förhandlar kropp, kön och rum. 

Naomi Griffin är en av de få som skrivit specifikt om hardcore. I den autoetnografiska 

studien Gendered Performance and Performing Gender in the DIY Punk and Hardcore Music 

Scene (2012) skriver hon bland annat om hur genus och rumslighet är symbiotiskt och 
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konstrueras i relation till varandra inom punk- och hardcorescenen. Genom att exemplifiera med 

vilken annorlunda innebörd moshing skulle få om det utfördes på ett kontor istället för framför 

en scen visar Griffin hur beteenden fylls med olika mening baserat på kontext (Griffin, 2012, 

76). Utifrån detta menar hon att hardcorescenens rumslighet producerar genusperformance 

samtidigt som genusperformance producerar hardcorescenes rumslighet. Jag tar med mig denna 

förståelse för genusperformativitet som något inte bara kroppsligt, utan även rumsligt specifikt, 

in i min undersökning. Den förståelse och förhandling av kropp, kön och rum som mina 

informanter uppvisar måste alltså förstås som kontextuellt bunden till både deras specifika 

kroppar och hardcorens specifika rum. Det är inte bara möjligt, utan tvärt om högst troligt, att 

förståelsen och förhandlingen av kropp och kön ser helt annorlunda ut för samma personer i 

andra rum. 

Utöver forskning på kvinnor i mansdominerade subkulturer finns det två 

forskningsarbeten på kvinnor i andra typer av mansdominerade miljöer som jag finner extra 

relevanta. Detta för att de liksom jag själv använder de fenomenologiska teoretikerna Iris Young 

och Sara Ahmed för att förstå kvinnor i mansdominerade miljöer. 

Malin Anderssons använder i sin C-uppsats Det är ju väldigt mycket skägg (2015) Sara 

Ahmeds teoretiska analysbegrepp från ”Vithetens fenomenologi” (2010) för att analysera 

meningsskapande hos kvinnliga ölbryggare. Andersson inleder med att förklara Ahmeds teorier 

utifrån hur de läggs ut angående vithet och först därefter visar hon hur teorierna kan användas för 

att förstå genus (Andersson 2015, 12). Istället för att jämställa olika strukturer visar hon alltså 

hur liknande verktyg kan användas för att begripliggöra olika typer av förtryckande strukturer.  

Det andra relevanta arbetet är Nathalie Louise Porters avhandling Female Skateboarders 

and their negotiation of space and identity (2003). Porter skriver här om hur kvinnliga 

skateboardåkare bryter mot traditionella kvinnliga rörelsemönster och genom sitt fysiska 

engagemang i skateboarding utsätter den egna kroppen för stor fara (Porter 2003, 45). Detta är 

något som på många sätt påminner kvinnor som moshar. Porter analyserar kvinnors upplevelse 

av skateboarding utifrån Iris Youngs (1980) teorier om kvinnokroppsligt rörelsemönster. Istället 

för att använda Youngs teorier som teorier om faktiskt kvinnligt rörelsemönster visar Porter hur 

Youngs teorier kan användas för att förstå brott mot normer om kvinnligt rörelsemönster. Detta 

genom att förstå detta rörelsemönster som de pressande förväntningar den kvinnliga kroppen har 

på sig snarare än som en uppsättning regler som de flesta kvinnokroppar faktiskt följer. 
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I detta kapitel har jag syftat till att både ge en historisk bakgrund till det subkulturella 

forskningsfältet och samtidigt en inblick i den relevanta nyare forskning som jag tar avstamp i. 

Jag har även lyft texter som demonstrerar hur feministisk fenomenologi kan användas för att 

förstå kvinnor i mansdominerade miljöer. I det följande kapitlet kommer jag att fördjupa mig i 

hur jag själv förstår feministisk fenomenologi och hur använder mig av dessa teorier i min analys 

av förhandling och förståelse av kropp, kön och rum hos kvinnor som moshar. 

Teoretiska utgångspunkter 

Utgångspunkten för denna studie är kvinnors erfarenheter, deras förståelse av sig själva och sin 

omgivning samt hur de tillskriver denna mening. Det är viktigt att nyansera den del av min 

utgångspunkt som jag kallar ”kvinnors erfarenheter” med fokus på användandet av kategorin och 

identiteten ”kvinnor” som en grund att bygga en analys på. Med hjälp av Judith Butler (1999) 

förstår jag ”kvinnor” som en otroligt mångfacetterad och komplex kategori som varken är stabil 

eller grundad på någon egentlig essens. Jag vill vara tydlig med att jag, när jag säger ”kvinnor”, 

snarare syftar till en position och en situation än någon “kvinnlig essens” eller biologisk kropp. 

Eftersom jag inte bara är intresserad av att undersöka kvinnors erfarenheter i allmänhet, 

utan mer specifikt deras förståelse och förhandling av kropp, kön och rum i relation till att mosha 

är feministisk fenomenologi här ett relevant teoretiskt ramverk. Den feministiska fenomenologin 

kombinerar fenomenologins förståelse för kroppen som erfarenhetens utgångspunkt med en 

feministisk förståelse för sociala grupper och förtryck. På så sätt blir det möjligt att förstå hur 

den kännande kroppen orienterar sig genom rum som är formade av maktrelationer. 

Jag utgår i denna uppsats främst från Iris Youngs feministiska fenomenologiska klassiker 

”Throwing Like a Girl: A Phenomenology of Feminine Body Comportment Motility and 

Spatiality” (1980) och Sara Ahmeds ”Vithetens Fenomenologi” (2010). Ingen av dessa texter är 

helt oproblematiska att använda. I ”Throwing like a Girl” visar Young hur könat rörelsemönster 

inte bara går att förklara utifrån biologiska skillnader utan är något vi socialiseras in i genom 

uppfostran och upprepningar. Young uttrycker sig dock om kvinnligt rörelsemönster som ett 

faktiskt mönster av rörelser som de flesta kvinnor följer. Youngs teorier är fortfarande väldigt 

relevanta men för att inte såhär 40 år senare dra generaliserande slutsatser kring kvinnors 

faktiska rörelsemönster kommer jag att använda mig av Youngs teorier som ett sätt att förstå 
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normer kring kvinnligt rörelsemönster, snarare än hur kvinnor verkligen rör sig. På så sätt 

undviker jag generaliserande slutsatser och behåller fokus vid att förstå erfarenheter snarare än 

någon abstrakt verklighet. 

När det kommer till Ahmed så beskriver hon i ”Vithetens fenomenologi” hur det är att 

som icke-vit kropp orientera sig i vita rum. Min ansats skiljer sig från hennes då jag snarare vill 

förstå hur kvinnor orienterar sig i mansdominerade rum. Även om strukturer kring genus och 

rasifiering inte fungerar enligt samma mekanismer menar jag att det kan vara fruktbart att till 

viss del använda samma fenomenologiska begrepp för att analysera olika typer av 

minoritetserfarenheter. För att tydliggöra att erfarenheter av förtryck inte är desamma för kvinnor 

och icke-vita kommer jag, när jag använder de begrepp som är specifika för Ahmed, att först 

förklara hur Ahmed använder begreppen för att förstå vithet för att sedan förklara hur jag själv 

avser använda samma begrepp.  

I resten av detta avsnitt kommer jag närmare att förklara hur jag förstår och använder mig 

av teorier kring orientering, normer kring kvinnokroppslighet, objektifiering, formade rum, att 

stå ut och att vara obekväm. 

Orientering 

Orientering är en av fenomenologins grundbegrepp och kan förstås som den utgångspunkt och 

den riktning som kroppen har. Det handlar om var vi befinner oss, fysiskt, mentalt och socialt, 

och hur vi mot bakgrund av vår historia förstår saker och agerar på dem. Orientering är alltså 

både den plats vår kropp befinner sig på och de handlingar vi utför. Var vi befinner oss och hur 

vi handlar är i sin tur är ett resultat av vår historia, det vill säga våra tidigare orienteringar. Hur vi 

orienterar oss avgör hur vi sorterar och förstår våra upplevelser och hur vi sorterar och förstår 

våra upplevelser beror på vad som finns lättillgängligt, vilka objekt, begär eller 

förklaringsmodeller som vi genom tidigare orienteringar rört oss närmare och nu har enklare att 

välja. Vad vi kommer i kontakt med formar vad vi gör och vad vi gör formar vad vi kommer i 

kontakt med (Ahmed 2011, 127-129). Genom att om och om igen orientera oss mot samma sak 

blir objektet vi orienterar oss mot mer och mer lättillgänglig. Att till exempel ta modet till sig och 

klättra upp för en stege fast du är höjdrädd kommer göra att du nästa gång har lättare för att göra 

samma sak. Det samma gäller när du läser en bok av Karl Marx och får lättare att förstå 

samhällsfenomen enligt marxistiska modeller än andra. Våra upprepade orienteringar blir till 
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vanor eller läggningar (Ahmed 2006, 553). Min orientering är alltså min startpunkt, mitt ”här”, 

den punkt varifrån världen breder ut sig för mig. Det är den punkt som jag sorterar mina intryck 

ifrån och som jag handlar ifrån. Det är den punkt jag befinner mig på till följd av mina tidigare 

orienteringar (Ahmed 2011, 127). 

Normer kring kvinnokroppsligt rörelsemönster och Objektifiering 

Mitt syfte med denna uppsats är att förstå hur kvinnor förstår och förhandlar kropp kön och rum i 

relation till mosh. Mot bakgrund av hur Laurine LeBlanc (1999) visat hur punkscenen för 

kvinnor fungerat som en plats för både normbrytning och begränsning kan det vara intressant att 

undersöka hur samhälleliga normer kring kvinnokroppslighet påverkar vilka kroppsliga 

orienteringar som finns lättillgängliga för kvinnor. För att göra detta kommer jag att behandla  

Youngs teorier om kvinnokroppsligt rörelsemönster ur ett normperspektiv. 

Young lutar sig mot Simone de Beauvoir när hon beskriver det att vara kvinna som ett 

tillstånd av att sitta fast mellan immanens och transcendens. Med detta menar hon att det som 

utmärker att vara i den position som vi kallar ”kvinna” är att tvingas förstå sig själv som både 

som subjekt och som objekt samtidigt (Young 1980, 141).  

Young visar hur rörelsemönster inte är något biologiskt utan något vi socialiseras in i 

genom uppfostran och upprepningar. Young förklarar hur flickor i traditionell barnuppfostran 

sällan på samma sätt som pojkar uppmuntras sporta, bära tungt eller göra andra aktiviteter som 

får barnet att utnyttja kroppens fulla potential (Young 1980, 152-153). När flickor sitter still med 

dockor medan pojkar spelar fotboll blir det upplevda rörelseutrymmet mindre är det faktiska, 

fysiskt möjliga, rörelseutrymmet som den kvinnliga kroppen har. Young menar att flickor som 

uppmuntras till ett tillbakadraget rörelsemönster ofta tar mindre plats än vad som är möjligt för 

dem (Young 1980, 149). När pojkarna och flickorna sedan vuxit upp ses det till exempel som 

normalt för män att svinga med sina armar när de går medan kvinnor bör ha sina armar nära 

kroppen när de går för att inte framstå som uppseendeväckande (Young 1980, 142).  

Normerna kring hur kvinnor bör använda sina kroppar - till exempel att sitta ner med 

benen i kors eller att inte bära tunga saker - manar kvinnor till en osäkerhet och tvekan inför 

fysiskt engagemang. Young menar att den tvekan som dessa normer kan uppbringa ofta är 

dubbel och består både i en tvekan inför ifall kroppen bär och en rädsla för att göra sig illa 

(Young 1980, 144). Istället för att rikta all sin uppmärksamhet mot målet som ska nås 
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uppmuntras kvinnor att rikta en del av uppmärksamheten inåt, mot kroppen, för att hålla koll på 

att den bär och inte blir skadad. Det finns alltså en norm som uppmuntrar den kvinnliga blicken 

att vara riktad både inåt och utåt samtidigt. De förväntas att utifrån sin egen subjektivitet vara 

orienterade både mot målet utanför som objekt och mot den egna kroppen som objekt. Trots att 

en människa i grunden alltid förstår sig själv som ett subjekt uppmanas kvinnor alltså att 

samtidigt förstå sig själva som objekt. Genom självobjektifiering förväntas kvinnor alltså kunna 

ha en dubbel orientering, en splittrad orientering (Young 1980, 148). 

Enligt Young förstärks denna situation genom att kvinnor inte bara förväntas ha ett 

tillbakadraget och försiktigt kroppsspråk utan även ofta blir påminda om att kroppens rörelse är 

en rörelse som är tittad på (Young 1980, 148). Young, och många med henne, menar att en 

grundläggande del av kvinnans situation i det patriarkala samhället är bli betraktad. Kvinnor blir 

regelbundet betraktade som kroppar, som objekt, snarare än som subjekt. Detta att både 

uppmuntras till att se sin egen kropp som ett objekt som är bräckligt och inkapabelt och att 

samtidigt bli betraktad och objektifierad av andra menar Young har normerande effekter som 

manar kvinnor att bli både fysiskt tillbakadragna och självobjektifierande (Young 1980, 154). 

Att anamma ett kvinnokroppsligt normativt rörelsemönster är något som är lättillgängligt 

för kvinnor. Genom de normer vilka kommer vilka ett arv från andra kroppars tidigare 

orienteringar i en patriarkal struktur blir denna kroppsliga orientering enkel för kvinnor att välja. 

Det ligger nära till hands och är ett kroppsligt mönster som blir lätt att upprepa, att själv orientera 

sig mot. Det är enkelt att som kvinna reproducera ett kvinnligt rörelsemönster, för det är det som 

ligger närmast. 

Formade rum: Att förlängas, stå ut, vara obekväm och uppleva kroppen 

som social stresspunkt 

När jag nu gått igenom både den fenomenologiska förståelsen av hur kroppar orienterar sig i 

världen och hur normer om kvinnligt rörelsemönster kan påverka kvinnors orientering både mot 

sig själva och mot ett normativt kvinnokroppsligt rörelsemönster är nästa steg att diskutera den 

fenomenologiska förklaringen av hur rum formar sig efter kroppar. Precis som vår omgivning 

och det vi kommer i kontakt med formar vad vi gör så formas också vår omgivning och det vi 
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kommer i kontakt med av vad vi gör med det. Young förklarar det som att människor genom 

kroppens rörelse och orientering organiserar rum så att de ”förlänger” (Young 1980, 147) dem.  

När Ahmed utvecklar denna teori i ”Vithetens fenomenologi” kallar hon det för att 

rummen ”tar färg”3 (Ahmed 2011, 135) efter de kroppar som vanligtvis rör sig i dem. Liksom vår 

orientering påverkas av våra tidigare orienteringar och våra vanor, påverkas också rum av våra 

vanemönster så att vissa kroppar känner sig invanda i vissa rum; De känner sig som hemma 

(Ahmed 2011, 134). Enligt Ahmed innebär detta att platser som det främst rör sig vita människor 

på, som till exempel universiteten, kommer att förstås som vita rum. Även i ett rum, exempelvis 

på en kurs på universitetet där det nästan inte går några vita studenter, kommer de kroppar som 

inte är vita att stå ut. Rummet kommer inte bara förstås som en undervisningssal med elever, 

utan som en undervisningssal med icke-vita elever. Detta eftersom universitetet i sin helhet 

förstås som vitt. Genom vita kroppars vanemönster och det vita arv som rummet har fått genom 

tidigare rektorer och lektorers orienteringar mot andra vita kroppar, genom rekrytering av 

människor som förstås som vita, tar rummet färg som vitt (Ahmed 2011, 131). Vita kroppar är 

vana vid att röra sig i dessa rum och andra är vana vid att se vita kroppar här. Vita kroppar kan 

alltså passera obemärkta, eftersom de passar in i rummen som tagit samma färg som de själva. 

Detta samtidigt som de kroppar som inte smälter in i och kameleontartat förlängs av rummet 

tydligt står ut mot den vita bakgrunden (Ahmed 2011, 135). 

Rum orienteras alltså kring vithet i den mån att vithet inte syns (Ahmed 2011, 135). 

Uppmärksamhet dras istället till det som känns ovant. Blickar dras till de kroppar som står ut. 

Återigen sker den objektifiering som Young (1980, 148) menar att andras blickar kan framkalla. 

Den vita kroppen behöver inte konfronteras med sin vithet, för den är inte orienterade mot sig 

själv. Bara de kroppar som tydligt syns, som står ut, tittas på och objektifieras tvingas orientera 

sig mot sig själva, vända blicken inåt och förstå sig själva som objekt för andras blick (Ahmed 

2011, 135). Ahmed förklarar alltså här hur samma splittrade, självobjektifierande orientering mot 

den egna kroppen som Young menar påtvingas kvinnor även drabbar icke-vita kroppar i vita 

rum. 

 Objektifieringen leder enligt Ahmed till upplevelser av obekvämhet, utsatthet, synlighet 

och en känsla av att vara annorlunda (Ahmed 2011, 136). Känslan av att ständigt vara betraktad, 

vara konstant självmedveten och aldrig kunna smälta in gör kroppen till en social stresspunkt. 

                                                
3 På engelska skriver Ahmed att “Spaces acquire the ’skin’ of the bodies that inhabit them.” (Ahmed 2007, 157) 
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Genom att objektifieras blir det som att kroppen stoppas. Att kroppen står ut i rummet och blir 

betraktad behöver inte leda till kroppen faktiskt stannar upp, men för kroppar som inte enkelt 

förlängs av rummet blir kroppsrörelse inte lika lätt (Ahmed 2011, 142). 

Jag menar att Ahmeds exempel är mycket bra om vi vill förstå hur rum påverkas av 

kroppars vanemönster, hur kroppar som inte förlängs av dessa rum står ur, den obekvämhet detta 

kan leda till och hur det kan stoppa kroppen och få den att upplevas som en social stresspunkt. 

En avgörande skillnad mellan hur rum kan förstås som vitt eller som maskulint är att medan 

vitheten är dominerande i nästan alla rum i det västerländska samhället så finns det, även inom 

det västerländska patriarkala samhället, många rum som är kvinnligt kodade. För att tydliggöra 

skillnaden mellan att ett vitt rum och att ett maskulint rum kommer jag att skriva om hur rum tar 

form när jag skriver om maskulinitet och hur rum tar färg när jag skriver om vithet. 

Metod och material 

I detta avsnitt kommer jag att gå igenom vilka metoder jag använt för materialinsamling och 

analys av materialet. Eftersom jag anlägger ett feministiskt fenomenologiskt perspektiv använder 

mig av metoder som fokuserar på hur händelser och känslor förstås och förhandlas snarare än att 

söka efter något svar på vad som ”verkligen hände”. Jag menar att kunskap är kontextuellt 

konstruerad och påverkas av såväl sociala, ekonomiska och politiska kontexter som den specifika 

intervjukontexten. Jag kommer därför att vara så transparent som möjligt angående de olika 

maktaxlar som jag och intervjudeltagarna rör oss på, samt i enighet med god genusvetenskaplig 

forskningssed tillämpa självreflexivitet (DeVault & Gross 2007, 182 & 191). 

Semistrukturerade intervjuer 

Som metod för datainsamling har jag använt mig av semistrukturerade djupintervjuer. Denna 

metod lämpar sig bra som datainsamlingsmetod för att få insyn i intervjupersonernas världar och 

undersöka vilka betydelser dessa tillskriver sina erfarenheter (Hesse-Biber 2007, 114). I 

jämförelse med exempelvis etnografiska metoder lämpar sig intervjuer väl för undersökningar 

som har en fenomenologisk ansats. Det är nämligen genom det talade språket som jag lättast 

kommer åt individers meningsskapande (Kvale 2014, 142). Då jag är intresserad av att 

undersöka hur kropp, kön och rum förstås och förhandlas av kvinnor som moshar menar jag att 
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detta är en passande metod. Jag har ingen ambition att försöka beskriva någon slags extern 

verklighet av vad som verkligen händer informanterna, utan endast att beskriva hur deras 

verklighet upplevs. 

Att genomföra semistrukturerade djupintervjuer innebär att jag utgår ifrån ett antal på 

förhand formulerade intervjufrågor som jag ställer till samtliga intervjudeltagare. Under 

intervjuernas gång ställer jag sedan en mängd följdfrågor och ser alltid till att vara öppen för om 

informanterna vill prata om andra saker än det jag frågar om (Aspers 2011, 143). På så sätt 

öppnar jag upp för att intervjuerna kan ta andra vändningar och undviker att på förhand låsa 

deltagarna till vilka frågor som får vara viktiga för deras förståelse av sig själva som kvinnor som 

moshar.  Jag har utgått från en intervjuguide där jag har skrivit frågorna utifrån fyra teman, 

kropp, kön, rum och relationer (se Appendix 1). Utifrån min förförståelse av området tror jag att 

dessa fyra teman ger mig en bra ingång i kvinnors tankar kring, och upplevelser av att mosha.  

Analysmetod 

Samtliga intervjuer har gjorts enskilt, pågått i mellan 40 och 80 minuter och spelats in. Jag har 

därefter gjort en transkribering som ligger så nära materialet som möjligt. Ord som betonas har 

jag skrivit ut med understrykning och tvekande uttryck har skrivit ut som till exempel ”Eeh..”. 

Mina egna instick skrivs ut som ”[mm]” eller ”[ja]”. Vid behov förekommer även förtydliganden 

som ”(mosh)” i citaten för att citaten ska bli begripliga.  

Efter detta har intervjuerna kodats och analyserats tematiskt enligt Helene Thomssons 

lodräta och vågräta analys (2010, 151-158). Det innebär att intervjuerna först kodats och 

analyserats var för sig enligt de teman som jag kunnat hitta i de enskilda intervjuerna. Därefter 

har jag analyserat och jämfört koderna tvärs över intervjuerna varpå mönster dykt upp. 

Intervjuerna har slutligen ordnats och klippts ihop under teman, varefter jag bearbetat dem 

ytterligare en gång där jag sökt efter återkommande mönster inom respektive tematik. Detta har 

sedan resulterat i de tre huvudteman som analysen utgår ifrån, Kvinnokroppsligt rörelsemönster, 

Kroppen som står ut och Att ta plats är att ge plats. 
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Urval, etik och reflexivitet 

Inledningsvis sökte jag informanter via en facebookgrupp för kvinnor och transpersoner som är 

aktiva i den svenska hardcorescenen utifrån premisserna att de skulle vara cis-kvinnor som 

brukar mosha till hardcoremusik. Trots att jag har en anti-essentialistisk syn på kategorin 

”kvinna” valde jag alltså att enbart intervjua cis-kvinnor. Detta för att jag upplever en risk för att 

skada potentiella informanter med transerfarenheter genom att, som cis-kvinna4, analysera trans-

informanternas berättelser med termer som “femininitet” och “maskulinitet”. Detta skulle riskera 

att framkalla stark könsdysfori. Något som vore mycket olyckligt (Se Vetenskapsrådet 2002, 5). 

På grund av min egen position som insider i en relativt liten svensk hardcorescen visade 

det sig att jag haft mycket kontakt med flera av de personer som anmälde intresse via facebook. 

Att som forskare intervjua personer jag haft mycket kontakt med tidigare kan vara problematiskt 

då intervjudeltagarnas förförståelse om mig som forskare och individ kan få dem att i större 

utsträckning anpassa sina svar till vad de tror att jag vill höra (Hesse-Biber 2007, 140). Jag 

avfärdade därför alla intressenter utom en, Helena, som jag aldrig tidigare träffat. För att hitta 

fler informanter vände jag mig sedan till vänner för att be om tips om andra kvinnor som moshar. 

Genom dem kom jag i kontakt med de övriga tre informanterna.  

I intervjusituationer uppstår det alltid en maktasymmetri mellan forskare och 

forskningssubjekt på grund av den situationsbundna auktoritet och det tolkningsföreträde som 

forskaren har. Detta maktförhållande går aldrig att helt bli av med då den är inbakad i 

forskningskontexten. Däremot går det att vara medveten om det (Kvale 2014, 51). Det är mycket 

möjligt att intervjudeltagarna inte håller med om alla de tolkningar jag gjort och jag vill 

understryka att informanterna inte kan ses som representanter för någon eller något annat än sig 

själva. Vidare har jag bara analyserat de delar av intervjuerna som berör kropp, kön och rum. 

Informanternas utsagor bör dessutom förstås som specifika för intervjukontexten och kan därför 

omöjligt ses som representativa för hela deras åsikts- och upplevelsespektrum. 

Utöver detta förekom det i dessa intervjusituationer även maktasymmetrier utifrån klass 

och etnicitet. Tre av fyra intervjudeltagare kommer från arbetarklasshem och tre av dem är 

antingen utlandsfödda eller har minst en utlandsfödd förälder. Detta medan jag själv har en vit 

medelklassbakgrund. Det är viktigt att poängtera detta utifrån perspektivet att informationen som 
                                                
4 En cis-person är en person vars juridiska kön, biologiska kön, könsidentitet och könsuttryck hänger ihop linjärt 
enligt tvåkönsnormen.   
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kommer ur en intervju alltid produceras både interpersonellt, mellan forskare och 

forskningssubjekt (Kavle 2014, 77) och kontextuellt i både den specifika intervjukontexten och i 

en större samhällskontext (Hesse-Biber 2007, 120 & 129). Liksom i samhället i övrigt är den 

kunskap som produceras i denna uppsats påverkad av de maktrelationer vi befinner oss inom. 

Inom ramen för denna uppsats är de mest framträdande maktasymmetrierna de mellan 

forskare/forskningssubjekt, medelklass/arbetarklass och vit/rasifierad. 

Eftersom jag själv är en del av den svenska hardcorescenen är det viktigt att poängtera att 

det finns en risk med att som forskare vara insider i den kultur jag studerar. En insiderposition 

kan nämligen ge upphov till situationer där intervjudeltagarna inte tydligt artikulerar vad de 

tänker för att de upplever att vissa saker är så uppenbara att de inte behöver sägas. Samma 

blindhet som drabbar intervjudeltagarna kan såklart även drabba forskaren som då läser in 

betydelser eller värderingar som egentligen aldrig artikuleras. Å andra sidan kan för stort avstånd 

till intervjudeltagarna leda till att intervjudeltagarna inte öppnar upp sig på grund av bristande 

tillit eller svårigheter för mig som forskare att förstå vad de försöker föra fram (Hesse-Biber 

2007, 141). Det är inte alltid en insiderposition räcker för att få ta del av och förstå 

informanternas erfarenheter. Ofta leder någon av de andra maktasymmetrierna till svårigheter för 

forskaren att komma åt eller förstå en informants berättelse (Hesse-Biber 2007, 141). Även om 

jag är öppen för att så kan vara fallet upplever jag att det är just min position som insider i 

hardcorescenen som i detta fall gett mig tillgång till informanternas berättelser. Eller som 

Jasmine uttryckte det under intervjun: 

 

”Asså hade någon som inte var inne i hardcore ställt dom här frågorna till mig så hade jag ba 

’Äeeh, [skratt] vi stänger av nu. Gå hem!’ liksom.” - Jasmine 
 

Då hardcore är en förhållandevis liten subkultur i Sverige och de kvinnor som moshar är ganska 

få är personerna jag intervjuat lätta att känna igen för många andra aktiva i subkulturen. Alla 

intervjudeltagare har erbjudits att bli anonymiserade till den grad att de inte skulle vara 

igenkänningsbara av vänner eller andra inom scenen. Ingen av informanterna har dock varit 

intresserad av detta. I enighet med de idéer som Downes et al. (2013, 108) presenterar om hur 

påtvingad anonymitet kan underminera forskningssubjekts arbete, makt och agens har alla 

deltagare även erbjudits att vara fullständigt offentliga. Då det var viktigt för alla 
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intervjudeltagare att inte vara googlingsbara men de inte hade något emot med att bli igenkända 

av bekanta har jag fingerat alla namn medan all övrig information stämmer med deras utsagor. 

Intervjuporträtt 

Nedan följer kortare presentationer av alla intervjudeltagare. Eftersom informationen som 

kommer ur intervjuerna är kontextspecifikt- och interpersonellt producerad är det viktigt att 

situera såväl min egen som informanternas position, i vilken situation intervjun sker samt vad vi 

har för relation till varandra (Hesse-Biber 2007, 129). Detta innebär att jag utöver 

intervjufrågorna frågat informanterna om till exempel födelseort, klassbakgrund, sexualitet och 

religiös tillhörighet5. Samtliga deltagare är 28 eller 29 år gamla. Detta är inget medvetet urval 

utan beror antagligen på att jag själv är i samma ålder och hittade tre av mina informanter via 

gemensamma vänner. Även om alla informanter är i samma ålder varierar deras erfarenhet av att 

mosha mellan 7 och 14 år. Ingen av dem är nya inför att mosha utan de bör betraktas som 

erfarna, vilket såklart påverkar vilka svar som ges.  

Alexandra 

Alexandra är 29 år, sjukskriven och bor i Malmö. Hon är adopterad av från Chile av svenska 

föräldrar och uppvuxen i ett medelklasshem i Åkarp. Alexandra har ingen religiös tillhörighet 

och säger att frågan om sexuell läggning är komplicerad. Jag kontaktar henne efter ett tips från 

en gemensam vän. Vi har träffats ett par gånger tidigare då vi har en del gemensamma vänner 

och på hennes begäran gör vi intervjun i köket hemma hos en gemensam vän medan han sitter 

utanför och spelar gitarr. 

Helena 

Helena är 29 år, pluggar ekonomi och bor i Göteborg. Hon är född och uppvuxen i ett 

arbetarklasshem i Örebro med två föräldrar som också är uppvuxna i örebrotrakten. Hon 

definierar sig som heterosexuell ateist och jag kommer i kontakt med henne genom att hon svarar 

på en förfrågan om intervjupersoner som jag gör på facebook. Vi har sett varandra på spelningar 

tidigare men aldrig hälsat. Intervjun sker, på hennes begäran, via skype. 

                                                
5 Se Appendix 1 för fullständigt frågeformulär. 
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Camilla  

Camilla är 28 år, bor i Stockholm och arbetar inom bygg. Hon är uppvuxen i ett lägre 

arbetarklasshem med en mamma från Thailand. Camilla definierar sig som ateist och 

heterosexuell. Jag fick tips om att kontakta henne via en gemensam vän och vi har träffats på 

spelningar ett fåtal gånger tidigare. Vi genomför intervjun på ett café i Stockholm.  

Jasmine 

Jasmine är 29 år, jobbar som socionom och bor i Malmö. Hon är född och uppvuxen i Stockholm 

med en mamma från Marocko och en pappa från Egypten. Hennes föräldrar har gjort en 

klassresa från arbetarklass till medelklass. Jasmine definierar sig som troende muslim och säger 

att hon bara har heterosexuella erfarenheter. Vi har träffats ett antal gånger tidigare och jag har 

tidigare intervjuat hennes band till ett fanzine6. På hennes begäran gör vi intervjun på hennes 

säng i hennes lägenhet i Malmö, med dörren stängd mot hennes pojkvän och deras nya hundvalp. 

Hilda 

Jag själv heter Hilda, är 27 år gammal, bor i Stockholm och studerar genusvetenskap. Jag är född 

i Lund och uppvuxen i ett vitt, svenskt, medelklasshem. Jag definierar sig som ateist och lever i 

en heterosexuell relation. Jag har varit aktiv i hardcorescenen genom att sjunga i band, arrangera 

spelningar och festivaler samt skriva fanzines i cirka fem år. 

  

                                                
6 Ett fanzine är en icke-professionellt utgiven tidskrift, ofta utskriven på A4-skrivarpapper och som är vanligt 
förekommande inom punk- coh hardcorescenen. 
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Analys 

I detta kapitel kommer jag att, utifrån ett feministiskt fenomenologiskt perspektiv, undersöka för 

hur kvinnorna jag intervjuat förstår och förhandlar kropp, kön och rum i sin relation till att 

mosha. Undersökningen är uppdelad i tre avsnitt baserat på de teman som jag hittat i 

informanternas berättelser. Dessa handlar om Kvinnokroppsligt rörelsemönster, Kroppen som 

står ut och Att ta plats är att ge plats. För att förstå hur informanterna förstår och förhandlar 

kropp, kön och rum måste vi dock först förstå varför de väljer att mosha från första början.  

 

Camilla: Man blir ju helt jävla hög på adrenalin liksom. [mm] Helt sjukt i huvudet. Men asså, det 

är ju typ världens känsla. Jag fattar ju adrenalinjunkies. [mm] Jag fattar inte riktigt varför man 

skulle hoppa ut ur ett plan, men jag fattar liksom känslan. [mm] För att det är ju liksom 

supermycket. 

[....] 

Hilda: Vad tror du det är som ger den här jättekicken då? 

Camilla: Ja men jag tror det är den här, jag tror det är den här typ att man vet att man kan bli 

slagen i ansiktet, [aa] typ nästa sekund. [aa] Det är typ lite triggande att bara veta att ah, men det 

här är en ganska farlig miljö och om man inte har koll så kommer man få en smäll. 

  

”Roligt! Typ som en stor euforisk känsla liksom. Att mosha, att sjunga med och typ samtidigt få 

en sån sjuk adrenalinkick liksom. [mm] Så ibland så kommer man inte ihåg så mycket. [Nä?] 

Utan man vet bara om att man har kul. [mm] Och allting blir som en liten svart massa. Alla blir 

som en liten svart hög såhär ’Blublublu’ och så när låten är slut, det är så man bara ’Wuh?’ Och 

så är man på ett helt annat ställe än där man började.” - Alexandra 

  

När Camilla och Alexandra pratar om varför de gillar att mosha förekommer adrenalin som en 

viktig aspekt. Båda berättar om hur den fysiska ansträngningen som mosh innebär ger 

adrenalinkickar. Dessutom utgör det fysiska risktagandet en ”trigger” för att sätta igång 

adrenalinet hos Camilla. När jag frågar Jasmine hur det kändes första gången hon moshade 

berättar hon såhär: 

  

”Det var bara så jävla fett. Och då var det bara såhär… Jag tänker vilken upprymdhet som helst, 

att man känner det i kroppen. [mm] Man måste få utlopp för det på något sätt. Och jag tror att det 
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var det som hände, att jag ville bara få ut skiten. Och någonstans, samtidigt så var det såhär, det 

blev ju... Den upprymdheten och den glädjen slutar med att det handlar om att såhär,’fan allting 

jag har varit frustrerad och arg över, äntligen hör jag till det här och det här är underbart’ och bara 

fick ut den ilskan i varenda mosh-rörelse liksom och det var… fett!” - Jasmine 

  

Hur moshing kan fungera som ett känsloutlopp är återkommande i informanternas berättelser. 

Både Jasmine och Alexandra pratar om detta som en stor del av värdet i att mosha. Alexandra 

beskriver dels hur hon får en ”stor euforisk känsla” av att mosha, samtidigt som hon vid ett 

senare tillfälle också berättar hur hon kan ”pusha mig ännu hårdare (till att börja mosha) när jag 

inte mår så bra”. Jasmine i sin tur beskriver hur hon börjar mosha för att få utlopp för den 

upprymdhet och glädje som hon ”känner i kroppen”, men att det slutar med att hon även får 

utlopp för sin frustration och för saker hon varit arg över. Även Helena pratar om hur hon känner 

sig ”i kroppen” men talar istället för ett utlopp om en känsla av ”styrka” och ”flow”. 
  

”Det är lite som att dansa fast man dansar till musik som man verkligen gillar. Asså det känns 

verkligen... jag känner mig stark i kroppen eh, och det är som att man har ett flow med musiken 

[mm] och det är det som jag gillar väldigt mycket med det. Det är som att man uttrycker sig med 

mer än bara ett sinne. Man uttrycker sig med kroppen, hela kroppen också. Samtidigt som man 

lyssnar på musiken. Så det blir en stark känsla, av styrka [ja] och av liksom, vad ska man säga, 

flow i kroppen.” - Helena 

  

Oavsett om de beskriver meningen med mosh i termer av hur mycket de uppskattar 

adrenalinkickar, som känsloutlopp eller som en känsla flow och styrka så beskriver 

informanterna återkommande den fysiska, kroppsliga upplevelsen som vital. Informanterna 

förstår moshing som en starkt kroppslig, fysisk känsla. Detta samtidigt som den fysiska rörelsen 

förstås fungera dels som ett sätt att framkalla positiva känslor, såsom  ”stor eufori” och ”världens 

känsla”, och dels som ett sätt att lätta på negativa känslor, såsom Jasmines frustration. 
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Kvinnokroppsligt rörelsemönster 
 

”Jag moshar ju ganska så klassiskt. Windmills och breakdowns och såhär floorpunch och... Det är 

det jag gillar. Det är inte så mycket… Jag gillar inte såhär pogo och jag brukar verkligen inte 

gillar crowd... vad heter det, när man... circle-pit. [nä] Utan jag vill mer att det ska vara såhär hård 

musik och sen mosha hårt till det.” - Helena 

  

Helena beskriver här hur om hur hon bland annat gillar ”Windmills”, att med knutna nävar 

snurra sina armar snabbt runt sig själv, och ”floorpunch”, att lätt framåtböjt växelvis dra 

armbågarna hårt bakåt och slå hårt ner mot marken. Hon säger att hon gillar att mosha ”hårt” i 

motsats till ”pogo”, en förhållandevis o-aggressiv dansstil, och ”circle-pits”, där stora delar av 

publiken springer runt i en cirkel. När jag pratar med Camilla berättar hon hur hon brukar ”spin-

kicka” i moshen, alltså sparka utåt med ömsom höger, ömsom vänster ben, samtidigt som hon rör 

sig framåt i en cirkelrörelse. Intervjudeltagarnas berättelser om mosh indikerar att deras 

kroppsspråk i moshen ligger långt ifrån det normativt kvinnliga kroppsspråk av tvekan och 

tillbakadragna rörelser som Young beskriver i ”Throwing like a Girl” (1980, 43). Att kunna 

sparka hårt ut från kroppen och samtidigt ta sig framåt i en snurrande rörelse kräver stort 

kroppsligt engagemang och att snabbt snurra med armarna runt sig gör att den egna kroppen tar 

upp maximal mängd utrymme som andra människor inte kan vistas på utan att ta skada. De flesta 

intervjudeltagarna uttrycker dessutom en oräddhet inför smärta som inte generellt associeras med 

normer kring ett kvinnligt rörelsemönster. Att mosha kräver fysiskt engagemang, bestämdhet, 

tillit till att kroppen bär samt en acceptans av den risk för skada som en våldsam mosh innebär, 

både mot den egna kroppen och mot andra. Detta bryter starkt mot den feminina kroppsliga 

normativiteten som menar kan Young uppstå när kvinnor upprepat tvingas orientera sig mot sig 

själva och förstå sig själva som objekt (Young 1980, 154). Genom det fullständiga kroppsliga 

engagemang som mosh kräver överkommer kvinnorna denna risk för självobjektifiering (Young 

1980, 148). Att mosha kräver nämligen ett fysiskt engagemang som inte tillåter en splittrad 

orientering.  

Laurine LeBlanc menar i Pretty in Punk (1999, 105 & 13) att punkens rum historiskt varit 

tydligt maskulina och därför också kunnat fungerade som en plats för kvinnor att utmana 

samhällets normer kring femininitet. Jag menar mig här se samma mönster av utmaning av 
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samhällets normer kring kvinnokroppslighet genom att kvinnorna istället följer hardcorerummets 

normer av ett maskulint kodat kroppsspråk. Genom att vara kvinnor och praktisera en annan typ 

av rörelsemönster än vad som ligger i linje med samhällets normer menar jag att de kan förstås 

som manifest över hur den kvinnliga kroppens normativitet inte är absolut. Det går att praktisera 

en annan typ av kroppslighet, ett annat rörelsemönster. Kvinnorna skjuter på den 

kvinnokroppsliga normativitetens gränser. Samtidigt finns det något som skaver i deras 

berättelser. När jag frågar Jasmine hur det känns att prata om mosh med personer som aldrig stött 

på fenomenet tidigare svarar hon såhär: 
  

”Jag kan tycka att det är lite jobbigt typ. Inte så här att... inte så mycket för att det är svårt att 

förklara eller nåt sånt där utan bara mer typ ’Det här är min grej, låt mig va. Jag vill inte gå in på 

det så här. Det är bara någonting jag gör. Skit i det liksom.’ [mm] Så det är lite mer så. Jag vet 

inte varför, det, det är kanske för att hardcore är liksom min lilla grej och jag har inte känt så 

många i det yttre livet liksom, genom studier och jobb och så, som håller på med det…. Så då har 

jag liksom… skydda mitt lilla barn. [mm] Det är såhär att, det en del av mig som ändå såhär är 

väldigt personlig [mm] och som jag kanske bara har lust att dela med folk som själva håller på 

med det. [mm] Ehm… För annars känns det som att jag ger upp så mycket mig själv när jag 

börjar gå in på det och berätta på djupet hur det fungerar och sånt där.” - Jasmine 

 

Av de fyra kvinnor jag intervjuat pratar alla utom Alexandra om mosh som något de inte vill tala 

om med människor som inte har någon tidigare erfarenhet av det. Jasmine beskriver hardcore 

och moshing som något väldigt personligt som hon bara vill dela personer som själva håller på 

med det. Hon säger att hon inte vet varför hon känner så men det är något hon återkommer till 

flera gånger under intervjun. Som citerat i metodkapitlet menar hon bland annat att hon inte hade 

gått med på att delta i intervjun om det inte var för att hon visste att jag höll på med hardcore. I 

intervjun med Camilla hamnar fokus i denna fråga på att prata om moshing med folk på 

arbetsplatsen. Camilla artikulerar en generell ovilja att prata om sin fritid på jobbet men pratar 

också mer specifikt om att inte vilja bli ”dömd” för vad hon gör i sitt privatliv. 

 

”Jag vill ju hålla mitt privatliv och mitt jobb jävligt separerat. Jag vill inte... Så här, när jag är på 

jobbet då är jag där för att jobba, jag är inte där för att så här småprata. Jag vill inte att mitt 
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privatliv ska påverka mitt jobb och jag vill inte bli dömd heller för vad jag gör i mitt privatliv.”  

- Camilla 

 

Jasmine säger att hon inte vet varför hon tycker att det är jobbigt att prata om att mosha men 

både hon och Camilla förstår det som något intimt, antingen som någonting ”väldigt personligt” 

eller som en del av ens ”privatliv”. När det kommer till Helena handlar att prata om mosh med 

personer utanför subkulturen uttryckligen om en känsla av att bli ifrågasatt som okvinnlig. 
  

”Det är ju lite, det är ju lite trist att man alltid ska behöva förklara sig som kvinna varför man inte 

är rädd och står längst bak liksom. För det är svårt att förklara. Eller såhär ’Nej, men jag råkar 

vara en kvinna som inte känner så så här... Det har inte varit ett problem för mig’. Det blir så här, 

vad ska man säga mer? Det finns liksom inte riktigt något vettigt svar på den frågan heller för att 

den blir så konstigt ställd. När någon liksom bara, när någon ifrågasätter varför man inte är som 

tillräckligt kvinnlig eller varför man inte är så kvinnlig som man förväntar sig att man skulle vara. 

[mm]’Nä vad ska jag säga till dig då?’” - Helena 

  

Jag uppfattar det här som att Helena tydligt känner av samhälleliga normerna kring 

kvinnokroppslighet. Hon upplever sig till exempel ifrågasatt varför hon inte är ”rädd” och att 

denna fråga på en och samma gång är ett ifrågasättande av varför hon inte är ”tillräckligt 

kvinnlig”. 

Det finns mycket tidigare forskning som visar på hur kvinnor i mansdominerade miljöer 

ofta väljer att anpassa sig till den maskulina miljön och själva praktisera maskulinitet eftersom 

det i dessa rum generellt ger högre status än femininitet (Rogers 2015, 26). Att informanterna 

genom att mosha i alla fall delvis praktiserar vad som kan förstås som maskulinitet tycker jag är 

tydligt. Samtidigt finns en stor känsla av olust av att prata om detta utanför de rummen där 

maskulinitet är norm. Jag förstår detta som det obekväma i att bryta mot normer. När till exempel 

Jasmine uppfyller hardcorerummets normativitet genom att mosha bryter hon också mot 

samhällets kvinnokroppsliga normativitet. Jag förstår kvinnors ovilja att tala om moshing med 

folk utanför hardcorescenen som en försvarsmekanism. Det är ett sätt att kunna uppnå det som 

Ahmed kallar att passera obemärkt (Ahmed 2011, 135). Att prata om mosh skulle göra dem 

synliga som avvikande, som något som bryter mot normerna.  
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Kroppen som står ut  

”Jag vet bara, jag är redan liten. [mm] Om någon smäller till mig då flyger jag ju. Det finns 

liksom... det spelar ingen roll hur liten eller stor personen som slår mig är liksom. Bara 

momentumet gör ju att jag faller till golvet och redan det är en törn på självförtroendet för jag vet 

att om jag slå någon annan, dom kommer inte röra på sig. För att I’m like 50 kilos, what am I 

supposed to do liksom? [mm] Jag är som ett litet gruskorn liksom som flyger in i en tegelvägg. 

Man ba, ’aja, yeah, I’ll move.’” - Camilla 

  

Ett genomgående tema i intervjuerna med Alexandra, Camilla och Helena är fråga om hur 

kroppsstorlek och styrka påverkar eller begränsar deras deltagande i moshen. Både Alexandra 

och Camilla pratar om den egna kroppen är liten och svag och hur detta utgör ett problem för 

dem när de ska mosha. För Camilla är hennes kroppsstorlek för det första ett problem som 

förstås som rent fysiskt. När hon uttrycker det som att  hon ”är som ett litet gruskorn liksom som 

flyger in i en tegelvägg” förstår jag detta som att hon upplever att hon inte har möjlighet att delta 

i moshen på samma villkor som andra kroppar i den. Om hon slår någon kommer denna ”inte 

röra sig”, medan hon själv ”flyger” om någon smäller till henne, oavsett ”hur liten eller stor” 

personen är. Camilla förstår också hur detta ojämlika förhållande är en ”törn på 

självförtroendet”. Det är alltså inte de andra, större och starkare kropparna som utgör ett problem 

för henne själv, utan det är den egna kroppen som förstås som ett problem. Förutom ett rent 

fysiskt hinder är den jämförelsevis lilla kroppen alltså dessutom något som skadar hennes 

självförtroende. 
  

”För problemet med det är, för mig då, är att jag är kort att jag är väldigt liten, vilket då gör att 

jag… och att det väldigt ofta… ja men det är väldigt ofta mycket cis-män [mm] som är långa, 

stora och att det blir också som att jag måste tänka efter lite såhär ’Kan jag ge mig in nu utan att 

riskera att bli helt nedtrampad?’.” - Alexandra 

  

För Alexandra, som är den enda som uttrycker någonting som kan likna rädsla för skada, är den 

egna kroppsstorleken en förklaring till varför det tog lång tid från det att hon började gå på 

spelningar till att hon själv började mosha. Rädslan för att bli ”helt nedtrampad” gjorde henne 

under lång tid fysiskt tillbakadragen. Till skillnad från hos Camilla är det dock inte bara den egna 

kroppen som förstås som problematisk, utan även ”cis-män som är långa, stora” förstås en del av 
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problemet. Jag tolkar det som att Alexandra inte bara förstår den egna kroppen som problemet i 

relation till de oproblematiska kroppar som, med Ahmeds ord, rör sig vanemässigt i hardcorens 

rum. Problemet ligger istället i den ojämna relationen mellan den egna kroppen och de kroppar 

som utgör en normen och Ahmed skulle säga förlängs av det maskulina rummet (2011, 142). 

Jasmine utmärker sig som den enda som inte pratar om den egna kroppen. De enda 

tillfällena hon nämner kroppar är när hon pratar om andra kroppars styrka eller storlek i relation 

till skador hon ådragit sig när hon moshat. Då pratar hon bland annat om ”en stor finsk man” 

som trampade henne i ansiktet och ”en stor snubbe” som stagedivade7 på henne. Hur hon ändå 

omnämner dem som ”stora” förstår jag som en relationell utsaga, där de är stora i relation till 

henne själv som mindre. 

I både Alexandra och Camillas fall förstås den lilla eller svaga kroppen, i sig eller i 

relation till andra kroppar, som en anledning till att inte alltid kunna delta i moshen fullt ut eller 

på jämlika villkor. Helena i sin tur berättar om hur hon hårdtränat taekwondo i flera år och 

beskriver en av de bästa sakerna med att mosha som känslan av att känna sig ”stark”. Samtidigt 

beskriver hon sig själv som ”spinkig” och pratar om den ”lilla kraft” hon kan uppbringa i relation 

till andra i moshen som är ”jättestora eller sådär manligt starka”. Mot bakgrund av Naomi 

Griffins (2012, 76) förståelse av hur genus och rumslighet alltid konstrueras i relation till 

varandra förstår jag det här som att även (den könade) kroppen konstrueras i relation till rum. 

Detta genom hur Helena både pratar om att hårdträna taekwondo i flera år och vid ett tillfälle 

pratar om sig själv som ”stor” men samtidigt förstår sig själv som spinkig och kraftlös i relation 

till andra kroppar i en moshpit. Även om det blir extra tydligt hos Helena förstår jag det som att 

även Alexandra och Camilla hela tiden förhandlar den egna kroppen i relation till de kroppar 

som förlängs av rummet. För att tala med Ahmed så tar rummet tar form efter de maskulina 

kropparnas vanemönster så att rummet kodas som maskulint. Informanternas feminina kroppar 

står ut mot rummets maskulina form (2011, 135).  

Hos både Helena, Camilla och Alexandra förstås alltså den egna, feminina, kroppen som 

avvikande eller problematisk i relation till den maskulint kodade kroppen som norm. Alexandra 

och Camilla uttrycker att kroppen tidvis har lett till en begränsning i rörelseutrymme och Camilla 

uttrycker utöver detta dessutom vad jag tolkar som en skam över att kroppen inte gör ett större 

                                                
7 En stagedive är när någon hoppar, oftast från scen, mot publiken i syfte att bli uppburen på publikens armar. I 
hardcoresammanhang är det dock vanligt att folk stagedivar även utan att försöka bli fångade. 
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avtryck i rummet. Detta avtryck förstås som så gott som icke-existerande i relation med det 

avtryck som manskropparna gör i samma rum. Känslan av att anpassa sig till rummets form och 

förväntningar, att röra sig på samma sätt som de maskulina kropparna som rummet är format 

efter, och ändå inte lämna något avtryck är olustigt. Oavsett om det är den egna kroppen eller 

den egna kroppen i relation till andra kroppar som förstås som problemet så förstår både Helena, 

Camilla och Alexandra den egna kroppen som det avvikande i ett rum fullt av kroppar som liknar 

varandra. 

Även när informanterna lyckas överkomma det upplevda motståndet i att ha en avvikande 

kropp finns det fler hinder på vägen till att mosha ”ostört”. Både Alexandra och Camilla 

uttrycker nämligen att de känner olust inför när personer som sett dem mosha kommer fram och 

kommenterar detta. Att upptäcka att de blir eller har blivit observerade menar både Camilla och 

Alexandra kan leda till en självmedvetenhet som får dem att sluta mosha. 
  

”Det blir som att någon har iakttagit mig. [mm] Och jag blir då obekväm för att det blir som att 

jag... Ja men som man alltid gör när man är ute, tänker jag, såhär, så är det som att jag gillar att 

vara i min lilla bubbla i min tanke. Asså att jag tänker att jag är här och tar den här platsen och ser 

ut och gör som jag vill. [mm] Och om någon kommer fram och även om det kan vara en jättefin 

bekräftelse såhär, men då ibland kan det slå på ett sätt som att jag blir obekväm för då känner jag 

mig bevakad, eller som att nån har kollat hur jag ser ut typ och då blir det genant för mig för då 

känns det som att ’Okej, men den här personen har sett och, men hur ska jag göra nu?’ Och så blir 

jag så här ’Vad ska jag göra?’ känner jag. Fastän att jag vet ju… det blir som att jag 

överanalyserar eller övertänker det på nåt sätt och så blir det såhär ’Nä, nä, nä!’” - Alexandra 

  

När någon kommenterar på Alexandras moshande, även om det är ”jättefin bekräftelse”, gör det 

att hon känner sig ”iakttagen” och ”bevakad” vilket får henne att känna sig ”obekväm”. I 

transkriberingar av intervjuer försvinner alltid det kroppsspråk och betoningar som ibland kan 

vara avgörande för att förstå vad en informant menar. I den här specifika intervjukontexten med 

Alexandra tolkar jag med hjälp av Alexandras kroppsspråk och betoningar hennes avslutande 

”Nä, nä, nä!” som ett svar på frågan hon ställer till sig själv: ”Vad ska jag göra nu?” där jag 

tolkar ”Nä” som synonymt med ”Ingenting”. ”Vad ska jag göra nu? Ingenting!” Att känna sig 

iakttagen och bevakad leder alltså till obehagskänsla som får henne att låta bli att röra sig, att 

göra ingenting istället för att mosha. 
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”Hela den här aspekten av att mosha är så jävla förknippad med mig med att ha en stark 

självkänsla för jag tycker att det är väldigt jobbigt [mm] för att jag känner mig väldigt uttittad. 

[mm] Speciellt liksom, jag tycker ju att det är jobbigt när folk kommer efter och kommenterar 

’Ah men fan vad fett att du moshar’ eller nåt sånt för jag vill inte vara i den positionen där folk 

kollar på mig. För då blir det... jag känner mig så jävla utsatt då. Jag vill ju bara få göra min grej 

utan kommentarer. [mm] Och nu när jag har då dålig självkänsla, eller självförtroende så har jag 

bara skippat att mosha helt för jag blir så här ba ’Nej, jag kan inte hantera att folk tittar på mig på 

det sättet’.” - Camilla 

  

För Camilla leder att bli tittad på till en känsla av att vara ”så jävla utsatt”, något som hon känner 

att hon inte kan hantera när hon har dåligt självförtroende. Detta gör att hon under en period helt 

avstått från att mosha. 

Gemensamt för dessa två berättelser är att de beskriver den process som Ahmed menar 

stoppar kroppen och får den att fungera som en social stresspunkt (Ahmed 2011, 142). I 

föregående kapitel visade jag hur kvinnorna genom att mosha bryter mot det normativa kvinnliga 

kroppsspråk som kan uppstå genom att kvinnor hela tiden tvingas orientera sig mot sig själva och 

förstå sig själva som objekt. Även när kvinnorna, genom det fullständiga kroppsliga engagemang 

och den utåtriktade orientering som mosh kräver, överkommer vad Young kallar 

självobjektifiering blir det här tydlig att orienteringen åter kan tvingas inåt genom att omvärlden 

påminner kvinnorna om att dem är tittade på (Young, 1980, 154). Då blir kroppen återigen ett 

objekt. De blir självmedvetna och obekväma och kroppen känns som en social stresspunkt som 

inte längre kan röra sig med samma lätthet när den blivit påmind om hur den tittas på ett objekt.  

Att ta plats är att ge plats  

Alexandra: På nåt konstigt sätt kan jag också känna att jag vet för lite för att kunna ta vissa typer 

av plats. Så här, jag har liksom gått på spelningar i flera år, men jag känner mig liksom inte... jag 

känner mig liksom inte... Till exempel om folk diskuterar band och hur dom låter och jämför dom 

med varandra så sitter liksom inte jag och gör det för att så pass mycket känner jag mig liksom 

inte inne i den delen av HC-scenen8 typ. Och då blir det också som att jag i de situationerna, att 

jag då känner den här typen av press att då, att folk tror att kanske jag är jätte kunnig eller att jag 

                                                
8 ”HC” bör här förstås som en förkortning för ”hardcore”. 
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kan jättemycket. 

Hilda: I vilka situationer då? 

Alexandra: Ehm... men till exempel i mosh. 

  

Trots att Alexandra säger att hon har gått på spelningar i flera år så känner hon inte att hon är en 

del av ”den delen av HC-scenen” som ägnar sig åt att diskutera ”band och hur dom låter”. Att 

hon känner att hon inte är ”inne i den delen” förstår jag som att hon inte alltid känner sig som en 

helt fullvärdig deltagare. När hon säger att hon ”kan för lite för att ta vissa typer av plats” är det 

tydligt att hon åsyftar fysiskt platstagande, ”till exempel i mosh”. Alexandras känsla av att inte 

vara en fullvärdig deltagare förstås alltså som ett hinder för hennes deltagande i den fysiska 

aktivitet som det är att mosha. Verbal subkulturell kunskap förstås alltså hos Alexandra som en 

nyckel till att kunna känna sig helt bekväm med fysiskt kroppsligt platstagande. 

 Senare under intervjun, när Alexandra börjar prata om Jasmine, blir det tydligt att 

Alexandra förhandlar sitt deltagande även i relation till en annan kunskapsaxel. Till en typ av 

kunskap som inte bara baseras på subkulturellt specifikt vetande. 

 

Alexandra: För mig spelar hon en väldigt viktig roll. Det är dels då för att hon också… att hon är 

brun och att hon har ett band som också fokuserar väldigt... där texterna handlar väldigt mycket 

om just att vara brun och framför allt, i hennes fall, om att hon är muslim. 

[…] 

Alexandra: [mm] Och då, och i och med att, som att hon då finns [mm] och att hennes band finns 

får det också för mig som att typ att, ja men typ att ’Äntligen! Yes!’ typ. Det här är faktiskt 

någonting som jag kan eh, som jag kan få ta del av. [mm] Som jag är också vissa saker. Vissa 

saker som jag är en del av. Sen så skiljer ju sig vi från varandra, men ändå liksom. Det finns 

någon form av gemensam nämnare i det. [mm] Att jag känner att det här är någonting som jag är. 

[mm] Faktiskt. Och att jag då också känner… På till exempel spelningar, då att jag då, embracear 

det ännu mer för att jag tänker att ’Nä men nu är det faktiskt jag som har rätten till det här mer än 

typ majoriteten här. [mm] Det är faktiskt jag som förstår mer eller har mer kunskap eller vad man 

nu ska säga liksom såhär. Kunskap kanske är fel ord, men mer erfarenhet liksom. Att jag kanske 

har mer förståelse för andra... och så vidare. 

Hilda: Vad gör du då när du embracear det? 

Alexandra: Jag bara tar mycket, mycket… mycket plats tror jag. Att jag… 

Hilda: Du moshar då eller? 
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Alexandra: Ja. Eller att jag kan stå typ och sjunga med och typ skrika. [ja] Så jag behöver inte ens 

mosha [nä] , det räcker med det liksom. 

 

Alexandras känsla av rätt till platstagande i rummet förhandlas alltså både i relation subkulturellt 

specifik kunskap och gentemot en kroppsligt erfarenhetsbaserad kunskap; gentemot den 

erfarenhetsbaserade kunskapen i att ha en brun kropp. 

Som jag gått igenom tidigare står den feminina kroppen ut i det maskulina rummet. 

Samma upplevelse artikuleras av Alexandra och Jasmine även kring den egna, bruna, kroppen. 

De beskriver det som Ahmed kallar för att inte förlängas av rummet, att stå ut, att känna sig 

observerad och objektifierad, och det skapar en obekväm känsla (Ahmed 2011, 135-136). 

Samtidigt som flera av kvinnorna i varierande grad upplever att de står ut ur mängden på ett 

obekvämt sätt använder de också just detta, att vissa kroppar står ut, som en grund för motstånd. 

Hur Jasmines bruna kropp står ut mot bakgrund av hardcorens vita rum blir en inspiration för 

Alexandra att ta plats. Samma sak artikuleras också i relation till kvinnokroppar som står ut mot 

bakgrund av hardcorens maskulina rum. Rummet som är både färgat och format efter vita, 

maskulina kroppar bildar en tydlig bakgrund, inte bara att känna sig uttittad mot, utan även att 

medvetet synliggöra sig själva och andra mot. Att se andra utstående, obekväma kropparna röra 

sig genom rummet blir en inspiration för den egna kroppen att kunna röra sig på liknande sätt. 
  

”Första gången jag blev inspirerad till att börja mosha, det var ju inte för att jag såg en snubbe 

göra det liksom utan det var ju för att jag såg en ascool brud som stod själv... på liksom en 

spelning. Det var typ sju pers på den här jävla spelningen liksom. Hon stod själv liksom, och 

vevade. Och man ba fan vad gött, hon är så jävla cool, jag vill bli som henne! [mm] Det var ju 

superinspirerande och det var ju en stor anledning till att jag började liksom... [mm] mosha. För 

jag ba ’Hon var cool, jag vill bli som henne, vad ska jag göra?’” - Camilla 
  

Känslan av identifikation med andra kroppar som står ut fungerar här för både Camilla och 

Alexandra som en nyckel till motstånd, en möjlighet att känna att den egna kroppar också har rätt 

att ta plats. 

Där Camilla och Alexandra i citaten ovan förstår andra utstående kroppar som en nyckel 

för deras eget platstagande förstår Helena och Jasmine i de följande citaten sina egna kroppar 

som nycklar för andras deltagande. Här tycker jag dock att det är viktigt att poängtera att flera av 
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intervjudeltagarna ger uttryck för båda positionerna. De ger både uttryck för att de får plats 

genom att identifiera sig med andras kroppar och att de ger plats genom att andra identifierade 

sig med den egna kroppen. Citaten på just detta ämne bör alltså förstås som exempel på hur 

intervjudeltagarna generellt pratar om egna och andras utstående kroppar snarare än som att 

Camilla och Alexandra bara får plats och Mattis och Jasmine bara ger plats. Informanterna 

växlar mellan de båda positionerna. 
  

”Men sen har jag också upplevt många gånger att när jag ger mig in i moshen så kommer det 

fram tjejer som inte hade gjort det och liksom... alltså som vågar gå in i moshen när dom ser att 

jag är där. Och då blir det ju att man kommunicerar lite och ja, försöker uppmuntra lite ’Ah, vad 

kul att ni kom hit!’ liksom.” - Helena 

  

”Jag tror att jag blir lite mer triggad (att mosha) om det bara är snubbar. [ja] Bara såhär ’Fuck 

you!’ liksom.’Jag ska också in här!’ Ehm, men är det tjejer så blir jag också mer pepp. Asså det är 

ju väldigt kul och så här ’Ja, äntligen!’. Och jag tror att på senare år… så känner jag att det är mer 

normaliserat för att det är fler  tjejer i (mosh)piten och det är faktiskt jävligt skönt. [mm] Då 

känner jag inte riktigt den här plikten att så här ta plats och göra plats för tjejer liksom så då kan 

jag bara ta det lugnt istället för att kanske få en smäll till ett band jag kanske inte lyssnar på eller 

bryr mig om särskilt mycket liksom. [mm] Eh, Så att jag tror att jag triggas mer och vill gärna gå 

in om det bara är snubbar. Bara för att liksom. [mm] men om det är några tjejer då kan jag bara 

såhär ’They’re doing it, I’m cool’. Så det är mer på det viset. Jag slappnar av mer.” - Jasmine 

 

Helena talar om hur tjejer som inte hade vågat komma in i moshen innan gör det när hon själv 

börjar mosha medan Jasmine förklarar det som att andra kvinnors närvaro i moshen gör att hon 

inte behöver känna ”plikten att ta plats och göra plats för tjejer”. När andra kvinnokroppar börjar 

ta plats och sträcka ut sig i det mansdominerade rummet känner Jasmine alltså inte längre samma 

behov av att säga ”Fuck you”. Hon upplever inte samma pliktkänsla kring att göra motstånd 

genom att ta plats som när det bara är manskroppar som sprider ut sig i rummet. Det att andra 

utstående kroppar börjar ta plats i moshen gör att den egna utstående kroppen kan ”slappna av”. 

Mot bakgrund av Ahmeds teorier om kroppen som social stresspunkt förstår jag dels detta som 

att behovet av att göra motstånd minskar men även som att kroppen inte känns lika stressad när 

den känner igen sig i andra kroppar (Ahmed 2011, 142). Istället för att kännas obekväm blir den 

mer avslappnad, mer bekväm. Samma mönster menar jag går att se hos Alexandra när hon pratar 
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om att Jasmine får henne att ”anamma sin brunhet”. Där känslan av igenkänning får Jasmine att 

backa ur moshen får det dock Alexandra att gå in i moshen. Samma upplevelse kan alltså få olika 

resultat beroende på hur kvinnorna inledningsvis reagerade på känslan av att den egna kroppen 

står ut i rummet. 

  På grund av min position både som genusvetare och kulturell insider i egenskap av 

kvinna i hardcorescenen upplever jag det som att de flesta informanterna tar en feministisk 

orientering som så självklar att den inte behöver artikuleras. Det är dock tydligt att det motstånd 

som kvinnorna gör möjliggörs genom att de har en närhet till förklaringsmodeller kring 

maktrelationer. I ”Vithetens Fenomenologi” beskriver Ahmed (2011, 135) hur vita kroppar kan 

passera obemärkt i de rum som redan tagit färg efter dem. Vita kroppar smälter in i vita rum. Det 

är kropparna som står ut som syns tydligast, både för de kroppar som är i majoritet och för den 

egna utstående kroppen som tvingas orientera sig inåt. Genom intervjuerna är det dock tydligt att 

kvinnorna ser männen. Jasmine och Alexandra pratar dessutom också om hur de ser de vita och 

kropparna. Genom en intersektionell feministisk orientering kan de alltså synliggöra de vita 

manliga kropparna trots att de förlängs av det rum som tagit färg och form efter dem. 
 

Jasmine: Jag tror att eh, är det andra brudar som moshar, inte bara brudar, transpersoner, bruna 

personer, personer som har alltid synts till eller inte alltid fått utrymme, så... jag vet inte hur man 

ska beskriva det men det blir väl en mer välkomnande mosh på något sätt. Att jag kanske såhär 

tar hand om lite mer. Eh, kanske inte att jag moshar mjukare alltid om det är personer man känner 

då kör man nog på som vanligt liksom. Men är det personer som typ, man inte sett på spelningar 

förut så är det typ såhär att man råkar flyga in i dom, att man ger dom en snabb kram, kollar ’Är 

du okej?’, kollar av lite mer, för att man gärna vill uppmuntra att dom också ger sig in. [mm] Men 

är det såhär vita snubbar och... eh...’nothing against them’ höll jag på att säga, [skratt] men i alla 

fall. Eh, då är det såhär,’Asså nä, ni har haft ert utrymme i 20-30 år nu’.  

Hilda: Mm. Även om dom är nya i moshen? Alltså just dom killarna? 

Jasmine: Ja. Jag tänker ’Ni har nog med privilegier i samhället liksom, ni kan ta en smäll här’ 

liksom. 

  

”Jag blir ju skitpeppad när jag ser andra tjejer mosha och ta för sig i och med att det… inte är asså 

såhär många tjejer, eller såhär asså om inte är cis-män, tar inte så mycket plats [mm] för att dom 

inte vågar liksom och för att dom tycker att det är… att det är obehagligt. Och då när jag ser att 

folk vågar, kanske att det är personer som kanske inte brukar göra det annars som gör det, då blir 
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jag också väldigt peppad och då blir det ännu mer så, att man då också på något sätt eh... 

Någonting som man inte pratar om men som att det är en självklarhet, då är det klart att vi alla då, 

vi då som inte är cis-män som är i moshen tar ännu mer plats liksom och eeh.. [mm] vilket jag 

tycker är jättepepp!” - Alexandra 

  

Även om kvinnorna upprepat tvingas orientera sig mot sig själva som objekt är de inte blinda för 

de kroppar som borde smälta in. De ser de vita och manliga kroppar som sträcker ut sig i det vita 

och mansdominerade rummet. De ser både de rummets färg och dess form. Att inte bara 

orientera sig mot den egna kroppen och andra kroppar som står ut utan även genom en 

intersektionell feministisk orientering se den vita och manliga kroppar i rummet som antal, som 

objekt, förstår jag som en viktig motståndsstrategi.  

Även om alla informanter inledningsvis mende att de moshar för att uppnå en fysisk 

känsla i den egna kroppen, en känsla av eufori, styrka, flow eller utlopp förstår också alla 

informanter hur utstående kroppar är beroende av varandra för att ta plats. För att ta plats eller 

för att ge plats. För att ta plats är att ge plats. 

Avslutande reflektion 

I denna uppsats har jag undersökt hur kvinnor förstår moshing som meningsskapande aktivitet 

och hur de förstår och förhandlar kropp, kön och rum i sin relation till att mosha. Jag har talat 

med fyra kvinnor som alla moshat i mellan 7 och 14 år och analyserat deras berättelser om 

upplevelser och känslor utifrån ett feministisk fenomenologiskt perspektiv. 

 Jag har funnit berättelser om starka kroppsliga känslor, om adrenalin, eufori, utlopp och 

styrka. Men även om obekväma känslor av hur kroppen står ut i rummet och känslan av att bli 

betraktad. Jag har mot bakgrund av Youngs förståelse av kvinnokroppslig normativitet visat hur 

kvinnorna bryter mot föreställningar om hur kvinnokroppen får röra sig, hur de genom ett 

våldsamt platstagande spräcker gränserna för kvinnokroppslig normativitet. Men jag har även 

med hjälp av Ahmed visat hur kvinnornas förståelse av den egna kroppen alltid förhandlas fram 

som avvikande i relation till maskulina och vita kroppar. Slutligen har jag funnit hur kvinnorna 

genom en intersektionell feministisk orientering använder just det att vissa kroppar ses som 

avvikande, står ut, är obekväma och blir utstirrade, som en grund för motstånd. Som motstånd 

både mot rummet som maskulint och vitt. Kvinnorna använder den egna kroppen för att genom 
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ett våldsamt rörelsemönster skapa plats åt andra kroppar som står ut. Samtidigt tar de också 

villigt emot och fyller upp den plats som de upplever att andra utstående kroppar möjliggör för 

dem. 

 Som jag visade i kapitlet om Tidigare forskning fokuserar mycket av den forskning som 

gjorts på kvinnor i mansdominerade miljöer på hur kvinnor övertar maskulina normer och 

beteenden för att passa in i gruppen. Denna uppsats har aldrig syftat till att undersöka hur 

kvinnor faktiskt beter sig i hardcorens rum. Istället har jag undersökt hur kvinnorna själva förstår 

och förhandlar sin egen position utifrån kön, kropp och rum. Vad jag har funnit genom detta 

perspektiv är en ingång i dessa kvinnors livsvärldar och en förståelse för att oavsett ifall de 

praktiserar maskulinitet inom hardcorens rum eller ej så uppfattar de sig själva som avvikande. 

De förstår sig som avvikande utifrån kropp och kön både på ett obekvämt och tryckande sätt, och 

samtidigt på ett solidariskt stärkande och motståndskraftigt sätt.  

Detta fokus på erfarenhet har vidare bidragit till att stärka förståelsen för hur könade 

kroppsliga normer är rumsligt specifika. Även om moshing innebär att följa hardcorerummets 

kroppsliga normer så innebär att följa dessa normer samtidigt att kvinnorna bryter mot 

samhällets generella kvinnokroppsliga normer. Jag förstår det som att kvinnorna i min studie är 

fast i en obekväm dubbelhet av normbrott där de aldrig kan uppfylla alla förväntningar som 

riktas mot kroppen. 

En intressant aspekt av att producera denna uppsats har varit hur jag, som vit kvinna i 

hardcorescenen, inledningsvis utgick från att kategorin ”kvinna” skulle vara den identitet som 

kändes viktigast och mest utstickande för mina informanter. I intervjuerna med både Jasmine och 

Alexandra kom dock mycket av samtalen att handla om erfarenheten i att ha en brun kropp i ett 

vitt rum. Jag har tidigare reflekterat över hur vit hardcorescenen är men jag har alltid, mot 

bakgrund av den hårda musiken, mansdominansen och den våldsamma moshen, uppfattat 

maskulinitet som hardcorescenens mest framträdande identitet. Informanternas berättelser har 

dock gjort att jag fått upp ögonen för min egen blindhet som en vit kropp i ett vitt rum. Som en 

kropp som passerar och inte behöver orientera sig mot sig själv. Som inte behöver se sin egen 

vithet så länge den inte, som nu, tvingas till det. 

 Hardcorescenen har för informanterna inte bara fungerat som en plats för dem motstånd 

mot samhällets normer utan även som en plats där det faller sig förhållandevis naturligt för dem 

att göra motstånd även mot den egna subkulturen. Informanterna har visat hur ett våldsamt 
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maskulint rum kan vara en grund för en intersektionell feministisk orientering och för ett 

kollektivt motstånd bland de kvinnor som deltar. De visar hur de använder ett våldsamt 

rörelsemönster för att skapa plats för andra utstickande kroppar och hur mosh kan förstås som en 

feministisk praktik. Denna dubbla orientering mot både våld och en feminism menar jag är 

uppseendeväckande och något som jag tycker förtjänar större genusvetenskaplig 

uppmärksamhet.  
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Appendix 1 - Intervjuguide 
 

1. Kan du berätta om hur du kom in i hardcorescenen?  
2. Berätta om hur det brukar vara när du går på ett gig. (Vad gör du innan, hur brukar du 

förbereda dig, går du dit själv, med någon, med vem i så fall, äter du, dricker du, ser du 
alla band, moshar du, något annat?) 

3. Vad tycker du är det bästa respektive sämsta med att pyssla med hardcore? 
4. Kan du berätta om din relation till några specifika kvinnor i scenen? (Artister, kompisar, 

folk du träffar på spelningar eller andra?) 
5. Kan du berätta om första gången du moshade? Hur kände du då? 
6. Vad krävs för att du ska börja mosha? (Vilka band, vilken lokal, vilka personer i 

moshen?) 
7. Hur tänker du kring risken att du skadar dig i moshen? 
8. Är det viktigt för dig att du känner dig trygg för att kunna mosha?  
9. Spelar det någon roll för dig om det är kvinnor eller män på scen och/eller i publiken för 

huruvida du moshar eller ej? 
10. Hur pratar du med människor som aldrig varit på en hardcorespelning om vad du håller 

på med på fritiden? Kan du ge ett exempel? 
 
Bakgrundsfrågor: 
 

1. Var och när är du född? 
2. Vad har du för sysselsättning? 
3. Hur gammal var du när du började lyssna på hardcore? 
4. Hur gammal var du när du började mosha? 
5. Vad har du för sexualitet? 
6. Har du någon religiös tillhörighet? 
7. Vad jobbar dina föräldrar med?  
8. Var är dina föräldrar födda? 


