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Abstract

This thesis sets out to examine how feminist struggle can be negotiated, defined and motivated. By
using Oral history as a theoretical and methodological framework, three persons narrative are being
constructed, explored and discussed throughout the thesis. All the interviewees define themselves as
women and feminists and have all practised music in different separatist rock and pop-groups from
1970  to  present.  Themes  as  music  as  political  action,  and  separatism for  persons  who  define
themselves as women are discussed. The tree informants agree about some feministic goals such as
equality and the right to be able to play and perform music regardless of gender identity, although
the means to reach these goals are formulated differently. 

Keywords: aktivism, feminism, Jenny came back, musik, Oral history, Röda Bönor, separatism, 
Tiger Bell, tjejband 

Förstasidans citat är hämtat från låten ”Don't wanna hear about your band” av Tiger Bell.
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1. INLEDNING

Jag vågade aldrig lära mig att spela ett instrument. Jag ville, och min tålmodige och musikaliska far

försökte lära mig många gånger. Jag sjöng en del, både i kyrkokör och hemma. Försökte ett tag att

skriva egna låtar, tills min bror en dag (när jag antagligen hade lånat kläder utan att fråga eller

snokat på hans rum) sa att jag sjöng falskt. Jag tror inte att han menade allvar, men han var arg för

något. Och jag trodde honom. Det tog lång tid för mig att börja våga sjunga utanför duschen, flera

år  faktiskt.  Det  var  först  för  ungefär  ett  år  sedan,  när  några  vänner  till  mig  startade  upp  en

feministisk kör som jag började våga sjunga på riktigt igen. Sammanhanget blev snabbt väldigt

viktigt för mig; det blev en oas där personer som bara ville varandra väl kunde ses och tanka kraft,

peppa varandra, diskutera feminism och göra musik tillsammans. Jag insåg också, där i kören, att

feministisk praktik kan vara så många saker. Det sammanhanget var något jag hade avundats andra

under lång tid. Killkompisar och expojkvänner som till synes så enkelt hade ingått i musikaliska

gemenskaper, och inte minst de sjukt coola tjejerna som enligt mig gav hela världen fingret och

spelade den musik som jag hungrigt lyssnade på. Jag ville vara som dem, men lät mig stoppas av

rädslan av att bli dömd och bedömd. Den här uppsatsen erbjöd för mig möjligheten att få träffa och

lyssna till några av dem som gjorde det som jag aldrig vågade. 

Genom historien  har  kvinnor  genomgående  varit  underrepresenterade  i  musiksammanhang  och

kvinnors möjligheter att skolas musikaliskt och framträda professionellt har begränsats. De kvinnor

som varit betydelsefulla för musiken undanträngs i historieböckerna och glöms bort1, och upp växer

de som tror att kvinnor aldrig har spelat och skapat musik. Jag anser att det finns ett skrikande

behov av feministiska, kvinnliga och musikaliska förebilder.  En historieskrivning som erbjuder ett

spektra av förebilder att välja och vraka på ser jag som en del av lösningen. 2 Eller som historikern

Paul Thompson uttrycker det: ”Vi behöver historia som leder till handling. Vi behöver inte historia

för att bekräfta utan för att förändra världen.”3 

Därför ämnar jag att, genom andra personers narrativ, undersöka hur det kan vara att vara kvinna

och spela musik tillsammans med andra kvinnor vid tre olika nedslag i tiden. Förhoppningen är att

således kunna belysa några av de problem, utmaningar och strategier som feminister möter och

använder sig utav i musiken och livet. 

1 Se exempelvis Selander, Marie, Inte riktigt lika viktigt?: om kvinnliga musiker och glömd musik, Gidlund, Möklinta,
2012.

2 Som blivande lärare i historia anser jag att det är av största vikt att vara medveten om, och ha strategier för 
förekomsten av skev könsrepresentation i exempelvis läromedel. 

3  Thompson, Paul, Det förgångnas röst: den muntliga historieforskningens grunder, Gidlund, Stockholm, 1980: 32.
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2. Bakgrund och forskningsläge

Som rubriken  antyder  har  jag  valt  att  sammanfoga  avsnitten  bakgrund  och  forskningsläge,  då

mycket av den forskning som finns gällande mitt ämne även kan användas för att ge läsaren en

uppfattning om de skeenden och bakomliggande orsaker som kan anses ligga till grund för mina

informanters roller och ageranden. För tydlighetens skull kommer jag delvis att skissartat redogöra

för det samhällspolitiska läget under de tider som är aktuella för min undersökning för att sedan

redogöra för annan forskning på området som är relevant på olika sätt för min forskningsansats. 

Marie Selanders bok Inte riktigt lika viktigt?: om kvinnliga musiker och glömd musik4 blev på något

vis den litterära inkörsporten för mig i ämnet. Boken är författad utifrån Selanders egna erfarenheter

som  rockmusiker,  kvinna,  och  aktiv  inom  den  ”kvinnokulturella”  aspekten  av  1970-talets

kvinnokamp. Syftet med boken är att fylla det kunskapshål som finns om kvinnliga musiker, som

Selander menar har haft stort inflytande i musikhistorien. Det är inte en vetenskaplig skrift som

sådan, men innehåller mycket referenser och är en god bok att börja med för den som är intresserad

av ämnet. 

2.1 1970-talet och kvinnorörelsen

I  texten  En  riktig  revolutionär:  Klass,  kön  och  politiskt  motstånd  i  den  svenska  68-vänstern5

fokuserar  Helena  Hill  skapandet  av  maskulinitet  i  förhållandet  till  skapandet  av  radikal

vänsterpolitisk ideologi.  Hill visar på hur manlighetsdiskursen inom den revolutionära vänstern

avgränsades  genom diverse  uteslutningsmekanismer.  Detta  gjordes  bland annat  genom att  kalla

”feminina”  eller  ”omanliga”  frågor  och  egenskaper  borgerliga,  vilket  kontrasterades  mot  (den

manliga)”arbetaren” med revolutionära anspråk. Genom att osynliggöra och avfärda ”kvinnofrågor”

som  icke  politiska,  privatiserande  och  borgerliga  med  hänvisning  till  att  dessa  skulle  försena

revolutionen upprätthölls  en könsmaktsordning inom den revolutionära vänstern där  femininitet

underordnades  maskulinitet,  och  där  en  specifik  typ  av  maskulinitet  normerades6.  Kvinnors

upplevelser av att inte ges tolkningsföreträde om vad som bör behandlas som politiska frågor, ledde

till den organisering som kom att kallas 1970-talets kvinnorörelse. 

4  Selander, (2012). I sin bok lyfter Selander internationella och svenska kvinnliga musiker, främst inom jazz, blues 
och rock. Hon intervjuar även kvinnliga musiker av idag för att gemensamt reflektera över vad det innebär att vara 
kvinna i en mansdominerad musikscen.

5  Hill, Helena, 'En riktig revolutionär: klass, kön och politiskt motstånd i den svenska 68-vänstern', Norma (Print)., 
2010(5):2, s. 114-131, 2010. 

6 Hill, (2010: 129)
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Emma Isaksson analyserar i sin avhandling Kvinnokamp : synen på underordning och motstånd i

den nya kvinnorörelsen7 1970-talets kvinnorörelse och främst dess ideologiska hållningar. Isaksson

fokuserar på begreppen förtryck, kamp och frigörelse; hur en inom rörelsen har förhållit sig till

dessa begrepp och vilka strategier som utformats inom ramen för kvinnokampen. Författaren delar

in  rörelsen  i  tre  ”projekt”,  som  denne  benämner  det  socialistiskt  feministiska  projektet,  det

kvinnokulturella projektet och det lesbiskt feministiska projektet. Isaksson menar att projekten var

centrala  i  kvinnorörelsen,  trots  varierande  engagemang,  men  att  de  vidare  belyser  en  bred

ideologisk mångfald ”[...]  inom vars ramar det uppstod olika sätt  att  förhålla sig till  begreppen

förtryck, kamp och frigörelse”.8 Karakteristiskt för den så kallade ”nya” kvinnorörelsen var det

starka  teoretiska  intresset  som  genom  de  tre  projekten  nämnda  ovan  stod  för  en  gedigen

kunskapsproduktion om kvinnors underordning ”[…] och strategier för att upphäva dem.”9 Isaksson

argumenterar genom Dahlerup samt Eyerman och Jamison för en förståelse av den sociala rörelsen

som en organiserad protest mot det etablerade samhällets maktstrukturer, normer och värderingar.

Rörelsens protest formuleras genom ”[...] medvetna kollektiva handlingar som utifrån en gemensam

ideologisk hållning och inom ramen för någon typ av organisering syftar till omfattande samhällelig

förändring.”10 Avgörande för rörelsens existens är människors engagemang och vilja att bidra, vilket

leder till att rörelsen upphör när engagemanget avtar eller upphör.11 Utifrån denna definition blir det

intressant att fråga sig huruvida mina informanters handlingar och feministiska uttryck kan ses som

en del av en social (feministisk) rörelse. 

I  texten  ”Vi  måste  höja  våra röster":  kvinnomusiken  inom den nya kvinnorörelsen12 diskuterar

Emma Isaksson  en  specifik  del  av  det  kvinnokulturella  fenomenet:  kvinnomusiken13.  Gällande

begreppet kvinnokultur refererar Isaksson till Drude Dahlerup, som framhåller kvinnokulturens fyra

kännetecknande  principer: dess  antiprofessionella  inställning  till  konstnärligt  skapande,  det

kollektiva projektet, ifrågasättande av distinktionen mellan konst och politik samt dess uppror mot

mansdominansen. 14 År 1971 kommer den första skivan som kom att betecknas kvinnomusik. Titeln

7 Isaksson, Emma, Kvinnokamp: synen på underordning och motstånd i den nya kvinnorörelsen, Atlas, Diss. 
Stockholm : Stockholms universitet, 2007,Stockholm, 2007.

8 Isaksson, (2007: 15)
9 Isaksson, (2007: 16)
10 Isaksson, (2007: 13)
11 Ibid.
12  Isaksson, Emma, '"Vi måste höja våra röster": kvinnomusiken inom den nya kvinnorörelsen', Kön, makt, våld : 

konferensrapport från det sjunde nordiska kvinnohistorikermötet 8-11 augusti 2002, Göteborg., S. 212-219, 2003.
13 Begreppet kvinnomusik definierar Isaksson som 'musik för, om och av kvinnor'. Definitionen av begreppet 

kvinnokultur lånar hon av Louise Waldén som menade att detta var 'kultur som skapats av kvinnor' och som 'berättar
något om kvinnors verklighet'. 

14 Isaksson, (2003: 213)
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var  Sånger om kvinnor  och släpptes av skivbolaget MNW15 och följdes senare upp av av skivan

Tjejclown. Båda projekten kan beskrivas som kollektiva produkter där musiker och låtskrivare från

olika  håll  samverkade,  och  inte  förrän  1974  kommer  kvinnorörelsens  första  separatistiska

musikband, Röda Bönor. Efter dem bildades ett flertal band med endast kvinnliga medlemmar. Då

musikscenen var manligt dominerad och sångerna i regel handlade om kvinnors erfarenheter blev

bildandet  av  ett  sådant  band  en  kvinnopolitisk  handling16.  Enligt  Isaksson  gav  kvinnomusiken

möjligheten  att  berätta  om erfarenheter  och  historier  som som annars  inte  berättas,  och  andra

kvinnor  kunde  nu  identifiera  sig  med  varandra  genom  denna  musik17,  som  ledde  till  en

grundläggande gemenskap och solidaritet kvinnor emellan18. Musiken blev en av de viktiga kanaler

genom vilken kvinnorörelsen förmedlade rörelsens politiska budskap samtidigt som den ockuperade

ett område sedan länge dominerat av män. Men kvinnomusiken kan inte bara beskrivas som en

ockupation av manlig mark menar Isaksson, utan måste ses som en del av en motkultur, präglad av

gemenskap och solidaritet, där gränser för kvinnors förväntade beteende utmanas, och möjligheter

till alternativa kvinnliga identiteter erbjöds.19 

Ulla Wikander skriver i sitt kapitel av Kvinnor mot kvinnor – om systerskapets svårigheter20 om 60-

och 70-talens kvinnorörelse, och de faktorer som denne menar ledde till rörelsens nedgång. En av

de främsta faktorerna var enligt Wikander etablerandet av begreppet och fenomenet  kvinnokultur

som syftade till att ta till vara på, praktisera och upphöja vissa traditionella kvinnliga aktiviteter.21 I

begreppet ryms en särartsfeministisk hållning till könen, där män och kvinnor är väsensskilda med

grund  i  de  biologiska  förutsättningarna,  såsom  moderskap  och  kroppsarbete.  Den

kvinnoseparatistiska organisering som ofta följde med denna kvinnokultur22 ledde till splittring i

frågan om inkludering  och integrering  mellan  könen var  det  egentliga  målet.  Att  det  rådde  ett

ojämställt förhållande mellan könen kunde alla enas om, men hur jämställdhet skulle uppnås, och

vilken natur den skulle ha visade sig vara svårare att enas om. Wikander menar att det fanns vissa

positiva aspekter med kvinnokulturen; den gav kvinnor en känsla av att duga som de är, en känsla

av värdighet istället för en roll som offer, dock innebar den en avradikalisering av feminismen. Då

15 MNW står för Musiknätet Waxholm och var det skivbolag som gav ut bland annat Röda Bönors två album. 
16 Isaksson, (2003: 214)
17 Isaksson, (2003: 215)
18 Isaksson, (2003: 218)
19 Isaksson, (2003: 219)
20  Florin, Christina, Sommestad, Lena & Wikander, Ulla (red.), Kvinnor mot kvinnor: om systerskapets svårigheter, 

Norstedt, Stockholm, 1999.
21  Florin, Sommestad & Wikander (red.) (1999: 217)
22 Kvinnokulturen var stundtals löst sammanhållen och svårdefinierad, och bestod av många delar och initiativ såsom 

hemslöjdsföreningar, stickningsklubbar, teatergrupper, filmföreningar, musikgrupper etc. 
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kvinnor ”dög som de var” spreds en uppfattning om att de inte behövde förändra samhället, menar

Wikander. Män och manliga arenor utmanades inte, då kvinnor enligt särartsfeministiskt tänk hade

en  redan  utstakad  arena.  Jag  anser  att  kopplingen  Wikander  gör  mellan  kvinnoseparatistisk

organisering och särartsfeminism i sin förlängning blundar för en del aspekter av separatism. Dels

kan, som Wikander själv påpekar, separatistiska sammanhang utgöra en plattform där medlemmarna

inte behöver oroa sig för att falla offer för könsmaktsstrukturer där manliga medlemmar tar över

och  styr  dagordningen.  Dels  är  inte  en  essentialistisk  förståelse  av  kön  en  förutsättning  för

separatistisk organisering, det är snarare ett erkännande av de normer och strukturer som formar oss

till män och kvinnor och att dessa strukturer får reella konsekvenser i alla sammanhang, såsom i

stickningsklubben, i musikgruppen etc. 

2.2 1990-talet/2000-talet och riot grrrl-rörelsen

Konceptet  riot grrrl, som kom att bli en feministisk rörelse tog sin början i USA under det tidiga

1990-talet.  De feministiska  budskapen spreds  främst  via  fanzines,  en  typ  av egenhändigt  gjord

tidning eller nyhetsblad där författarna skrev agiterande texter, delade bilder och teckningar, dikter,

låttexter och personliga berättelser etc ofta med uppmaningen att  läsaren själv kan kopiera upp

fanzinet  och sälja  det  vidare.  Budskap som syns i  flera  av fanzinen23 är  ”revolution grrrl  style

now”24 och ”stop  the  'J'  word (jelaousy)  – the killer  of  GIRL LOVE”25 I  fanzinet  Bikini  Kill,

publicerades det som kallas riot grrrl-manifestet, som förklarar varför riot grrrl finns till: 

BECAUSE us girls crave records and books and fanzines that speak to US that WE feel
included in and can understand in our own ways. BECAUSE we wanna make it easier
for girls to see/hear each other's work so that  we can share strategies and criticize-
applaud each other. BECAUSE we must take over the means of production in order to
create  our  own moanings.  […] BECAUSE we want and need  to  encourage and be
encouraged in the face of all our own insecurities, in the face of beergutboyrock that
tells  us  we  can't  play  our  instruments,  in  the  face  of  "authorities"  who  say  our
bands/zines/etc are the worst in the US and BECAUSE we don't wanna assimilate to
someone else's (boy) standards of what is or isn't. 26

Rörelsen startade med bandet Bikini Kill och frontfiguren Kathleen Hanna i Olympia, Washington

delvis som en reaktion på den manligt dominerade punkscenen och de sexistiska strukturer som

fanns där.27 Fler band startades upp såsom Sleater-Kinney och Bratmobile, och fler fanzines började

23 För en gedigen samling av fanzine publicerade i USA se  Darms, Lisa. & Fateman, Johanna (red.), The riot grrrl 
collection, Feminist Press, New York, 2013

24 Darms & Fateman (red.) (2013: 12)
25 Darms & Fateman (red.) (2013: 39,44)
26 För inscannad version av Bikini Kill 2 och originaltexten i sin helhet se Darms & Fateman (red.) (2013: 143). Finns 

även att tillgå på http://grrrlcollection.com/riot-grrrl-manifesto/ 
27 För en god historisk genomgång av Riot grrrl-rörelsen i USA rekommenderas Marcus, Sara, Girls to the front: the 
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spridas med budskapet om feministisk revolution.  Musiken kännetecknades av de ofta explicita

berättelserna och låttexterna om sex och sexuella övergrepp, ett antikapitalistiskt budskap och ett

utmanande  och  experimenterande  av  ”flickighet”,  som  ibland  gestaltades  i  barnsliga  frisyrer,

kortkorta kjolar kombinerat med låttexter som ”These are my tits yeah, And this is my ass, And

these are my legs, Watch them walk fuckin away, These are long nails to scratch out your eyes

[...]”28.  Under slutet av 1990-talet slutade flera av rörelsens ikoniska punkband att spela, men det

feministiska idéinnehållet och uppmaningen till tjejer att skapa och spela tillsammans fortsatte att

spridas, både i  USA och vidare i  världen. Under det tidiga 2000-talet  var således en liten men

högljudd Riot grrrl-rörelse etablerad i Sverige. 

2.3 2010-talet och dess feministiska rörelse(r)

Den feministiska musikrörelsen så som den ser ut idag är lite mer problematisk att kartlägga, då vi i

första hand måste fråga oss om det ens finns  en rörelse. Många är dock de musikpionjärer som

öppet men på olika sätt kämpar för feministiska frågor inom såväl musikbranschen som i samhället

i  stort.  Några  av  de  som i  sammanhanget  kan  nämnas  är  Robyn,  Nicki  Minaj,  Beyonce,  Zara

Larsson,  Nathalie  'Cleo'  Missaoui,  Adele,  Silvana  Imam  m.fl.  Parallellt  med  att

sexualbrottslagstiftningen  ifrågasätts  genom  bland  annat  Fatta-rörelsen29 och  en  samtyckeslag

föreslås av både dem som flera politiska partier frodas musik- och kulturinitiativ som Popkollo30,

Rättviseförmedlingen31, Ladyfest32 och Femtastic33.Feministiskt Initiativ försöker att ena feminister i

Sverige och är 2014 nära att komma in i riksdagen. Om detta i framtiden kommer att ses som olika

uttryck för en feministisk rörelse återstår att se, men jag anser att en lugnt kan konstatera att det i

2010-talets händer mycket spännande saker i feminismens namn. 

2.4 Annan tidigare forskning 

true story of the Riot grrrl revolution, 1st ed., HarperPerennial, New York, 2010. 
28 ”Lil Red” av Bikini Kill 
29 Fatta-rörelsen startade 2013 som kämpar mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning. Mer 

information finns på www.fatta.nu 
30 Popkollo är ett musikinitiativ som startades 2003 i Hultsfred, med syftet att få fler 'tjejer' att spela musik. För mer 

information om exempelvis deras tankar kring kön och separatism se hemsidan: http://www.popkollo.se/om-
popkollo/malgrupp/ [hämtad 2014-11-18] 

31 Rättviseförmedlingen startades 2010 och arbetar ”[…] för att sprida kunskap och synliggöra kompetens genom att 
ideellt hjälpa projekt, organisationer och medier att hitta de som hamnat i skymundan på grund av stereotypa 
föreställningar om exempelvis kön, ursprung och fysiska förutsättningar.” mer information finns att tillgå på 
www.rattviseformedlingen.se

32 Ladyfest är ett initiativ som startade i Olympia, Washington år 2000, och som sedan har spridits över hela världen 
med målet ”[...] att ge kvinnor inom kulturlivet lika stort utrymme som män.” Mer information finns på 
www.ladyfest.se

33 Femtastic bildades 2010 och är ett kollektiv för kvinnor inom urban kultur. Som ”[...] verkar för strukturell 
förändring av en mansdominerad musik- och kulturbransch.” Mer information finns på www.femtastic.se
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Litteraturforskaren Inger Selander skriver i boken Folkrörelsesång34 om sången och musikens roll

och  syften  i  nykterhetsrörelsen,  arbetarrörelsen  och  frikyrkorörelsen.  Några  av  Selanders

forskningsambitioner är att studera hur de olika ideologierna kommer till uttryck i sången, och hur

de svarar mot det omgivande samhällets ideologier och värderingar. Genom att studera dessa tre

rörelser tillsammans istället för var för sig så som ett flertal forskare har gjort tidigare vill Selander

påtala de gemensamma faktorer som verkar, där sången många gånger har en nyckelroll. Selander

menar i det inledande kapitlet  att  ”Syftet  med sången har varit  att föra ut budskapet,  att sprida

idéerna, att attrahera lyssnare, att påverka, att stärka sammanhållningen (gruppidentiteten) […] Den

har använts för att skapa stämning för högtid, för att uttrycka glädje och skapa glädje och ge tröst

lika väl som att elda till kamp.”35 Det förefaller sig vid första anblicken passande att anlägga samma

perspektiv på exempelvis 1970-talets kvinnorörelse, och därför blir perspektivet relevant för hela

min forskningsansats. 

Etnologen Alf Arvidsson gör i sin bok  Musik och politik hör ihop36 en gedigen undersökning utav

den musikaliska vänsterrörelsens olika aspekter, allt från genrens betydelse för politiska processer

och  den goda musiksmakens diskurs till sångtexters teman och olika musikerroller kopplat till kön

och etnicitet avhandlas.  Arvidsson övergripande syfte är att redogöra för förhållandet mellan musik

och samhälle i Sverige under perioden 1965-1980. Författaren menar att kulturklimatet under denna

tid präglas av en förväntan på att musik är politik genom att exempelvis i texter förmedla budskap

som manar till protest och engagemang.37  Arvidsson motiverar sitt tidsurval med att musik under

tiderna  före  och efter  istället  kopplas  till  individuell  smak  eller  att  musik  generellt  anses  vara

apolitisk  och stå  över  eller  avsides  samhället.38 Det  är  delvis  utifrån  detta  antagande som min

forskning tar vid, då jag ämnar undersöka frågor rörande politik och musik från de tidsperioder som

Arvidsson hävdar har ett apolitiskt förhållande till varandra. 

Marika Nordström fokuserar i sin avhandling Rocken spelar roll – en etnologisk studie av kvinnliga

musiker39 identitetsskapande  hos  kvinnliga  rockmusiker  som  är  medlemmar  i  feministiska

musikföreningar.40 Kopplat  till  min  forskning finns  många beröringspunkter.  Nordströms ansats

34 Selander, Inger, Folkrörelsesång, Sober, Stockholm, 1996. 
35 Selander, (1996: 12)
36  Arvidsson, Alf, Musik och politik hör ihop: diskussioner, ställningstaganden och musikskapande 1965-1980, 

Gidlund, Möklinta, 2008. 
37 Arvidsson, (2008: 10)
38 Ibid. 
39  Nordström, Marika, Rocken spelar roll: en etnologisk studie av kvinnliga rockmusiker, Institutionen för kultur- och 

medievetenskaper, Umeå universitet, Diss. Umeå : Umeå universitet, 2010,Umeå, 2010. 
40 Nordström, (2010: 16)

9



riktar dock in sig på informanter som har en tydlig feministisk agenda med sitt musikskapande,

vilket  inte  har  varit  en  förutsättning  för  min  forskning då  den snarare  syftar  till  att  undersöka

förhållandet  mellan att vara feminist och att skapa musik.  

Adrienne Sörbom menar i sin bok När vardagen blir politik41 att det finns stora svårigheter med att

undersöka politiskt engagemang. Sörbom lyfter exempel på när denne frågar informanter om deras

politiska engagemang eller intresse, och att svaret ofta är nekande. Men efter ihärdiga följdfrågor

och  rannsakande  visar  det  sig  att  informanten  visst  har  skrivit  på  protestlistor,  gått  på  något

medborgarmöte, har analyser om vad som är fel i Sverige och världen och kan föreslå hur saker bör

ändras för att det ska bli bättre, men det är inte nog för att klassificeras som politiskt engagemang

menar de själva. Sörbom pekar på att engagemanget är svårt att mäta, då det saknas enighet i både

vad som räknas som politik och engagemang, och lyfter statistik som visar på att samtidigt som de

etablerade partiernas medlemsantal sjunker så ökar intresset för politiska frågor, och samtidigt som

fler demonstrerar så röstar färre42. Sörbom argumenterar för att en inte kan förstå fluktuationerna i

politiskt engagemang endast utifrån uppfattningen om att dessa beror på politiska förändringar, utan

en behöver bejaka andra samhälleliga förändringar som potentiella variabler, och således studera

utomparlamentariska aktiviteter43. Sörbom driver en tes om att minskad organisering kring politiska

frågor leder till minskad makt i samhället en lever och verkar i. Kopplat till min forskningsansats är

Sörbom relevant då jag ämnar undersöka informanternas uppfattningar om politisk aktivitet i termer

av feministisk kamp i olika former av organisering. En mer detaljerad redogörelse för Sörboms

teorier  kring  politiskt  engagemang  följer  nedan  då  jag  utgår  från  bland  annat  Sörbom  i  mitt

teorikapitel.

Min frågeställning ligger nära framförallt Marika Nordströms forskning, men jag har en tidsaspekt

som annan nämnd forskning inte har, samt det specifika förhållandet mellan att vara musiker och att

vara feminist. I ovan nämnd forskning saknar jag generellt en analys av så kallad kvinnomusik eller

feministisk musik efter 1970-talet,  samt en medveten användning av oral  history där individers

narrativ utgör grunden för tolkning och konstruktion av historien. 

41 Sörbom, Adrienne, När vardagen blir politik, Atlas, Stockholm, 2005. 
42 Sörbom, (2005: 17)
43 Sörbom, (2005: 18)
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3. Teori – ramverk och utgångspunkter för analys 

3.1 Feminism enligt Lena Gemzöe 

En grundläggande utgångspunkt i min uppsats är antagandet om det strukturella förtryck de vi kallar

kvinnor utsätts för.44 Detta förtryck innebär att kvinnor är underordnade män, och som anser att

detta  förhållande  bör  ändras  kan  kvalificera  sig  som  feminist,  menar  Lena  Gemzöe  i  boken

Feminism.45 Jag har aktivt sökt personer att intervjua som samtliga skulle skriva under på Gemzöes

sk ordboksdefinition av feminism,46 och som själva är eller har varit aktiva inom ett område som

måste anses vara mansdominerat: den svenska musikscenen.  Feminismen innefattar ”[…] en viss

samhällssyn  och  en  viss  normativ  och  politisk  inställning  till  samhället”,47 men  för  att  göra

feminismen  rättvisa  bör  en  också  beskriva  och  analysera  den  praktiska  feminismen,  alltså  de

aktioner utförda i syfte att förändra denna ojämlikhet mellan könen.48  Inom ramen för min uppsats

kan en inte hävda att jag gör en specifik genusteoretisk analys. Jag vill hävda att det snarare handlar

om att göra en feministisk läsning av mitt material, det vill säga informanternas berättelser, där jag

försöker förstå hur de som säger sig vilja förändra maktstrukturerna handlar, och hur de förhåller sig

till det stundtals skiftande feministiska idéinnehållet.

3.2 Adrienne Sörbom och politiskt engagemang

I boken När vardagen blir politik49 diskuterar Adrienne Sörbom problematiken i att mäta politiskt

engagemang, och menar stort sett att det är en omöjlighet.50 Dock kan aspekter av engagemang

mätas, så som valdeltagande, medlemskap i politiska partier etc, men vad händer när sådana siffror

går ner samtidigt som fler menar att de demonstrerar, källsorterar och skriver på protestlistor? Och

vad räknas egentligen som en politisk handling? Sörbom argumenterar för en gränsdragning vid

bakomliggande medvetenhet, alltså  om  aktören  bakom  handlingen  agerar  (aktivt  eller  passivt)

medvetet  utifrån  en  önskan  att  påverka  på  kollektiv  nivå.51 På  så  sätt  undviks  en  relativistisk

hållning till politiskt handlande.  Sörbom menar att vi sedan 1970-talet lever i en senmodern värld

44  Detta förtryck fungerar olika beroende på en mängd faktorer såsom klass, etnicitet, funktionalitet, sexualitet etc. 
Dessa faktorer kommer inom ramen för denna uppsats dock ej att vara i fokus för min analys. För vidare läsning se 
exempelvis Kimberlé Crenshaws Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against 
Women of Color (1991) och Leslie McCalls Intersektionalitetens komplexitet (2005)

45 Gemzöe, Lena, Feminism, Bilda, Stockholm, 2010. 
46 Gemzöe identifierar fyra områden där ojämlikheten mellan könen är tydliga i en svenk kontext: den politisk 

/ekonomiska sfären, familjesfären, den kulturella nedvärderingen av kvinnor och kvinnors erfarenheter samt våld 
mot kvinnor och sexuellt utnyttjande av kvinnor. Gemsöe, Lena (2010: 17ff)

47 Gemzöe, (2010: 23)
48 Gemzöe, (2010: 23)
49 Sörbom, (2005)
50 Sörbom, (2005:12ff)
51 Sörbom, (2005: 46)
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och  denna  karakteriseras  utav  individualisering,  där  det  inte  längre  finns  någon  tydlig

gränsdragning mellan det politiska och det privata.52 Omdaningar av det politiska landskapet samt

omdefinieringar av vad som anses vara politik53 har resulterat i att den egna vardagen nu till större

del utgör arena för för politiskt ställningstagande och handlande. Det politiska ansvaret förskjuts

från kollektiva fenomen såsom partier och organisationer till individen som nytt politiskt subjekt, 54

vilket resulterar i en uppsjö av uttryck för politiskt engagemang. Individualiseringen har således

lett, eller är åtminstone intimt kopplad till politiseringen av vardagen. Sörbom uttrycker det såhär:

”Det vi idag ser i statistiken av ett ökat vardagligt politiskt handlande, samtidigt med ett minskat

organiserat  sådant,  är  uttryck  för  just  detta.  Vi  politiserar  vår  vardag  och  bedriver  politik  på

morgonen vid frukostbordet, på väg till jobbet, på jobbet, i skolan, i fotbollslaget, i  affären och

hemma i tvättstugan liksom i sängen.”55 Det politiska ansvaret och det politiska handlandet kan och

bör  inte  längre  läggas  på  någon  annan  om vi  vill  skapa  förändring  i  vårt  samhälle.56 Denna

inställning  menar  Sörbom  får  konsekvenser,  som  både  är  emanciperande  och  hämmande.

Emanciperande på så sätt att människor  till större del känner att de kan påverka sina egna liv och

det samhället vi lever i, men hämmande då det finns en ständig förväntan på individen att ta ansvar

och agera  för  ett  bättre  samhälle.57 Utifrån  Sörboms teori  är  det  intressant  att  undersöka mina

informanters  uppfattning  om deras  handlingars  politiska  potential,  och  att  även  diskutera  dess

möjligheter att avpolitisera handlingar. 

3.3 Oral history som teori 

Malin Thor argumenterar i texten  Oral history - mer än en metod58 bland annat för oral historys

teoretiska  aspekter.  Dessa  innebär  enligt  Thor  möjligheten  att  låta  grupper  som vanligtvis  inte

kommer till tals få tala, och utifrån detta ta reda på varför dessa människor osynliggörs och deras

historia undangöms.59 Thor citerar Gary Y Okihiro som menar att utöver oral historys uppenbara

fördelar som metod att samla in material, är det en teori som säger att 

[…] common folk and the dispossessed have a history and that this history must be written. At the
same time, however, this is not to ignore the importance of elitelore and the history of the ruling
class, nor does it intend to equate oral history with the working class and the written documents with
the ruling class. Instead, the point is that there has been an overemphasis on the elite at the expense

52 Sörbom, (2005: 42)
53 Sörbom, (2005: 30)
54 Sörbom, (2005: 33, 42, 77f)
55 Sörbom, (2005: 31f)
56 Sörbom, (2005: 31)
57 Sörbom, (2005: 107f, 110)
58 Thor, Malin, 'Oral history - mer än en metod.', Historisk tidskrift (Stockholm)., 2001 (121), s. [325]-345, 2001. 
59 Thor, (2001: 333)
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of the masses and that this imbalance has resulted in the writing of mythical histories.60

Thor  menar  att  en  vidgning av  oral  history utöver  en metod för  materialinsamling har  lett  till

välbehövlig diskussion och en kritisk självreflektion kring de förhållanden som präglar forskaren

och  informanten,  samt  intervjusituationen  i  sig.61 Dessutom betonar  Thor  oral  historys  kritiska

perspektiv, som ifrågasätter den hegemoniserande historieskrivningen och således tolkningarna av

de traditionella källorna62 Forskarens roll är självklart avgörande för historiens skrivning; det är

denne som bestämmer att ett visst område ska utforskas och ur vilket perspektiv. Det är forskaren

som samlar in materialet (genom intervjuer) och väljer intervjufrågor. Men det är i samspelet med

den intervjuade som historien skapas eller uppdagas. Hur den intervjuade svarar på frågorna beror

på själva intervjusituationen och på de sociala och psykologiska förhållandena som råder mellan

forskaren och den intervjuade.63  Thor menar menar att oral history karakteriseras av forskarens syn

på informanten som inte bara ett medel för att uppnå ett mål (en färdig uppsats eller bok), utan

snarare som förutsättningen för att skapa förståelse kring den utforskade händelsen.64 Författarna

bakom  hemsidan  Oral  history  in  Sweden65 menar  att  oral  history  kan  betraktas  som  ett

förhållningssätt där den intervjuades egna tolkningar av sina upplevelser hänger samman med hur

samhället ser ut och fungerar.66 Det är alltså inte endast individens historia som berättas, utan även

en skiss av samhället som individen både levt och lever i, vilket gestaltas i vilka fakta som den

intervjuade väljer att lyfta fram.67 Thor refererar till Ronald J Grele, som menar att det är möjligt att

göra en sådan skissartad analys av samhället, då den intervjuade alltid talar till en större publik än

bara  intervjuaren,  och  i  framställningen  av  sin  historia  förhåller  sig  till  samtiden  och  rådande

historiesyn.68 Detta visar sig då

[...] den intervjuade vandrar fram och tillbaka över tid under intervjuns gång och ofta består den
livshistoriska intervjun av små historier som kretsar kring skilda teman t ex föräldrahemmet, skolan
eller kamrater. Trots det finns det nästan alltid en röd tråd: den intervjuade försöker skapa mening åt
både enskilda händelser, hela livet och och samhället där livet levts och levs.69 

Det blir således forskarens uppgift att söka den röda tråden och den underliggande mening och

uppfattning som finns bakom den intervjuades valda ord. 

60  Okihiro, Gary Y ”Oral history and the Writing of Ethnic History” citerad ur Thor, (2001: 332).
61 Thor, (2001: 328)
62 Thor, (2001:333)
63 Thor, (2001: 336)
64 Thor, (2001: 335)
65 Oral history in Sweden är ett nätverk för svenska forskare som ägnar sig åt oral history. I nätverkets styrgrupp finner

vi bland andra nämnda författare Malin Thor och Kjell Östberg, professor vid Södertörns Högskola.
66 http://www.ohis.se/default.asp?sida=1
67 Thor, (2001: 337)
68 Thor, (2001: 336)
69 Thor, (2001: 334f)
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4. Metod - Oral history som metod för insamling av material och tolkning 

[...]oral history can be both a scholary and an activst

enterprise, that it can advance our knowledge but also

empower people and contribute to social change.70 

Oral history71 ger möjligheten att kasta nytt sken över, samt erbjuder nya perspektiv på en historiska

händelse eller ett fenomen genom att lyfta fram perspektiv och röster som annars inte får komma till

tals.  Citatet  ovan  vittnar  om  en  förväntan  på  oral  historys  emancipatoriska  och  subversiva

möjligheter, där intervjun som medel leder till ett upphöjande och ett validerande av exempelvis

förtryckta människors erfarenheter och historia. Sociologen och historikern Paul Thompson kallar

det  för  en  demokratiska  historieskrivning,  där  historien  inte  bara  skrivs  underifrån,  utan  även

inifrån.72 

För min studie har jag under fyra tillfällen intervjuat tre personer som alla tre kallar sig feminister,

och som var och en har varit, eller idag är aktiva i ett band bestående av endast personer som inte

identifierar  sig  som män.  Dessa kriterier  gav  möjlighet  till  ett  stort  urval  av  informanter,  men

tidsramarna för uppsatsen nödgade mig att göra ett bekvämlighetsurval som resulterade i att jag

skickade intervjuförfrågningar via e-mejl till de jag av vänner blev tipsad om. Lyckligtvis svarade

de som jag i första hand hade sökt att de alla ville ställa upp på intervju. Intervjuerna har utförts på

olika  caféer  i  Stockholm,  med  undantag  för  intervjun  med  Lovisa  som skedde  på  Södertörns

Högskola. De fyra intervjuerna73 är mellan 40 och 70 minuter långa, och har alla spelats in med

diktafon. 

Intervjuerna har haft både semistrukturerade och ostrukturerade inslag. Inför den första intervjun

skissade jag upp teman som jag ville beröra, och meddelade även informanterna om att det var

dessa teman som skulle avhandlas. Jag insåg dock ganska snabbt att mina teman många gånger var

starkt präglade av min egna uppfattning, exempelvis begreppet aktivism. Temat avhandlades under

intervjun, men då i  syfte att  utforska vad informanten själv lade i  begreppet,  och varför  denne

antingen  anser  eller  inte  anser  att  denne  utövat  aktivism,  snarare  än  att  utgå  från  en  ”färdig”

definition och utifrån  den undersöka vilka aktivistiska handlingar  informanten har  utfört.  Vissa

70  Perks, Robert & Thomson, Alistair (red.), The oral history reader, 2. ed., Routledge, London, (2006: 75)
71  Oral history kallas även i en del svenska sammanhang för muntlig historia.
72 Thompson, (1980)
73 Totalt har fyra intervjuer gjorts, en med Annbritt, en med Lovisa och två med Malin. 
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frågor  har,  i  lite  varierande  form,  ställts  till  alla  tre  informanter,  främst  i  syfte  att  ”få  igång”

informantens lust att berätta, och för att ha en berättelsebas att ställa vidare frågor utifrån. Frågorna

och reviderats flera gånger och anpassats utifrån informantens upplevelser och berättelse. Målet har

varit  att  få  informanten  att  tala  så  fritt  som möjligt  utifrån  korta  frågor  (vilket  stundtals  har

misslyckats), då en del av tolkningen innefattar att se hur informanten själv strukturerar sin historia,

vilka delar informanten lyfter fram och redogör i detalj för samt vad som i alla hast knappt redogörs

för.74 Kort sagt, vad tycker informanten själv är viktigt att förmedla?

Efter  avklarad  intervju  har  ljudfilen  transkriberats.  Jag  har  valt  att  skriva  ut  ordagrant  vad

informanten har sagt i den mån det går att uppfatta, vilket inkluderar upprepningar, avbrutna ord

och  resonemang  samt  till  viss  del  talspråk.  Redigering  av  citat  har  skett  då  jag  ansett  att  det

förekommer irrelevant information i meningen. Detta har markerats på samma sätt som tystnader

och tvära vändningar i resonemang, med […] . Ord som av olika anledningar inte går att uttyda har

jag  i  texten  ersatt  med  [ohörbart].  Även  skratt  är  markerade  med  [skratt],  samt  röstlägen  och

betoningar av ord eller meningar som på något vis är meningsbärande för berättelsen. 

Det  råder  en oenighet  bland användare  av oral  history om intervjuarens  frågor  ska  redovisas  i

analystexten. Vissa menar att frågorna bara stör läsarens upplevelse av att få en historia berättad för

sig.75 Andra menar att berättarens röst blir förvrängd om intervjuaren och dennes frågor editeras

bort. Man menar att det ger intrycket av att den intervjuade skulle svara likadant på samma fråga

om den var ställd av någon annan, och att man i det ignorerar det faktum att intervjuaren och den

intervjuade  skapar källan tillsammans; svaret är beroende av frågan och  vem76 det är som ställer

den.77  Jag har dock valt att vara inkonsekvent i redovisningen av mina intervjufrågor i sin helhet i

analystexten, och detta främst av utrymmesmässiga skäl. Vissa av mina intervjufrågor är långa då

de  anknyter  till  ett  resonemang  informanten  tidigare  fört.  Jag  kommer  dock  självfallet  att

kontextualisera informantens svar på mina frågor, och i grova drag redogöra för andemeningen i

frågan. 

74  Hansson, Lars & Thor, Malin (red.), Muntlig historia, Studentlitteratur, Lund, 2006: 30  
75  Parker, Tony i Perks & Thomson (red.)  (2006: 128).
76  Att göra en utförlig analys av de psykologiska och sociala faktorer som kan ha spelat roll under mötet mellan mig 

som intervjuare och de intervjuade finns det tyvärr ej utrymme för i denna uppsats. Men det är ändock en intressant 
diskussion, där jag kan se hur vissa faktorer såsom mitt kön, min ålder, min klädstil eller det faktum att jag öppet 
deklarerat för mina informanter att jag själv är feminist bör ha spelat roll för hur och vad informanterna väljer att 
säga i intervjusituationerna, men även hur de tänker att deras uttalanden kommer att tolkas och framställas utav mig. 
Att inte deklarera delar av mina egna ståndpunkter kan ju dock leda till att informanten håller sig lite på sin vakt i 
sina uttalanden, och då misslyckas jag i att skapa goda förutsättningar för ett öppet samtal. 

77  Portelli, Alessandro i Perks & Thomson (red.) (2006: 39).
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Alessandro Portelli skriver följande i sin text  What makes Oral history different: ”The first thing

that makes oral history different,  therefore,  is  that it  tells  us less about events than about their

meaning.”78 Då  jag  är  inte  ute  efter  en  ”objektiv”  bild  av  ett  skeende,  utan  snarare

intervjupersonernas upplevelser och uppfattningar av att ingå i ett separatistiskt musiksammanhang

har jag strukturerat analysen av materialet i olika steg. Det första steget bestod i att söka efter just

denna mening som Portelli talar om, alltså vad är andemeningen i informantens berättelse? Vilka

uttalanden ser  jag  som exempel  på  detta?  Det  andra  steget  gick  ut  på att  leta  efter  så  kallade

metauttalanden  där  informanten  kommenterar  sig  själv  och  sitt  forna  jag.79 Vad  är  dessa

kommentarer tecken på? Är det blott en kommentar på en handling denne inte har reflekterat över

tidigare, ett ironiserande över sin ungdoms naivitet eller är det en chans att framställa sig i god

dager? Här blir informantens val av ord relevanta, men också vad som inte sägs. Nämns exempelvis

andra  personer  frekvent  som  en  del  i  bandets  framgång,  eller  syns  och  benämns  endast  den

intervjuade själv? Portelli påpekar omöjligheten i att bestämma  en norm för tolkning, men jag, i

enighet med denne utgår ändå från att det finns ett sammanhang mellan vad informanten betonar

(alltså hur mycket tid informanten väljer att tillägna ett ämne, samt röstläge och uttryck) och dess

mening för informanten.80 Det tredje steget är ett steg tillbaka igen, för att med nya ögon söka se

den röda tråden i informanternas berättelser, för att sedan gå vidare och titta på hur dessa berättelser

förhåller sig till varandra. 

Betänkanden

En generell aspekt jag som uttolkare har haft i åtanke är att applicera mina egna definitioner av

begrepp på informanternas berättelser, så som jag beskrev ovan gällande begreppet aktivism, där

informanterna  stundtals  kände  sig  obekväma  med  eller  tveksamma  inför  användningen  av

begreppet. På samma sätt finns en uppenbar risk att tolka informanternas berättelser som en serie

feministiska handlingar utifrån min egen uppfattning om vad feminism är, och min förståelse av

vem informanten  är.  Katherine  Borland skriver  om detta  i  texten  That's  not  what  I  said81 och

diskuterar kring informantens rätt att läsa och delta i tolkningsarbetet, och vilka svårigheter som då

kan tillstå forskaren i dess roll som just uttolkare. 

78  Portelli, Alessandro i Perks & Thomson (red.) (2006: 36)
79 Dana C. Jack diskuterar metauttalanden i sitt kapitel av Perks & Thomson (red.) (2006: 129ff). Jack lyfter en studie 

gällande genusaspekter i manliga respektive kvinnliga advokaters resonemang kring moral, där resultatet visar att 
kvinnor är mer benägna än män att göra metauttalanden. Slutsatsen Jack drar är att kvinnor vaktar sina tankar och 
uttalanden, då de (i egenskap av kvinnliga advokater) befinner sig i ”[...] a legal system designed by men, for men, 
and because they still face discrimination, it is easy for them to develop an 'onlooker' attitude of critical observation 
toward themselves.” 

80  Portelli, Alessandro i Perks & Thomson (red.) (2006: 35)
81  Borland, Katherine i Perks & Thomson  (red.) (2006: 310)
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Forskaren stöter på så kallade källkritiska problem i arbetet med metoden, då det exempelvis inte

finns några källkritiska verktyg till hands för att avgöra huruvida informanten minns ett skeende på

rätt sätt. Malin Thor och Lars Hansson svarar på detta med att säga att detta inte är relevant över

huvud taget, då det är medlemmar ur den marginaliserade gruppens upplevelser som är fokus för

undersökning.82 Eller som Alessandro Portelli uttrycker det: ”Oral sources are credible but with a

different credibility. The importance of oral testimony may not lie in its adherence to fact, but rather

in its departure from it, as imagination, symbolism, and desire emerge. Therefore, there are no 'false'

oral sources.”83 Vad individen minns och väljer att berätta om säger någonting om dagens samhälle

och pekar snarare på relationen mellan nutid och dåtid än vad det säger om hur det faktiskt var. En

kan inte heller bortse från den hegemoniska kampen om historien84 och så kallat popular memory85

där  det  är  möjligt  att  mina  informanter  (medvetet  eller  omedvetet)  vill  skriva  in  sig  i  och

upprätthålla en förhärskande bild av den svenska feminismens historia. Detta är tendenser som jag

som  forskare  måste  vara  vaksam  på,  då ”[...]  Otherwise  we  shall  find  that  nostalgia  merely

reproduces conservatism.”86 

Något annat som en bör ha i åtanke är genusaspekten. Kathryn Anderson och Dana C. Jack menar

att  oral  history  passar  väl  för  att  lyfta  fram  kvinnors  perspektiv,87 men  att  kvinnors  unika

upplevelser ofta är dämpade eller tystade (muted) speciellt där deras erfarenheter skiljer sig från

mäns erfarenheter. Således består kvinnans berättelse ofta av två motstridiga perspektiv: ”[...] one

framed in concepts and values that reflect men's dominant position in the culture, and one informed

by the more immediate realities of a woman's personal experience.”88 I förlängning kan detta gälla

även informanternas  feministiska  medvetenhet,  då  de  ”koncept  och  värderingar  som reflekterar

mäns dominerande position i rådande kultur”89 gestaltas hos informanterna som en reaktion eller ett

motstånd mot denna dominerande position. 

82  Hansson & Thor (2006: 10, 24, 27)
83  Portelli, Alessandro i Perks & Thomson (red.) (2006: 37)
84 Popular memory group i Perks & Thomson (red.) (2006: 46ff)
85 Begreppet innebär ett antagande om gruppers förmåga att skapa ett kollektivt minne och en kollektiv historia. En 

redogörelse för Gramscis användning av begreppet kopplat till socialist popular memory finns att tillgå på sidan 47 i
Perks, Robert & Thomson, Alistair (red.) (2006: 47) 

86 Popular memory group i Perks & Thomson (red.) (2006: 47)
87 Anderson, Kathryn & Jack, Dana C i Perks, Robert & Thomson, Alistair (red.) (2006: 129)
88 Ibid.
89 Min översättning av citatet ovan. 
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5. Material - urval och avgränsning

5.1 Presentation av materialet  

Materialet som analyseras inom ramen för min uppsats utgörs främst utav de fyra intervjuer som

gjorts med tre informanter: Annbritt Kronlund (Röda Bönor), Malin Ringsby (Jenny came back)

och Lovisa Thurfjell (Tiger Bell). Utöver dessa intervjuer har jag analyserat några valda låttexter i

den mån de finns att tillgå. Jag har också tittat på Röda Bönors och Tiger Bells officiella hemsidor 90

samt  bloggen  Grrrl  collection91 som  drivs  av  Malin  Ringsby.  Dessa  källor  bör  ses  som

kompletterande  till  intervjumaterialet,  och  används  främst  för  att  poängtera  eller  förtydliga

uttalanden gjorda av informanterna. 

5.2 Informanterna  – Annbritts, Malins och Lovisas väg till musiken

Musiken fanns tidigt i mina informanters liv, men på olika sätt. Annbritt är född 1947 i Skucku i

Jämtland. Hon växte upp med en familj som spelade mycket, bland annat med en bror som spelade i

band och ”[...]  var ute och spelade hela tiden,  medan vi var fyra tjejer,  vi  tog egentligen mera

lektioner.”92  1975, när Annbritt bodde i Lund gick hon med i Röda Bönor. Hon hade varit med i ett

flertal körer i Lund, men fann ett sätt att kombinera sitt musikintresse med intresset för kvinnokultur

då hon fick veta att Röda Bönor behövde en violinist. Annbritt var aktiv i Röda Bönor under fyra år,

och  medverkade  på  båda  skivorna  som bandet  släppte.93 1978 flyttade  hon till  Stockholm och

fortsatte under en tid att spela med ”bönorna”, men beslöt sig för att lämna bandet efter ca ett år.

Malin föddes  1984 i  Falun.  Hennes  familj  spelade inte  musik,  men privilegiet  att  ha stöttande

föräldrar som köpte ett trumset till  henne i sjuårspresent gjorde att hennes intresse för att spela

musik fick näring. Pianot i familjehemmet lärde hon sig att spela lite på, och sedan tack vare en

musiklärare som hörsammade att många i klassen ville lära sig spela gitarr började hon lära sig att

ta ut ackord på gitarr ”[…] och så startade jag och två kompisar ett band när vi gick i femman, så vi

fick såhära repa på matrasten i musiksalen.”94 I högstadiet bildade hon och  kompisen Sara riot

grrrl-bandet Jenny came back95.  Influerade av en del punk, en del grunge och den riotgrrrl-rörelse

som växt fram i USA spelade de runt om i Sverige. Bandet bytte medlemmar några gånger, och var

bara  verksamma  i  några  få  år.  Idag  driver  Malin  tillsammans  med  en  kompis  sidan

90 www.tigerbell.com, www.rodabonor.se 
91 www.grrrlcollection.com
92 Kronlund, Annbritt; fd medlem i Röda Bönor. Intervju 2014-11-03
93 1976, Röda Bönor - LP: Musiknätet Waxholm , 1978, Sköna skrönor Röda Bönor - LP: Musiknätet Waxholm 
94 Ringsby, Malin; fc medlem av Jenny came back. Intervju 1 2014-10-16
95 https://myspace.com/jennycameback
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grrrlcollection.com med syftet att samla det material som finns kvar från rörelsens storhetsdagar

samt att lyfta fram de riotgrrrls som finns idag.

Lovisa Thurfjell föddes 1988 i Luleå. Hon berättar att musik alltid har varit viktigt i hennes familj,

men hennes föräldrar är inte musiker. Hon har minnen från när hon som nioåring sitter med vännen

och bandkollegan Lisa och spelade och skrev egna låtar.  Lovisa började i  kulturskolan och tog

sånglektioner, och bildade band med sina kompisar i åttan. År 2010 bildades bandet Tiger Bell i

Stockholm, där Lovisa sjunger och spelar gitarr.

 

5.3 Nedslag i tiden

I uppsatsen lyfter jag röster från tre tidpunkter i svensk feministisk historia: 1970-talet, 2000-talet

och 2010-talet.  Valet  av 1970-talet  föll  sig ganska naturligt  för en som vill  ta  reda på hur den

feministiska kampen har sett ut med metoden oral history, då väldigt många som var med och var

aktiva inom rörelsen finns att få tag på. Min tanke var sedan att komma framåt i tiden med 20 års

mellanrum, och således titta på feminism och musik under 1990-talet, och då främst fokusera på

Riot grrrl-rörelsen. Dessvärre kom inte denna rörelse att blomstra i Sverige förrän det tidiga 2000-

talet, så jag valde att överge tanken om symmetri och istället fokusera på vad jag anser är intressant:

en feministisk punkrörelse. Att med historiska glasögon se på sin egen tid kan stundtals vara svårt,

men inom ramen för min uppsats kändes det som en självklarhet att leta efter både det gemensamma

och  det  som skiljer  nu  från  då.   Informanterna  talar  inte  för  en  hel  rörelse  eller  för  ett  helt

decennium. Deras historia är deras, personlig och brokig, men de är röster från sammanhang som

kan kan avgränsas i termer av ”rörelser”.  

5.4 Självreflexivitet 

För en 28-årig feminist idag finns en gedigen feministisk historia att förhålla sig till. Den innehåller

såväl problematiska som glädjande delar, som en kan brottas med eller finna inspiration i. Jag har i

mitt uppsatsarbete haft förmånen att få träffa personer som på olika sätt har bidragit eller bidrar till

feministisk kamp i olika historiska kontexter. Två av de historiska tidpunkterna levde jag, men inte

under det tredje, vilket har sina för och nackdelar. Å ena sidan finns möjlighet till att förhålla sig till

berättelsen om Röda Bönor och 1970-talets kvinnorörelse på ett mer distanserat sätt än till de två

andra.  Jag  kan  också  lättare  granska  den  kritiskt  då  jag  faktiskt  inte  upplevde  den  och  med

pekpinnen och facit i hand visa på de aspekter jag anser att man missat, överdrivit eller borde ha

tagit mer hänsyn till. Å andra sidan förblir 1970-talets kvinnorörelse en mytomspunnen era som jag

endast kan närma mig i möten med litteratur och (lite fördomsfullt)  Gudrun Sjödén-klädda och
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rödvinsdrickande kulturarbetare. Det finns en generell nackdel med att granska sin egen samtid och

det en definierar som sin egen rörelse, då det föreligger en risk för partiska ställningstaganden där

den egna gruppens agerande värderas som bättre eller mer korrekt än den andra. Det är dock en risk

som finns i all forskning där forskaren involverar sin egen person. Rent personligen ser jag det även

som positivt  att  kritiskt  granska sina  egna sammanhang i  en strävan efter  att  kunna utvecklas.

Därför ser jag inte att det föreligger någon större risk för partiskhet. 
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6. Syfte och frågeställningar

Det övergripande syftet med denna uppsats är att bidra till en ökad förståelse kring hur feminism

och feministisk kamp kan förhandlas, definieras och motiveras på olika sätt. Min intention är att

belysa detta genom att  lyfta  fram historier berättade utav tre personer som identifierar sig som

kvinnor och feminister, och som alla varit aktiva i olika svenska musiksammanhang under 1970-,

1990/2000-  samt  2010-talet.  Jag  vill  också  undersöka  eventuella  skillnader  och  likheter

informanterna emellan, och kommer således delvis att göra komparativ undersökning. I uppsatsen

kommer temana musik som politisk handling, samt  separatism för kvinnoidentifierade att behandlas

och undersökas kopplat till informanternas uppfattningar av feminism och feministisk kamp. 

 Hur  förstås  och  görs  feministisk  kamp  hos  informanterna?  Vilka  feministiska  mål  kan

utläsas hos informanterna? Vilken roll har separatism spelat i dessa sammanhang?

 Vilket syfte fyller musiken och det musikaliska sammanhanget i informanternas feministiska

kamp?
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7. ANALYS 

Den  empiriska  undersökningen  kommer  att  vara  upplagd  delvis  utifrån  de  teman  som

intervjufrågorna baserades på, och delvis de teman som utkristalliserats under genomgången utav

materialet,  dvs.  informanternas  narrativ.  Jag  har  delat  upp  analysen  under  sju  rubriker  som

motsvarar dessa teman. Under varje rubrik kommer informanternas resonemang att presenteras och

belysas  med  citat,  för  att  avslutningsvis  analyseras  utifrån  mina  teoretiska  utgångspunkter.  Då

undersökningen har  ett  komparativt  inslag,  presenteras  således  inte  informanternas  resonemang

kronologiskt, utan jämte med varandra. 

7.1 Början - uppväxten och intresset för musik 

Vägen till musiken för mina informanter såg olika ut, men intresset att spela fanns från tidig ålder

hos alla tre. Malin berättar lite om uppväxten i Falun, den mellanstora staden som är ”[...] stort nog

för att vara en stad och för att det ska finnas lite kulturliv men ändå ganska litet så att man, såhära,

ja det blir rätt smått.”96 Lovisa berättar om uppväxten i Luleå och bandkollegorna Lisa och Lotta i

samma andetag.  De är födda samma år,  och gick alla på estetiskt  gymnasium. Efter  gymnasiet

gjorde de en gemensam bandflytt ner till Stockholm med deras dåvarande band Rewind. Lovisa

beskriver  dem  tre  som  stommen  i  det  som  sen  skulle  bli  Tiger  Bell.  För  Lovisa  göddes

musikintresset  i  och  med kulturskolan  och möjligheten  att  ta  sånglektioner.  Hon minns hur  de

repade inför en skolshow i en lokal på hennes mammas jobb på universitetet.  Repen präglades

delvis utav en musikalisk lekfullhet där alla i  bandet hoppade runt och bytte instrument mellan

låtarna, men när det väl var dags att inför skolshowen välja instrument valde Lovisa sången och

Lotta, som var på semester på Mallorca med familjen fick det som var över: trummorna. ”[...] 'ja, nu

får du börja spela trummor typ' så jävla taskigt... men det va så det va i alla fall.”97 Efter showen

fortsatte bandet som det såg ut då att repa kontinuerligt under hela gymnasiet:  

[...] vi blev nog ganska fort ganska duktiga, såhära, för det har alltid varit viktigt för oss, också det här typ
oket, det här med att ska man stå på scen ska man va bra, man får inte ställa sig där och skämma ut sig
liksom […] så det har varit, det har följt mig ganska mycket […] men det blir ju också en drivkraft.98

Malins berättar om de stöttande föräldrarna som uppmuntrade hennes musikaliska intresse. När hon

blev besatt av idén att bli trummis vid sju års ålder fick hon ett trumset, men hon visste inte hur hon

skulle spela på det:  

96   Ringsby, Malin; fd medlem i Jenny Came Back. Intervju 1. 2014-10-16
97   Thurfjell, Lovisa; medlem i Tiger Bell. Intervju 2014-10-22
98  Ibid. 
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[...] jag hade ingen aning om man skulle spela liksom ba så man satt och kollade på folk som spelade
trummor på tv man ba wow [...] jag satt och liksom försökte spela melodier på det här trumsetet, och hade
ingen som kunde förklara det här med att, det är lite sånt som jag kan gräma mig över fortfarande idag
[…]99

Tack vare en musiklärare i mellanstadiet kunde Malin och hennes kompisar repa i musiksalen på

matrasten i skolan med bandet Radiel. Hon beskriver projektet i efterhand som ganska ambitiöst,

men att de då bara gick på känn: ”[vi] kunde liksom G, D, A och så vidare på gitarr liksom, och va

väldigt såhära, ja då skriver vi väl lite låtar med G A D som ändå är såhär […]”.100 Bandet upplöstes

efter sjätte klass, och Malin och bandkompisen Sara sökte sig från popen till punken. Jag frågar vad

det var hos punken som lockade, och Malin reflekterar kring det som att det var något som delvis

tillhörde den tidiga tonåren, när en i sökandet efter en identitet söker sig igenom olika musikstilar

”[…]  och då blev det väl liksom asså, amen man hittade fram till riot grrrl-rörelsen när det, så var

det liksom amen där, man kände att man hittade hem lite och man kände att man hittade liksom

sånna som man själv kunde, koppla till på ett sätt [...]”101 Att hitta en genre som gav Malin känslan

av att ”[...]det skulle kunna vara jag som [spelade]”102 skedde parallellt med utvecklandet av ett

politiskt intresse. Punk och hardcore erbjöd en samhällskritik som passade Malin: ”[...] jag vet inte

hur mycket av politiska åsikter som gjorde att jag hittade musik, och hur mycket musik som gjorde

att  jag  hittade  politiska  åsikter  [...]”.103 Men  mötet  med  punk-  och  hard  core-scenen  var

problematisk:

  

[...] och sen den här besvikelsen, när man inser liksom att när man väl såhära börjar närma sig där [...] det
är ändå ett litet minisamhälle liksom [...] att det fanns jättemycket sexistiska sammanhang till exempel i
dom, som i hc-scenen, då var det liksom nästan bara snubbar, och det va jättevåldsamma spelningar, och
alla tjejer stod längst bak och det va inte alls så inkluderande som det va [...] som det va i teorin liksom.104 

Riot grrrl- rörelsen blev på så sätt ett mer välkomnande sammanhang, men med minst samma mått

av samhällskritik. 

Annbritt  växte  upp i  en miljö  där  intresset  för  musik  beskrivs  som naturligt,  och hon spelade

mandolin, fiol och piano under barn och ungdomstiden. Det var oftast för glädjens skull, men ibland

framfördes nummer på små konserter med syskonen. Hon berättar hur uppsättningen ofta bestod

utav pojkarna på instrument och flickorna på sång ”[…] lite traditionellt sådär […] tills till slut

sådär har ju jag kunnat spela trummorna, och han [brodern] spela nåt annat, men, men så var det

99  Ringsby, Malin; fd medlem i Jenny Came Back. Intervju 1. 2014-10-16
100 Ibid.
101 Ringsby. Malin; fd medlem i Jenny Came Back. Intervju 2. 2014-10-27
102 Ibid.
103 Ibid. 
104 Ibid. 
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inte första tiden.”105 Annbritt lärde sig spela trummor i trettioårsåldern, efter att hon hade gått med i

Röda Bönor. Hon beskriver det som en angenäm nödvändighet  ”[…] vi hade ju många sånger med

väldigt många verser, så det va viktigt att hålla takten.”106 Eva Vahlne som spelat trummor innan

lämnade bandet, ”[…] och då tog jag över trummorna, så då fick jag lära mig det, så då gick jag och

en massa små killar och tog lektioner då, och sen så fortsatte jag och tog lektioner hos Ronnie

Gardiner här i Stockholm [...]”.107 Hela gruppen tyckte att det va en bra idé, ”[…] dom sa ofta att

liksom så fort man hörde en låt så såg dom på hela min kropp att liksom, att det rörde sig, att jag,

jag, så det låg väl bra, att spela trummor.”108 

Första analys 

Lovisas  musikintresse kom till synes före hennes feministiska engagemang. Det är förhållandevis

tydligt att musiken och bandet är i centrum i Lovisas narrativ, då hon exempelvis väljer att berättar

om sitt band när jag frågar om hennes egen uppväxt. Det kan ses som ett sätt för henne att försäkra

sig om att jag (och omvärlden) ska förstå vilken central roll musiken har för henne.109 Betydelsen av

rollen som musiker överordnas rollen som kvinnoidentifierad, genom att exempelvis lyfta ”kravet

på att vara bra” som något könsneutralt. Malins upplevelse av att spela musik som barn verkar vara

ganska  oproblematisk,  men  erfarenheterna  av  den  mer  politiska  musiken  i  tonåren  har  lämnat

tydliga avtryck. Berättelsen, där hon granskar och ser de sexistiska strukturerna  inom det egna

politiska  lägret  kan  förstås  som  ett  sätt  att  förklara  sin  verklighet  utifrån  en  feministisk

medvetenhet,110 men händelsen (som inte beskrivs som en händelse utan mer som ett tillstånd) bör

också betraktas som meningsbärande för Malins sätt att förstå och utföra feministisk kamp, där hon

som en direkt reaktion sökte sig till punken och Riot grrrl, där hon kunde agera politiskt på en arena

som i sig gjorde anspråk på att vara samhällskritisk. Annbritt beskriver hur intresset för trummor

och kollektivets (Röda Bönors) behov sammanföll i en lyckoträff. Hennes narrativ präglas av en

känsla av att vara i medvind, där den lilla kampen bedrevs inom, eller med stöd av en större kamp.

Utifrån Thor ger detta en bild av ett samhälle och en tid som på ett  sätt var mer tillåtande för

kvinnors initiativ.111

105 Kronlund, Annbritt; fd medlem i Röda Bönor. Intervju 2014-11-03
106 Ibid. 
107 Ibid.
108 Ibid. 
109 Hansson & Thor (red.) (2006: 30)
110 Anderson & Jack i Perks & Thomson (red.) (2006: 129)
111 Thor (2001: 334, 336ff)
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7.2 Att spela musik - bemötandet och uppstarten med bandet

Lovisa  beskriver  att  bemötandet  av  henne  och  bandet  stundtals  var  hårt.  Ibland  kände  de  sig

ovälkomna på spelningar, även om de själva inte skulle spela, vilket hon tillägger är ett generellt

drag i vissa subkulturella vänsterscener. Jag frågar på vilket sätt de kände sig ovälkomna. Lovisa

svarar:  

Nä men som att vi inte hade nånting där att göra,  eller jag vet inte, det va man såg i blickarna typ, och att
man känner såhär varför ska jag få vara här. Som jag nu kan motivera, dom här vibbarna fortfarande att
man kan känna av, nu kan jag motivera det med att men jag spelar musik, så jag har rätt att vara här […]112

 
Lovisa fortsätter att berätta om det motorcykelgäng som skötte bandets nya replokal ”[...] och dom

va så jävla måna om att vi skulle ha det bra, dom verkligen tog oss under sina vingar liksom, och

det, det, dom va ju gubbar i 50årsåldern som va bikers liksom […] och dom spelade in våran första

demo, alltså jätte måna om att vi skulle ha det bra.”113 Lovisa beskriver hur hon och bandet ändå

ganska snabbt kände sig välkomna både i replokalen och i scenen, trots att de blev utbuade av

killarna i klassen när de hade sin första spelning. Jag frågade hur det kändes. Lovisa: 

Oj, jag kommer knappt ihåg, asså men det är klart sånt känns ju aldrig kul, det kan ju ingen tycka känns
kul, men sen så har jag inte, såhär, hade inte och har fortfarande inte en sån hög, dom killarna va inte så
mogna, och jag hade inte så hög respekt för dom [...] men det är klart att det är en jätteutsatt situation och
det är klart att det är jobbigt och det är helt förkastligt att man ens kan göra så mot en klasskamrat, eller
mot klasskamrater […] det är så mycket sånt där som har hänt, så att jag tänker inte längre på att det har
hänt, det är en del av ens vardag, så därför är det inte som att jag belyser varje gång sånt händer, för att det
är liksom ba skit som händer […]114 

Ihärdigt repande (tre gånger i veckan) gjorde att bandet blev bättre och bättre. År 2006 var med i en

nationell musiktävling och vann rockpriset. Bandet tog det som ett kvitto på att de var duktiga. Men

Lovisa menar att det inte bara handlar om att vara duktig: 

[...]det finns ju hur många band som helst som är duktiga men det handlar ju i slutändan om vilka som
jobbar hårdast såhär, det är ju många som, vi fick mycket skit på den här tiden också för att vi fick så
mycket plats i tidningen, vi blev medialt uppbackade, typ asså, och så så att det va, de är fanns det också
motstånd [...] det va både från killar och tjejer, och från både kvinnliga och manliga musiker.115

 
Motståndet, menar Lovisa, bestod i att anklaga dem för att bli uppmärksammade endast på grund

utav deras kön. Lovisa fortsätter att berätta om bandflytten, och hur hårt de jobbade. De hade sagt

till folk runt omkring dem och till pressen att de skulle flytta ner för att satsa på musiken, men efter

att ha spelat in en EP kändes det som att musten hade gått ur dem lite. Lovisa flyttade tillbaka till

Luleå och gav sig sen ut för att resa med bandkollegan  Lisa. Under resan bestämde de sig för att

112 Thurfjell, Lovisa; medlem i Tiger Bell. Intervju 2014-10-22
113  Ibid.
114  Ibid. 
115  Ibid. 
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satsa på riktigt när de kom tillbaka: 

[...] man saknade musiken, och man kände såhär fan, vi gjorde ju inte, när vi skulle satsa så rann det ju lite
ut i sanden [...] jag hade en traumatiserad bild av den tiden så jag ville verkligen inte flytta tillbaka, men
jag ville ändå, det va, det va såhär typ, får jag inte prova det här, då kommer jag alltid att undra vad som
hände, och det är värre, än att flytta tillbaks till Stockholm [...] 116

När Tiger Bell bildades 2010 skaffade de replokal via studiefrämjandet och repade en gång i veckan

”[...] då var det väl inte så uttalat, det vi visste det va väl att vi skulle köra, men asså att vi skulle

repa och spela liksom, det va väl inte så här world domination asså […]”.117 Lovisa beskriver att de

alla var väldigt ”drivna”, så ganska snabbt började de spela in sin första demo och skrev nya låtar.

Efter  ett  halvår  fick  de  sin  första  spelning  på  en  fritidsgård  i  Åkersberga,”[en]  perfekt  start

liksom”.118 Men att ”harva runt på fritidsgårdar”119 hade de redan gjort med tidigare band”[...] det är

kanske inte riktigt den nivån vi lägger oss på, utan alltid sträva framåt och uppåt såhära.”120 Lovisa

berättar snabbt om hur bandet spelar in två demos och åker på en tre datums-turné i Finland 

[...] och det va jättekul, och, amen såhär, mycket på hobbynivå liksom [..] och sen så började vi jobba med
management [...] i och med att man börjar med management, då finns det ju också en strävan, asså en
strävan till att, då vill man ju nånstans, annars börjar man ju inte jobba med management, annars, då […]
och ja, så gick det vidare, man spelade mer och mer och liksom.121

Malin bildade Jenny came back med kompisen Sara i  högstadiet.  De började med att  hitta  på

bandnamn, och satt på tyskalektionerna och skrev namnförslag i Malins filofax. Sen började de

affischera på stan,  innan de hade skaffat  replokal eller  medlemmar till  bandet.  Malin beskriver

bandet som ”konceptuellt” där många av detaljerna var bestämda i förväg:  

[...]vi hade en stil som vi ville köra på, vi hade liksom jättemycket, det drevs jättemycket såhära budskap
att vi va sura på saker att vi ville skrika om det […] och […] musiken blev liksom ett såhära [...] mer för
att föra fram det men det va liksom inte så, det va inte relevant att det skulle vara schyssta gitarrsolon.122

När det var dags att rekrytera medlemmar till bandet var det inte den musikaliska skickligheten som

bedömdes: ”[...] det va liksom på nivån att man ba 'du e cool kan inte du va med och spela, du kan

väl få spela bas typ' så det va väldigt såhär, det va inte så att vi letade efter folk som kunde spela, för

det kunde ingen av oss typ.” Jenny came back spelade mycket runt om i landet, tack vare deras

nätverk men också tack vare Frikyrkliga studieförbundet123 som betalade tågbiljetterna dit gruppen

skulle spela. Malin menar att studieförbundet hade ganska mycket pengar men också ”[...]att det är

116 Thurfjell, Lovisa; medlem i Tiger Bell. Intervju 2014-10-22 
117 Ibid. 
118 Ibid. 
119 Ibid
120 Ibid
121 Ibid
122 Ringsby, Malin; fd medlem i Jenny Came Back. Intervju 1. 2014-10-16
123 Frikyrkliga studieförbundet heter nu mer studieförbundet Bilda
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ganska tacksamt att vara tjej och spela i ett band i sådana sammanhang för det måste fylla en kvot,

praktiskt liksom.”124 Jenny came backs första spelning var i Västerås på en temadag som skulle

uppmuntra tjejer att spela i band. Malin berättar om en person som skulle hålla ett föredrag om att

stå på scen:  

[...]  gud vi va så anti allting, men det va nån såhär dramaperson som skulle hålla nåt föredrag om scen, att
stå på scen, som va liksom, det blev så malplace, för det här va ju bara personer som spelade i band och
hon stod och pratade om att det värsta man kan göra är att ta med sig egen person upp på scenen [...]125 

Föredragshållaren,  eller  drama-personen som Malin  kallar  denne,  berättade om en spelning där

sångaren vände ryggen till publiken, och beskrev detta som det värsta man kunde göra: ”[...] det va

ju sånt som man plockade upp, det va ju jätteroligt, vi gick upp och ba 'den här är till Joey Ramone!

[skratt] och vände ryggen till publiken, såhär skitcoola tyckte vi att vi va liksom[skratt]”126 Malin

menar att faktumet att de spelade i Västerås istället för hemma i Falun var ganska talande för dom

som band. Det fanns en stor lokal musikscen i Falun ”[...] men vi va på nåt sätt alltid såhära utanför

den, ganska mycket frivilligt, men inte bara tror jag.”127 Hon hänvisar till de tighta kompisskapen

inom den lokala musikscenen, som delvis yttrade sig i lokala hierarkier där en måste ”[...]känna rätt

folk  och  vara  cool  på  rätt  sätt”.128 Malin  har  också  skiftande  upplevelser  av  bemötandet  från

omvärlden: 

[Vi]  va  ganska  såhär,  vi  va  ganska  annorlunda,  vi  gjorde  saker  som stod  ut  delvis  för  att  man  ville
provocera men delvis också på nåt vis att man kände att man inte passade in antar jag […] vi hade kunnat
få så himla mycket skit och haft det så himla svårt, men vi upplevde nog inte att det va riktigt så. 129

Den nära vänskapen med Sara gjorde att de ofta var ointresserade av hur omvärlden bemötte dom

”[...] dels mycket för att vi va två, och sen också för att vi va nog ganska såhära starka i det, vi va

väl  lite  såhär  utanför  men  hade  inte  så  mycket  emot  det  [...]”130 Att  inte  försöka  vara  med  i

gemenskapen, att inte försöka passa in menar Malin fungerade som en strategi för att slippa bli

utesluten. Utanförskapet ledde dem till riot grrrl-scenen. Genom nätcommunityn som Skunk131 fann

hon andra ”outcasts” som gav henne en chans att ”blicka utåt […] och kunna, kunna bonda med

folk över saker där man verkligen hade nåt gemensamt med, liksom [...]”.132

124 Ringsby, Malin; fd medlem i Jenny Came Back. Intervju 1. 2014-10-16
125 Ibid. 
126 Ibid. 
127 Ibid
128 Ibid
129 Ibid
130 Ibid. 
131 Communityt Skunk ägdes av Spray, och grundades år 1998. Det var populärt hos den mer 'alternativa' scenen av 

Sveriges ungdomar. www.skunk.nu lades ner 2010, för att kort återuppstå under 2013/2014, men är återigen nedlagt.
132 Ringsby, Malin; fd medlem i Jenny Came Back. Intervju 1. 2014-10-16
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Annbritt stötte på Kaya Ålander ute på en spelning ”[...] och då sökte dom [Röda Bönor] nån, en

violinist, jag hade ju spelat fiol, men det va inte det jag ville göra, men då kom jag med på det

sättet, att det behövde en som spelade fiol […] så jag harvade lite på fiolen då […]” .133 Det var

början  på  vad  Annbritt  brukar  kalla  sitt  längsta  förhållande,  som  var  fyllt  med  turnéer  och

spelningar. Hon minns en av de första spelningarna speciellt då ”[...] vi nådde ut bra och där fanns

[ohörbart] nån från MNW som sen blev att vi fick ett skivkontrakt utifrån den konserten[...]”134. Hon

berättar om livet på turné, och hur det var att fixa allt det tekniska själva:

[...] och sen när vi sjunger där, det va på en sån här, kåren, en jättestor lokal en massa universitetsfolk, och
så ska vi [sjunger] 'för jag är en kvinna' och så plötsligt så la hela anläggningen av [skratt] fast då fortsatte
vi ju akustiskt. Det hände ju mycket tokiga saker.  
Amanda: men ni bara fortsatte?
Annbritt: Ja då fortsatte vi att sjunga, det, det ja det gick det med.135

Att flera av medlemmarna fick barn satte sällan käppar i hjulet för bönorna att fortsätta spela. Jag

frågade Annbritt om de så kallade böngroddarna hade en central roll för bandet:  ”Nej dom fanns ju

med, men ja det va ju viktigt  att  ta  in hela […] livet.”136  De hjälptes åt  med barnen när det

behövdes. Annbritt menar att hennes start i Röda Bönor främst präglades av medvind. Vänstervågen

och  kvinnorörelsen  uppskattade  gruppen  mycket,  och  de  åkte  runt  i  landet  och  spelade  på

musikforum, studentnationer och kvinnofestivaler. Det fanns ett behov av musik som den som Röda

Bönor skrev och framförde, och Annbritt tror att det främst berodde på igenkänning i texterna:  ”Ja

jag tror att det va mycket att känna igen sig, att vi liksom säger något som man känner igen sig i,

många berättade om hur dom hade haft jobbiga kvällar och så gick dom hem och satte på skivan

[skratt] och nån på ett jobb jag hade hade peppat upp sig för att skiljas från sin man [skratt].”137 Jag

läser upp en del av ett uttalande om Röda Bönor som går att hitta på deras hemsida, för att få reda

på vad Annbritt anser om vad jag tolkar som en ganska nedsättande och felaktig bild av bönorna.

Roger Wallis138 säger: ”Röda Bönor är ett lysande exempel på en bra amatörgrupp, de flesta av våra

svenska progressiva kvinnogrupper har en negativ inställning till sin omgivning, och till livet som

helhet, det har inte Röda Bönor, Röda Bönor är en positiv grupp med hög klass”139. Annbritt håller

delvis  med  om  beskrivningen,  men  menar  att  allt  Röda  Bönor  gjorde  utgick  från  ett  kritiskt

133  Kronlund, Annbritt; fd medlem i Röda Bönor. Intervju 2014-11-03
134 Ibid.
135 Ibid. 
136 Ibid. 
137 Ibid. 
138 Roger Wallis var en av grundarna till skivbolaget MNW, och var även programledare för Sveriges radios 

utlandsprogram Radio Sweden. I den inscannade artikeln stavas hans efternamn ”Wallace”, vilket måste ses som ett 
slarvfel hos artikelförfattaren. 

139 Citatet kommer från en inscannad artikel i okänd tidning. Det finns att läsa i sin helhet på rodabonor.se under 
”artiklar”.
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perspektiv. Jag ifrågasätter uppfattningen av dem som både amatörgrupp men också deras 'postitiva

inställning  till  sin  omgivning  och  livet  som  helhet',  och  lyfter  som  exempel  sången  om

sexualmyterna140 

[…] Så tjejer om ni blir utsatta för våldtäkt

efter att bara ha pratat med en kille

så är det för att ni så våldsamma känslor väckt

eller för att ni egentligen ville.

Vilken bild som utredarna vill ge oss

att män har lustar som dom inte kan betvinga

om det är så får vi börja springa

eller också får vi lära oss att slåss. 

Annbritt svarar att:  ”jo, fast  det är  också kamp med lite humor!”.141 ”[J]ag tror ändå att många

kunde uppfatta att  det va lite humor,  sen kunde ju en del känna sig,  det kunde ju va en vän i

närheten, i vissa av våra förhållanden och så, som kunde känna sig lite hotade för att det var jobbigt

med nån som, ja, starka kvinnor som höll på så mycket[...]”142 Annbritt berättar om hur någon i

MNW-studion hade uppskattat att jobba med bönorna, då det var en gladare och trevligare stämning

än  vid  inspelningen  av  exempelvis  Tjejclown.  Hon  menar  att  bönorna  i  förhållande  till  andra

grupper nog uppfattades som mer lättillgängliga, tack vare humorn.  ”Då är det ju kanske lite mer

ironi. Och 'La lega', då är det jag som läser texten, det va ju ganska så där […] 'då ska man slå ihjäl

dom allihop' minns jag att jag tyckte om att säga för jag hade så hemska chefer [skratt]” 143 Jag

återkommer  senare  under  intervjun  till  ordet  amatörband,  och  frågar  om de  inte  såg  sig  som

musiker. Annbritt verkar mena att det finns en gräns mellan att vara amatörmusiker och ”riktig”

musiker.

Jo men vi spelade ju då, så vi va ju amatörmusiker kan man säga att vi va, och, mer eller mindre, vi fick ju
mycket erbjudanden om vi kunde jobba som proffs. Men det stämde aldrig, det var det där tråkiga att dom
hade hunnit så långt i sin akademiska utbildning så det va svårt att få en gemensam tid. Det hade ju vart
kul att vara proffs under en tid, och bara jobba.144 

En del av bönorna var mer musikaliska än andra menar Annbritt, men som grupp ägnade de sig inte

140 Text: Gunilla Szemenkár Musik: Kaya Ålander 
      Sången skrevs med anledning av sexualbrottsutredningskommitténs betänkande "Sexuella övergrepp : förslag till
ny lydelse av brottsbalkens bestämmelser om sedlighetsbrott" som publicerades 1976 och vilket kort kom att kallas 
sexualbrottsutredningen.    

141  Kronlund, Annbritt; fd medlem i Röda Bönor. Intervju 2014-11-03
142 Ibid. 
143 Ibid.
144 Ibid.
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åt musiken på ett professionellt sätt.  Annbritt berättar om hur svårt det var under inspelningen av

första skivan, då inspelning innebar en noggrannare granskning av deras musik rent musikaliskt:

”[...]det  va  mycket  svårare  att  kritisera  varann  för  då  tog  man  det  som  personligt,  så  första

skivinspelningen blev ju väldigt känsligt när man spelar in och sen ska det lyssnas på och man ska

liksom lyssna på alla små saker och, och där vi inte hade nån musik, nån musikeridentitet utan det

var mera personligt [...]”145. Hon berättar att hennes erfarenhet är annorlunda från när hon har spelat

med killar”[...] där är man liksom rakt på, är det nåt som är dåligt så säger man det, nä men där

spelar du fel, och så är det bara att fortsätta, men vi va nog jättekänsliga för [sånt]”146. 

Första analys 

I Lovisas berättelse ryms flera tillfällen när hon eller bandet har mött både motstånd och medvind,

som hon betonar att det har varit från både manliga och kvinnliga personer. När hon berättar om att

känna sig ovälkommen på spelningar säger hon aldrig specifikt att detta beror på att hon är kvinna,

utan  kopplar  det  snarare  till  professionalitet:  att  kunna spela  musik  ger  en tillträde  till  arenan.

Berättelsen om mc-gänget är intressant, då den kan tolkas på två vis. Det ena är att Lovisa ser detta

som en extraordinär händelse och att hon är väldigt tacksam mot de personer som hjälpte bandet.

Men det andra innebär en tolkning där berättelsen fungerar som ett sätt för Lovisa att bemöta min

tendentiösa  förväntan  om att  motorcykelgänget  i  egenskap  av  män  skulle  vara  ”emot”  dem.147

Lovisas  erfarenheter  av  motstånd  mot  henne  som kvinna  och musiker  benämns,  men  avfärdas

samtidigt som ”skit  som händer”.  Då bandet är musikaliskt skickliga och är drivna kommer de

framåt, menar hon, vilket kan tolkas som en optimistisk skiss av det samhälle hon lever i.148

Att vara anti är något som Malin återkommer till flera gånger under intervjuerna. Upplevelsen av

ofrivilligt och frivilligt utanförskap tillsammans med kamraten Sara, ledde till att skapa en egen

arena  som  hon  och  bandet  kunde  agera  kreativt  och  politiskt  utifrån.  Jenny  came  back  var

normbrytande i den lokala kontexten främst på grund utav avsaknaden av uppfattningen om den

musikaliska skicklighetens signifikans i musikskapande. De och anammade en stil, ett budskap och

ett  koncept  som  istället  syftade  till  en  ideologisk  och  feministisk  gemenskap  i  musiken  och

samhället i stort.  

Annbritts narrativ åtföljs till stor del av en humoristisk distans, där flera av berättelserna åtföljs av

145 Kronlund, Annbritt; fd medlem i Röda Bönor. Intervju 2014-11-03
146 Ibid. 
147  Hansson & Thor (red.) (2006: 30) samt Portelli i Perks & Thomson (red.)  (2006: 39)
148 Thor (2001: 334, 336ff)
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skratt,  som om ungdomens tokigheter inte  skulle  kunna inträffa idag.  Utifrån Thor skulle detta

kunna tolkas som att Annbritt uppfattar 1970-talet som mer tillåtande,149 eller utifrån Jack150 som en

metakommentar om sitt forna jag. Men humorn var överlag ett sätt för Bönorna att kunna framföra

skarp samhällskritik,  och på så sätt  utföra ett  politiskt arbete  samtidigt som de hjälpte dem att

fungera mer friktionsfritt i flera sammanhang. Annbritts ståndpunkt för vad som ska betraktas som

privat och politiskt är tydlig, och att inkludera barnen som en självklar del av det kvinnopolitiska

arbetet kan utifrån Sörbom tolkas som ett vidgande av den politiska arenan.151 Denna aspekt är dock

svår att jämföra med mina andra informanter, då de mig veterligen inte har stått inför en liknande

situation. Annbritt beskriver att musikerskapet som identitet ofta var kopplat till kön. Kvinnorna i

Röda Bönor var mer känsliga för kritik när musiken skulle granskas då kritiken uppfattades som

personlig, till skillnad från män som i hennes upplevelse oftare kunde skilja på person och musik.

Dock är det möjligt att tolka identifikationen som amatörmusiker som ett sätt att minska pressen på

musikalisk skicklighet, och således vara friare i sin framställning av det politiska budskapet.   

7.3 Målet med bandet och musiken

Jag frågade mina informanter om deras gruppers musikaliska mål. Lovisa kommenterar dubbelheten

i frågan i sin intervju, då bandet har både mål i termer av genre/musikstil och karriärmässigt. Lovisa

menar  att  hon till  en början trodde att  alla i  bandet  hade samma karriärmål:  att  kunna leva på

musiken: ”[...] det målet har nog alltid alla haft, sen så är det, att man kanske satt på lite, såhär, på

vägen  dit,  asså  vad  det  innebär,  och  såhär,  ja  det  är  målet,  men  vad  får  det  kosta.” 152 Rent

musikaliskt och genremässigt säger Lovisa att de nog är ganska spretiga ”[...] och ibland så är det,

är det lite väl mycket kompromissande från allas håll, men det är väl så det är. Det är fortfarande

något  vi  väljer  att  göra.”153 Att  exempelvis  kallas  för  ”cheerleaderpunk”154 menar  Lovisa  är  en

konsekvens av att använda sig av management155, och trots att alla medlemmar inte alltid kunnat

identifiera sig med det, bestämde de sig för att det är värt det om folk kommer ihåg dem.  

För  Malin och Jenny came back var  en karriär  aldrig målet.  ”På det  sättet  va det  nog inte  så

149 Thor, (2001: 334, 336ff) 
150 Jack i Perks & Thomson (red.) (2006: 129ff)
151 Sörbom (2005: 42)
152 Thurfjell, Lovisa; medlem i Tiger Bell. Intervju 2014-10-22
153 Ibid. 
154 Informanten meddelande efter intervjun om hur diskussionerna gick gällande beteckningen, och menar att det fanns

utrymme att omförhandla begreppet så att det innefattade de element bandet själva identifierade sig med, såsom 
råhet, färggladhet och fartfylldhet.  

155 Med management menas i detta sammanhang att ta hjälp av personer som organiserar ekonomi, turnéer, PR etc.  
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planerat, vi körde liksom, vi körde på tror jag [...]”156 Hon beskriver bandet som opretentiöst och

ganska impulsivt, men att det ofta var hon och Sara som styrde och de andra som hängde på till viss

del. De två hade en tydlig vision av vad de ville göra och hur allt skulle vara. Att försöka satsa på att

bli kända var en idé som avfärdades delvis då de musikaliska förebilder de hade inte kunde eller till

synes strävade efter att leva på sin musik  ”[V]ilket väl har gjort att man inte riktigt har haft dom

förväntningarna, eller jag har liksom [...] amen jag har nog från ganska tidigt vart på det klara med

att det [ohörbart] kommer aldrig va kommersiellt på det sättet att.... det finns inte på kartan liksom,

och jag får erkänna att jag är ganska fine med det också [skratt]”.157 Malin tillägger att det snarare

hade varit problematiskt att försöka skapa kommersiellt gångbar musik när musiken ”[...] handlar

om att vara anti allt, etablissemang och allt sånt där [...]”.158 Jag frågar om hon uppfattade dessa

”begränsningar” som en trygghet. Malin: ”Ja, det är en väldig trygghet i det, och det gäller ju att [...]

att vi alltid slog underifrån liksom, det va ingen som förväntade sig nånting  [...] för det är lätt att

överträffa folks förväntningar när dom inte finns [skratt]”.159

Delar av Röda Bönor hade aldrig skivkontrakt som mål, men Annbritt beskriver det som väldigt

roligt  när det kom, då det underlättade för det egentliga målet,  ”[D]et var ju att  föra ut de här

texterna, det var ju ett kvinnopolitiskt arbete på något sätt, och sen att det var väldigt kul [...]”. 160

Annbritt beskriver det som att ”[det] behövdes det ju att det skulle sjungas i olika sammanhang, så

det var väl så det startade, sen så blev det ju en liten grupp som, som blev liksom, några som drev

och som blev fristående från grupp 8 för vi ville ju bestämma själva liksom vad vi skulle sjunga och

såhär[...]”.161 Texterna var det absolut viktigaste för Röda Bönor menar Annbritt, delvis för att inte

alla  medlemmar  såg  sig  som musiker.  Musiken  behövdes  ”[...]  för  annars  så  bärs  det  ju  inte

fram.”162 Så det var bara att lära sig instrumenten, hon beskriver hur de kämpade på så gott de

kunde, tillsammans.  ”[...] vi var ju ett väldigt kollektivt band, så alla skulle ju göra saker, alla skulle

sjunga, alla skulle spela, vare sig man va bra eller inte så skulle det vara demokratiskt.” 163 Stundtals

fanns konflikter i gruppen, det till exempel kunde gälla oenigheter om låttexterna, men Annbritt

menar  att  de  klarade  av  det  genom att  ha  högt  i  tak,  och  alla  tyckte  att  det  var  viktigt  med

konsensus. Om någon inte kunde skriva under på en låttext så ändrades den. Det kunde innebär

156 Ringsby, Malin; fd medlem i Jenny Came Back. Intervju 1. 2014-10-16
157   Ringsby. Malin; fd medlem i Jenny Came Back. Intervju 2. 2014-10-27
158   Ibid. 
159  Ibid. 
160 Kronlund, Annbritt; fd medlem i Röda Bönor. Intervju 2014-11-03
161  Ibid. 
162  Ibid. 
163  Ibid. 
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sårade känslor och ”[...]gråt och tandagnisslan[...]”164, som vid inspelningen av första skivan, men

”[...]vi va ju alla väldigt viktiga i gruppen, vi var [nio på första skivan och sju på andra skivan] 165,

och det fanns ju aldrig nån tanke på att man skulle byta ut nån, nån som va bättre på nåt instrument,

utan det, det va vi.”166 

Annbritt beskriver ett dilemma, liknande det som Lovisa och Tiger Bell stått inför: att inom gruppen

ha olika mål, och att enas om vilka mål som helgar vilka medel. Annbritt minns det som att Röda

Bönor blev tillfrågade att köra för Lill Lindfors och medverka på en skivinspelning mot kärnkraft,

men delar av gruppen tyckte inte om texten, så de tackade nej ”[...] jag tycker man kan bjuda på det,

det kan ju vara kul, men det va liksom, en del var mera, strikta sådär.”167

Första analys 

Lovisa tar musicerandet på stort allvar, och visar tydligt att bandets framgångar och musiken är

målet  i  sig  för  henne.  Malin  däremot  betraktar  eventuella  kommersiella  framgångar  som

problematiska, då en karriär skulle innebära att en annan position än vad som kan beskrivas som en

underdogposition. Det skulle således bli svårt att kritisera omgivande strukturer, då plattformen för

deras aktörskap utgjordes av begränsningar. För Annbritt verkar inte ett skivkontrakt och framgång

vara  ett  mål  i  sig,  utan  snarare  ett  medel  för  att  föra  ut  budskapet.  Det  beskrivs  som  ett

kvinnopolitiskt arbete att sjunga, som också uppfyllde ett behov av sång vid olika sammanhang

såsom demonstrationer och politiska möten. Dessutom var själva gemenskapen i gruppen ett viktigt

mål, där demokratiska och feministiska praktiker användes. Utifrån Sörbom kan detta ses som en

aspekt av politisering av vardagen, alltså där inga sammanhang betraktas som för små för att handla

politiskt.168 

7.4 ”Tjejband” - om separatism, nedvärdering och strategier 

Jag frågade mina informanter om deras relation till och uppfattning och erfarenhet av begreppet

tjejband. Lovisa säger att  ”[...] tjejband är ju, det tycker jag är ett ord som folk av okunskap eller

med fördomar eller som inte tänker använder [...]”.169 Hon verkar näst intill utmattad vid tanken av

164  Kronlund, Annbritt; fd medlem i Röda Bönor. Intervju 2014-11-03
165  Redigering i citat i efterhand på begäran av informanten
166  Kronlund, Annbritt; fd medlem i Röda Bönor. Intervju 2014-11-03
167  Ibid.
168  Sörbom (2005: 33, 77ff)
169 Thurfjell, Lovisa; medlem i Tiger Bell. Intervju 2014-10-22
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begreppet och suckar. Hon kopplar användningen utav det till en äldre generation och exemplifierar

med begreppen kvinnoforskning som sedermera blev till genusforskning. Lovisa menar att uttrycket

är symptomatiskt för könshierarkierna i musikscenen: ”[...] asså, det är ju sån himla klyscha, den

här, det säger allt som den här musikscenen, det finns band och så finns det tjejband. Och oavsett

genre, killband är genre,  tjejband är alla band som är tjejer [...]”.170 Hon menar att  uttrycket är

kopplat till en värdering av kvinnor som spelar musik, som då automatiskt anses vara sämre, oavsett

vilken genre bandet eller artisten spelar i.  En strategi för att bemöta detta är Facebook-gruppen

tjejbandsdöden171, startad av Tiger Bell-medlemmen Canan, som Lovisa anser är ett utmärkt sätt att

göra motstånd mot och uppmärksamma de som har makt på att de reproducerar en skev syn på

kvinnliga musiker och musik som något könat. 

Lovisa både spelar gitarr och sjunger, men hon ser sig främst som sångerska, och hon tycker att

sången är det roligaste då en får möjlighet att kombinera text, känsla och teknik och använda sig av

hela kroppen. Men det har tagit ett tag för henne att acceptera att sången är hennes instrument: ”[...]

det har jag tyckt har varit väldigt problematiskt just för att det är ett kvinn, inom citationstecken

kvinnligt instrument, och jag vill inte bli, jag vill inte va en tjej som sjunger. Eller jag ville inte vara

i alla fall.”172 Hon säger att det vore mer av ett ”[...] så jävla såhär right back at ya [...]”173 att bli

riktigt skicklig på exempelvis elgitarr, som hon tillägger är ett manligt kodat instrument, det vore på

något sätt mer utmanande och normbrytande än att vara kvinnlig sångerska: ”[...] asså det är inte att

bryta mot en norm att vara en kvinnlig sångerska.”174 Hon fortsätter: ”[...] i mina ögon så är det inte

särskilt normbrytande. Och med det menar jag inte att det är någonting negativt, men [...]”175

Malin och Jenny came back blev ofta kallade för tjejband. Hon säger att de drev en ilsken kamp mot

det  genom att  ställa  krav på journalisterna som intervjuade dem, men ”[...]  det  funkade aldrig

liksom, det va nån gång som va det en journalist som [ohörbart] varit noga i sin text och såhära inte

skrivit det [tjejband], men då så är det en annan då som sitter och redigerar som sätter rubrik och

ingress och då ba 'tjejband' överallt såhära.”176 Ett tillfälle som fastnat i Malins minne var när bandet

ville spela på Valla177 i Falun, men blev nekade. Anledningen som gavs var att bandet Bråda Tider,

170  Thurfjell, Lovisa; medlem i Tiger Bell. Intervju 2014-10-22 
171    https://www.facebook.com/tjejbandsdoden Gruppens medlemmar uppmärksammar varandra och skribenter i media

på tillfällen då de skrivit 'tjejband' i recensioner och artiklar i stället för exempel vis 'rockband' eller 'popband', med 
uppmaningen om att det ändras. 

172 Thurfjell, Lovisa; medlem i Tiger Bell. Intervju 2014-10-22
173  Ibid. 
174  Ibid. 
175  Ibid.
176 Ringsby, Malin; fd medlem i Jenny Came Back. Intervju 1. 2014-10-16
177  Valla är en kulturförening i Falun som bedrivs av och för ungdomar.
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ett band bestående av endast kvinnoidentifierade personer hade spelat innan, och rockcafé-gruppen

som bestämde vilka band som fick spela inte tyckte att de hade varit tillräckligt bra. ”[...] alla fick

spela nån gång, och då hade vi nån kompis som satt i den gruppen som rapporterade vidare när dom

hade snackat om våran demo, och att de 'ah nej men vill vi ha ett nytt Bråda Tider, vi vill inte ha ett

till  tjejband,  det  vart  ju  inte  bra  sist'[...]  på  dom premisserna,  så  vi  fick  inte  spela.”178 Malin

uttrycker en dubbel frustration över att både bli bedömd utifrån sitt kön, samt att de personer som

bestämde vilka som fick spela släppte igenom band med killar ”[...] som var skitdåliga.”179 Malin

berättar om hur en tidning skrev om bandet: ”[...]  det va en intervju som såhär, 'är de älskade,

frågetecken, eller hatade frågetecken - Jenny came back, tjejbandet som berör”.180 När den intervjun

publicerades var medlemmarna i bandet 15 år. Malin menar att det är ett märkligt och ganska hårt

sätt för vuxna att skriva om barn, och att författaren till artikeln aldrig skulle ha dragit i den sortens

växlar och ”[...] byggt på den sortens drama [...]”181 om bandet hade varit ett hardcore-band med

killar. Jenny came back fick också utstå att ofta bli jämförda med Sahara Hotnights, och på så vis

avfärdade  som  att  behovet  av  den  typ  av  musik  redan  finns,  trots  att  musiken  låter  väldigt

annorlunda.  Malin  menar  att  användningen  av  ordet  ”tjejband”  befäster  uppfattningen  av  att

kvinnoidentifierade personer som spelar musik ingår i en väldigt snäv genre, som oftast inte bedöms

efter musikstil eller skicklighet. 

Jag frågar  Malin om möjligheten att  använda sig av begreppet  tjejband som en styrka eller  ett

ställningstagande.  Malin:  ”det  är  väl  lite  som jag tänker  kring separatistiska  arrangemang över

huvud taget såhära, att det såhär under bråda omständigheter, när världen ser ut som det gör, att det i

många fall kan vara en väldigt bra strategi, men att det är inte är ett mål, alltså målet är ändå att det

ska vara helt irrelevant [...]”.182  Separatism får aldrig vara målet, men det kan vara ett medel för ge

möjlighet till  kvinnoidentifierade personer att våga testa. Hon menar att steget för en tjej att gå

fram till en förstärkare och klura ut hur den fungerar är längre än för en kille. Malin lyfter initiativ

som Popkollo183 och menar att det är en nödvändig strategi eftersom att jämlikhet inte kommer att

inträffa  av  sig  självt:  ”[...]det  är  svinmånga år  av  såhära  skev representation  som blivit  befäst

liksom, som såhära, för varje, jag vet inte, för varje dag som bara passerar utan att man reflekterar

över det så blir det svårare att ta det tillbaka.”184

178   Ringsby, Malin; fd medlem i Jenny Came Back. Intervju 1. 2014-10-16
179  Ibid. 
180  Ibid. 
181  Ibid.
182  Ibid.
183  Se sida 8 i uppsatsen eller www.popkollo.se
184   Ringsby, Malin; fd medlem i Jenny Came Back. Intervju 1. 2014-10-16
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Annbritt och Röda Bönor hade en annan relation till  begreppet: ”Alltså vi hann ju inte säga så

mycket själva […] tjejband det kunde stå,  det kunde stå rockband tjej...  tjejgrupp, jo tjejgrupp,

kvinnogrupp,  kvinnosånggrupp  låter  lite  väl  frälsningsarmén  kanske  [...]  ja  men  tjejgrupp

kanske”.185 Hennes ansiktsuttryck och ton ger mig intrycket av att hon har ett ganska oproblematiskt

förhållande till begreppet, i alla fall jämfört med Malin och Lovisa. Jag nämner att det finns dom

som ”skyr uttrycket som pesten”, ”Jaja, nej men det gjorde inte vi, då.”186 menar Annbritt.  ”[...] det

va ju en tjejgrupp, och det var viktigt att det var vi, och vi ville ju liksom inte ha med några killar,

utan det vi gjorde, det gjorde ju vi, och vi skötte ju all teknik, vi körde bil, vi […] vi gjorde ju

allt.”187 Den anledning som Annbritt lyfter till detta är för att det var kul. De hade i gruppen en god

gemenskap, och ingen i gruppen var ute efter att gå ut och ragga killar 

[...] men nej det va så jätte […] så skönt och trevligt tillsammans ju så det fanns ju ingen tanke på det, vi
gjorde ju alla saker, ja vi, vi hade jätteroligt på turnén […] och bussen [...] alla satt och stickade och liksom
[skratt] så att det var, nej vi såg det nog bara som en styrka som en, wow det här liksom […] och med dom
här texterna så hade det ju varit svårt [...] så det hade ju liksom inte passat riktigt heller för det va ju
mycket kvinnopolitiska texter. 188

För alla min informanter har det varit ytterst medvetet att endast spela med kvinnoidentifierade

personer. I bandet Lovisa spelade i innan Tiger Bell hade de en manlig bandmedlem, men sedan

dess har valet av kvinnoidentifierade medlemmar varit ett aktivt val ”[…] för att det har, ja men det

har känts viktigt typ, det blir också såhär, representation och såhär, det är så jag vill ha det, helt

enkelt,  i  det här sammanhanget, men så det, det är väldigt medvetet,  för det blir också som ett

statement typ [...] så så är det.”189 

När Malin bildade Jenny came back var det ett  medvetet  val att  bandet skulle fungera som en

plattform vart utifrån medlemmarna kunde agera ut sin politiska agenda. Det hade enligt Malin inte

gått att ”[...] passa in en kille i den, för också just att det vi liksom, mycket reagerade mot va att det

finns inga tjejer som spelar, det får vi styra upp, och då hade det blivit jättekonstigt att såhära, amen

ta med en kille i det liksom.”190 Hon menar att för att en protest ska få effekt så innebär det att den

måste vara övertydlig. Hon pekar på vad hon menar är tafatta försök att åstadkomma jämställd

musikfestival genom att boka ”ganska jämställt”: ”det där är ingen protest [...] det är det minsta, det

minsta som man kan kräva liksom av ett arrangemang, att om man ska protestera mot en sån total

185 Kronlund, Annbritt; fd medlem i Röda Bönor. Intervju 2014-11-03
186  Ibid.
187  Ibid. 
188  Ibid. 
189 Thurfjell, Lovisa; medlem i Tiger Bell. Intervju 2014-10-22
190 Ringsby, Malin; fd medlem i Jenny Came Back. Intervju 1. 2014-10-16
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övervikt, då blir man, amen vafan gå all in ba [...]”191

Första analys 

Informanternas olika uppfattningar om och konnotationer av tjejband kan ses som uttryck för olika

förståelser  av  kön  samt  olika  historisk  användning  av  ordet.  För  Annbritt  är  ordet  endast  en

beteckning på det separatistiska sammanhang som hon ingick i. Där hade det inte gått att inkludera

manspersoner, då de problem som belystes i exempelvis låttexter ansågs belysa kvinnors verklighet.

Både Lovisa och Malin menar att ordet är ett sätt att placera kvinnor som spelar musik i samma

kategori oavsett genre, för att genom benämningen undvika att betrakta musiken som just musik,

utan snarare som ett uttryck för kvinnlighet. Malin poängterar att både en användning av begreppet

tjejband samt att  ingå  i  ett  separatistiskt  sammanhang kan vara ett  medel  för  att  poängtera  ett

tillstånd och på så sätt uppnå ett mål, men  att inkludera en mansperson i bandet var omöjligt då det

var just detta tillstånd de reagerade mot. För samtliga informanter var det en medveten strategi att

ingå i ett sammanhang med bara kvinnoidentifierade, men Lovisa påvisar de genuskonstruktioner

som påverkar även inom separatistiska sammanhang genom att peka på den konflikt hon upplever i

att vara en feministisk kvinna som använder sig utav det kvinnligt kodade instrumentet sång. 

7.5 Feminism + musik = feministisk musik? Om konkurrens och gemenskap

Jag frågade mina informanter om det så kallade Sahara Hotnights-syndromet192, som innebär att när

ett band med kvinnoidentifierade personer som spelar rock dyker upp sker två saker. Först jämförs

de med bandet Sahara Hotnights, och sedan förväntas de konkurrera med dem samt andra band med

kvinnoidentifierade musiker. Lovisa känner igen det väl. Hon menar att de fortfarande blir jämförda

med Sahara Hotnights, trots att deras storhetstid var för ganska länge sedan. Att förutsättas vilja

konkurrera  med  andra  band  menar  Lovisa  var  vanligare  när  hon  var  yngre,  och  att  hon  idag

upplever att ”[...] det finns en slags, asså ja, också inom citationstecken systraskap, att det finns

ändå väldigt många forum där folk faktiskt försöker hjälpa varann. Och det är pepp!”.193 Men det här

”systerskapet” sträcker sig inte över hela samhället eller i hela musikbranschen. Hon menar att hon

vet utifrån erfarenhet, att trots att det inte är officiellt och uttalat att det finns skivbolag som har en

begränsad kvot för att skriva skivkontrakt med band med kvinnor. Att använda sig utav kvotering

191  Ringsby, Malin; fd medlem i Jenny Came Back. Intervju 1. 2014-10-16 
192  Sahara Hotnights bildades 1992 och består utav medlemmarna Maria Andersson, Jennie Asplund, Johanna Asplund

och Josephine Forsman. Marie Selander skriver i boken Inte riktigt lika viktigt?: om kvinnliga musiker och glömd 
musik (2012) utförligt om begreppet Sahara Hotnights-syndromet. 

193  Thurfjell, Lovisa; medlem i Tiger Bell. Intervju 2014-10-22
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generellt i sig ser Lovisa inget problem med, om syftet är att uppnå jämställdhet: ”Men sen så är det

ju tråkigt att man ska ens kunna få den tanken att behöva tänka såhär, ah men gud, bokar dom bara

mig för att jag är kvinna såhär.”194 

Malin och Jenny came back blev också jämförda med Sahara Hotnights, och avfärdades som band

då ”de redan fanns”. Hon lyfter det orimliga i det genom att exemplifiera med Refused och Beastie

Boys, som hon menar att ingen skulle komma på tanken att jämföra med varandra, eller än mindre

att hävda att det ena bandet är irrelevant. Band med män i menar Malin bedöms efter genre, ”[...] då

kan man lyssna på musiken helt plötsligt[...]”.195 Hon säger att hon tycker att det är synd att det är

så, då det leder till någon slags konkurrens mellan grupper (med kvinnoidentifierade), och att det

var därför hon uppskattade riot grrrl-scenen så mycket. Hon beskriver att den gav möjligheten att

”[...] kunna ge den [konkurrensen] fingret och så åker vi och spelar i Stockholm istället med lite

andra coola brudar från andra städer och skiter i den här scenen [...]”196. Riot grrrl-scenen präglades

av en gemenskap vars knutpunkt var communityt Skunk där en tipsade varandra om spelningar och

musik,  och  olika  distros197 där  en  kunde  beställa  fanzines198.  Ett  band  Jenny came  back  dock

rivaliserade  med  var  Falubandet  Sugarplum  Fairy.  Konflikten  spelades  ut  i  respektive  bands

gästböcker  på nätet,  ”[...]  det  va  mycket  såhär  dissande fram och tillbaka.”199 Malin menar  att

konflikten grundade sig Jenny came backs inställning som ”anti” medan Sugarplum Fairy, ett band

med bara manspersoner, beskrevs som lokalhjältar. 

[...] fighten [...] kanske mer handlade om symbolfrågor egentligen, att såhära,  jag vet inte men dom här
popkillarna som va jättemusikaliskt skillade och, amen söta och körde en lite, nån såhär superklassisk ja
men, mall för hur saker ska va, som vi då liksom tyckte, om ni inte har nånting nytt att komma med, dom
körde nån slags oasis-koncept rakt av, och det va såhära, för oss va det såhära, ah, jag vet inte, det va
såhär väldigt intetsägande, amen har ni ingenting att säga så låt det va typ200

 
Malin och Jenny came back tyckte att  Sugarplum Fairy var  oorginella.  Svaret  blev då att  dels

kritisera deras musikaliska skicklighet, men även rena personangrepp:

En, en sån grej som jag kommer ihåg, nån sån kommentar var att det, [suck] jag kommer inte ihåg exakt
vad det stod med kontentan va amen gud, asså jag hoppas att ni aldrig blir mammor, för stackars era barn i
så fall [skratt] och man ba, det känns ju verkligen mest relevant att skriva till såhär femtonåringar som
spelar punk liksom[...]201 

194  Thurfjell, Lovisa; medlem i Tiger Bell. Intervju 2014-10-22
195 Ringsby, Malin; fd medlem i Jenny Came Back. Intervju 1. 2014-10-16
196  Ibid. 
197  En distro är en distributionskälla för oberoende (independant) trycksaker, för produkter såsom egengjorda 

tidningar, skivor och kläder.  
198  Fanzine är förkortning av fan magazine som i regel är egenproducerad med enkla medel. Fanzinen riktar sig till en 

målgrupp med fans av något speciellt fenomen, som exempelvis riot grrrl-rörelsen. 
199 Ringsby. Malin; fd medlem i Jenny Came Back. Intervju 2. 2014-10-27
200  Ibid. 
201  Ibid. 
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Malin tror att bemötandet främst berodde på berodde på att de uppfattades som ”dryga feminister

som skrek” och tog plats, och som inte alls passade in i mallen av vad som uppfattades som bra

musik. 

Annbritt och Röda Bönor upplevde aldrig en sådan konkurrens, eller förväntan på konkurrens som

de andra beskriver: ”det fanns ju ingen annan tjejgrupp då [...] vi skulle ju behövt hundra sånna här

grupper,  så  det  var  liksom,  det  va  inget  att  konkurrera  om  liksom.  Det  va  ju  så  tomt.”202

Kvinnokulturen var  på frammarsch,  med teater  och musik,  men Röda Bönor var  till  en början

ganska ensamma i sin stil ”[...]sen fanns ju lite där, Marie Selander hon var ju själv med, men det va

lite mera, ja det var ju tidigare, sextio typ... det var ju mera rockgrupper. Men sen kom några som

hette Andra Bullar från Göteborg... sen kom Husmoderns Bröst i Malmö […] så det kom några

fler.”203 När allt fler band och initiativ började fylla scenen upplevde Annbritt att det hon kallar

kvinnoarbetet  utgjorde en viktig gemenskap, där man stöttade varandra och som för henne och

många andra innebar en meningsfull tillvaro. Ibland konkurrerade bönorna med andra band, men då

gällde det ”killgrupper”:  ” Asså när vi va ute och spelade, många gånger så var det proppfullt på

våra konserter och så kanske nån killgrupp spelade efteråt, Ensamma Hjärtan, och så gick hälften av

alla […]”204 ”[Det kunde] va lite konkurrens om tid och plats [i replokalen] och vi kände att vi [...]

vi fick stå på oss där, och det, det gjorde vi, för vi blev så starka tillsammans, för annars kunde ju

andra säga att vaddå dom där tjejerna är ju inte så viktiga, det, det blev aldrig så. Vi va jättestarka,

måste vi ju ha varit. Ja.”205

Annbritt berättar om när hon kände att rörelsen drabbades av motsättningar inifrån. Hon har svårt

för att redogöra exakt vad de bestod av, men ”[...] en del var väl kanske mer aktivister än andra, det

kan ju funnits  lite  olika  politiska inriktningar,  och [olika uppfattningar  om]  hur  man skulle  gå

tillväga.”206 Hon  berättar  om  en  händelse  på  Snickarbacken,  ett  kvinnohus  med  musikstudie.

Annbritt spelade med en annan grupp, 

[...]  det  va,  det  blev  såhär  väldigt  instängt  för  det  va några  lesbiska  tjejer  som blev väldigt  fientligt
inställda, som när min man skulle hjälpa oss med, det va han som spelade in oss, han skulle hjälpa till med
anläggningen i, och jag satt där, och hade Marie som va bäbis, och han fick knappt gå igenom lokalen ner
till, för att det va liksom, det var verkligen en fientlig inställning till män . Det blev så insnärjt , och flera i
gruppen va lesbiska och dom va inte så, utan det va en annan liten klick som satte prägel på det . Så det va

202 Kronlund, Annbritt; fd medlem i Röda Bönor. Intervju 2014-11-03
203  Ibid. 
204  Ibid.
205  Ibid. 
206  Ibid. 
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lite trist. 207

För  Lovisa  och  Tiger  Bell  fanns  det  inte  en  feministisk  tanke  bakom  bandet,  trots  att  alla

medlemmarna enligt Lovisa kallar sig för feminister: ”Vi har aldrig varit ett såhär, politiskt band på

det sättet. [...] som band har det aldrig var såhär en uttalad pol... , feministisk handling, även fast det

blir en feministisk handling, som vi alla är medvetna om, och som vi alla tycker är viktig[...]”.208 På

Tiger Bells hemsida finns en text: 

“Don’t Wanna Hear About Your Band” is more than a track and an album title, it’s a statement. Other
musicians (mostly male) often come up to us after shows telling us how great we were and then tell that
they also have a band rather than stick to the great show we just did. As if we would care. This is not
political it’s just a fact, “Don’t Wanna Hear About Your Band”!209 

Lovisa  menar  att  detta  avståndstagande  är  paradoxalt,  men  att  det  grundar  sig  i  risken  att  bli

reducerad  till  ”bara”  ett  feministiskt  punkband.  Det  leder  till  en  underdogposition  som inte  är

önskvärd, menar Lovisa då de vill ”[...] va ett band som alla andra såhär. Punkt slut.”210

Malin och Jenny came back definierade sig som feminister, och menar att de gjorde feministisk

musik redan från början. 

[...] vi hade nog ändå ganska såhära bra analys och koll [...] sen så mynnade det ibland ut i lite mycket
ploj, jag vet inte. Men både högt och lågt, vi hade nog på vår första demo, vi släppte en kassett, som hette
who took barbies underwear, så det va liksom feminism, sen va det lite såhära, Courtney Love, och lite
såhär du vet, lite provokation, och lite genomtänkt feminism, lite blandning.211

Hon berättar  att  hon  fick  sitt  feministiska  uppvaknande  delvis  genom boken  Fittstim212.  Marit

Bergmans beskrivning av hur folk skulle hjälpa henne med tekniken inför spelningar kunde Malin

känna igen sig i, och genom boken och praktiken på Bang fick hon de nödvändiga begreppen. Hon

beskriver tiden som ”[...] att det va lite lättare [...] man kunde ändå ta det ganska långt utan att det

blev såhära, typ man kunde ta det en bit innan det blev provokativt [...]”.213 Jag ber Malin berätta

vad dom ansåg var mest feministiskt med dem. Hon berättar:  ”det va väl såhära, att skita i alla de

där normerna liksom[...]”.214 Normerna bestod delvis utav uppfattningen om vad bra musik va, och

uppfattningen om vem som var duktig nog att få spela på en scen. Den övervägande majoriteten av

de som spelade var killar och ”[...] skulle du in där som tjej så skulle du liksom, då behövde du nån

207   Kronlund, Annbritt; fd medlem i Röda Bönor. Intervju 2014-11-03 
208   Thurfjell, Lovisa; medlem i Tiger Bell. Intervju 2014-10-22
209    http://www.tigerbell.com/about/ hämtad 2014-11-17 
210   Thurfjell, Lovisa; medlem i Tiger Bell. Intervju 2014-10-22
211 Ringsby, Malin; fd medlem i Jenny Came Back. Intervju 1. 2014-10-16
212  Fittstim (1999) är en antologi som innehåller en samling texter författade av svenska feminister. 

  Olsson, Belinda, Zilg, Brita & Skugge, Linda (red.), Fittstim, DN, Stockholm, 1999 
213 Ringsby, Malin; fd medlem i Jenny Came Back. Intervju 1. 2014-10-16
214  Ibid. 
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godkänd-stämpel, och då skulle du också ha nåt slags tänk att du skulle göra nåt för att den här

godkänd-stämpeln, att det va helt efter nån annans recept liksom.”215 Att då skapa en egen scen

genom att söka sig till andra platser att spela på och att utmana idén om vad som är (bra) musik ser

Malin som superfeministiskt ”[...] nej nu bestämmer vi att vi ska ta den här platsen, vi ska göra

såhär, ni får tycka att det är skitdåligt, vi skiter i att ni tycker det, vi kör ändå[…]” 216. Malin säger

också att bandets provokativa framtoning hjälpte många band med tjejer som började spela:  

[…] utan att hålla på och sätta krona på mig själv och ta åt sig en massa ära så var det ju ändå efter, i
kölvattnen av oss som, så var det ju väldigt mycket mer tjejer som va aktiva i musikscenen […] det  kan
ju det va tillfälligheter också, men jag tror ändå att det har en betydelse, att man ser att nån annan gör, och
också att nån annan har ruskat om det där lite [...]217 

Jenny came back agerade enligt Malin som strategisk måltavla för provocerade människors åsikter

”[…] kunde man va lite mindre provocerande så gick man genom filtret  [...]”218.  Att  vara flera

stycken i  konstellationen av ett  band menar  Malin var det  som gjorde det  möjligt.  Känslan av

utanförskap och 'vi mot världen' gjorde att gruppen svetsades samman.

För Annbritt var det aldrig svårt att kalla sig feminist. Att kämpa för kvinnors rättigheter var en

självklarhet i de kretsar hon rörde sig i, men inom Röda Bönor kunde medlemmarnas uppfattningar

om vad feminismen innebar vara skilda. Annbritt beskriver det som att bönorna i olika utsträckning

var mer eller mindre uttalat feministiska, och en del var mer försiktiga. Det yttrade sig delvis i

diskussioner kring låttexter.

[J]ag ingick  i  den  där  mer  feministiska  gruppen där  då  kanske  nån  annan grupp,  jo  också,  ja  också
feminister men kanske lite mera  […] stadigt, lite mera perfekta, lite mera, vad ska jag säga, fyrkantiga är
fel ord, men lite mera robusta. Men jag kände att jag tillhörde båda så när jag slutade och flyttade till
Stockholm, så sa en del att 'det blir svårt för du har liksom funnits i båda, du kunde också vara den där som
tyckte att det va viktigt med tider' och, det va kanske det med struktur och sånt där, på det sättet, men jag
va också med i den där som kunde dra iväg igång med feministiska[…]219

 

Första analys 

Både Lovisa och Malin beskriver att de har upplevt konkurrens, eller åtminstone förväntningar på

att  de  ska  konkurrera  med  andra  band  med  kvinnoidentifierade  personer.  Lovisa  beskriver  ett

systraskap där personer hjälps åt,  men samtidigt en frustration över att  det ska behövas då hon

ständigt behöver vara medveten om diskriminerande strukturer, samt risken för att bli reducerad

215  Ringsby, Malin; fd medlem i Jenny Came Back. Intervju 1. 2014-10-16
216  Ibid.
217  Ibid. 
218  Ibid. 
219 Kronlund, Annbritt; fd medlem i Röda Bönor. Intervju 2014-11-03
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musikaliskt.  Tiger Bells gemensamma strategi blir således att söka utgå från en praktik som inte tar

hänsyn  till  könsmaktstrukturer  när  de  strävar  efter  att  vara  ”ett  band som alla  andra”.  Utifrån

Sörbom  väcks  frågor  om  medvetna  politiska/ickepolitiska  handlingar  –  kan  en  som  kvinnlig

musiker avpolitisera musikens arena?220 För Malin var Riot grrrl-rörelsens uppmaning till samarbete

och stöd  lösningen på konkurrensens  gissel.  Lokalt  fungerade  deras  normbrytande sätt  som en

vilseledande manöver för kritik, så att andra grupper lättare kunde komma igenom filtret för ”god

smak”. Röda Bönor och musiken utgjorde en feministisk gemenskap för medlemmarna, och det

förekom ingen konkurrens med andra ”tjejgrupper” enligt Annbritt, då de var så sällsynta. Dock

fanns andra konflikter, då olika uppfattningar om vad feminism var och hur det skulle bedrivas

fanns inom samma gemenskap. 

7.6 Aktivism och feministisk medvetenhet

Jag frågade alla mina informanter om de ansåg att deras musicerande var en aktivistisk handling.

Lovisa menar att hon gör det, och att endast det faktum att de finns, syns och spelar kan ses som en

aktivistisk handling. Men hon lyfter återigen rädslan för, eller kanske snarare irritationen över att

handlingen då reduceras och förminskas till att bli ”bara aktivism”, istället för musik. ”Och det är ju

det, asså för mig, asså jag vill ju gärna att det ska vara aktivism, men jag vill också att man ska få

bli tagen som alla andra blir, asså på allvar.”221 Hon menar att det är därför bandet har tagit så tydligt

avstånd från att kalla sig för ett feministiskt band ”[...] och det är skittråkigt, och det är extremt

provocerande  och det  vet  jag  att  alla  i  bandet  är  så  jävla  less  på  […]”.222 Lovisa  berättar  om

erfarenheten av att alltid behöva representera en eventuell feminism, eller åtminstone ett ”kvinnligt”

perspektiv, vilket även denna intervju är ett exempel på. ”[…] men jag tycker ändå att det är viktigt,

så därför tycker jag att det är spännande, och är gärna med och delar med mig av det, även fast jag

fan stör mig på det, asså.”223 Anledningen till irritationen ligger till stor del i att media ofta vill få

frågor som ojämställd musikscen att framstå som ett ”kvinnoproblem”: 

[...] som typ i somras så fick vi frågan, ah va tycker ni om att festivalerna inte bokar jämställt. Man ba, ja
frågar ni alla andra band, lika med alla killband, alla band med manliga, frågar ni dom om dom, att dom
tycker det, näej, för dom vill ju ha, det är typ den här bilden dom vill ha med den här klagande tjejen som
ba 'det är så jävla orättvist' och såhär, det är det dom är ute och fiskar efter, dom vill ju inte, dom vill ju
inte förändra nånting [suck]224

220  Sörbom, (2005: 42)
221 Thurfjell, Lovisa; medlem i Tiger Bell. Intervju 2014-10-22
222  Ibid. 
223  Ibid. 
224  Ibid.
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Hon menar att det förutsätts att män inte reflekterar över eller tycker något om sådana saker som

ojämställd festivalscen. ”[...] dom får bara va och dricka öl i logen ”225, och det anser hon är ”[...] ett

sånt himla förminskande. Förminskande av män också, det är skevt på alla sätt.”226 

Malin beskriver delar av ungdomstiden och bandet som präglat av aktivism ”[…] det va det som

man drevs  av  över  huvud taget,  och  vi  va veganer  och man liksom typ  hela  livet  va  en lång

diskussion kändes det som, och man tyckte det va jättejätteroligt att diskutera och argumentera och

provocera.”227 Både den egna musiken och andras beskriver hon som kärnan i deras feministiska

aktivistskap. Den ”[...] uppmuntrade att man tänkte på dom här sakerna för man skulle ändå skriva

texter och man skulle stå på scen och man hade en given plattform och så hade man liksom satt

tonen  att  man  va  liksom,  amen  representerade  något  anti  och  representerade  nånting

feministiskt[...]”228 

Annbritt förhåller sig mer tveksam till begreppet. Hon medger att det kan tolkas som en aktivistisk

handling att som kvinna och feminist agera på en arena som är mansdominerad, men hon går inte

närmre in på vad Röda Bönors aktivism skulle kunna tänkas bestå utav. I sammanhanget berättar

hon kort om andra grupper: ”[...] det va, vi va ju på sånna spelningar där det va röda, alla röda

grupper […]”.229 ”Det va mer strikt, så som det skulle va, det skulle va renlärigt och va mycket

sådär röda, röda grupper. Vi va mera[...] yviga... ändå.”230 När Annbritt flyttade till Stockholm och

till slut lämnade Röda Bönor fortsatte hon att engagera sig feministiskt: 

Men man gjorde ju, vi gjorde ju mycket saker tillsammans här upp med, demonstrationer och så var jag
med i föreningen Kvinnokultur, som startade i slutet på 70-talet och det var ju jättemånga kvinnor som höll
på med teater film och allt möjligt [...] 231

Och vi planerade auktioner och gå ut, då blev det aktivism, det här med att gå ut och stoppa bilar och med
barnvagnen och […] och det va sånt jag kände att jag ville göra i Stockholm här uppe, jag ville göra så
mycket av det där och […] jo, vi hade sånna möten med, mot porrindustrin, där man liksom gick och, och
tittade på och träffade sånna som höll på med sånna filmer och […] och försökte jobba med det […]232

Första analys 

Utifrån Sörbom blir det här återigen relevant att diskutera en eventuell avpolitisering av handlingar.

225  Thurfjell, Lovisa; medlem i Tiger Bell. Intervju 2014-10-22
226  Ibid. 
227 Ringsby, Malin; fd medlem i Jenny Came Back. Intervju 1. 2014-10-16
228 Ringsby. Malin; fd medlem i Jenny Came Back. Intervju 2. 2014-10-27
229 Kronlund, Annbritt; fd medlem i Röda Bönor. Intervju 2014-11-03
230  Ibid. 
231  Ibid. 
232  Ibid. 
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Lovisa medger att bandet utför en aktivistisk handling oavsett om de vill eller inte, då de i sin

konstellation bryter mot normer som säger hur rockband ska konstituerade. Men hon anar en risk i

att  bli  reducerad  till  något  slags  politiskt  projekt,  där  musiken  inte  ses  som det  primära.  Hon

uttrycker också en frustration över att alltid behöva vara en feministisk representant som förväntas

behandla  varje  arena  som ett  slagfält  för  feminism när  förväntningarna  på  manspersoner  är  så

radikalt annorlunda. För Malin har aktivismen på något sätt alltid varit förutsättningen: musiken hon

sökte sig till har varit politisk, veganismen och vegetarianismen (som -ismer) samt straight edge-

scenen233 bars utav kritik mot det omgärdade samhället, samt en uppmaning och möjlighet att agera

i sin vardag (genom att exempelvis inte äta animaliska produkter).234  För Annbritt är ett viss mått av

seriositet och strikthet starkt förknippat med aktivism. Bönornas humoristiska framtoning betraktar

hon således inte som aktivism i den aspekten. 

7.7 Informanterna och omvärlden – om utanförskap, provokation och 

förändring

Lovisa  berättar  om ett  sidoprojekt  som hon  ägnar  sig  åt,  ett  musikprojekt  där  hon  är  väldigt

medveten om könsfördelningen i sättningen. Hon menar att det inte är nån poäng i att jobba efter

vad en  kan kalla  en ”traditionell”  sättning235 då  det  inte  sticker  i  ögonen.  Hon är  ute  efter  en

förändring i musikscenen, och för att nå dit kommer det att sticka i ögonen på många. Men hon vill

att ”[...] för nån som inte har några fördomar, till exempel för barn, eller förhoppningsvis unga, så

ska det bli nånting som blir så självklart så att det inte ska behöva sticka i ögonen[...]”236 

Ett  ord som Malin använder  frekvent  när  hon berättar  om ungdomsåren är  anti.   Hon beskrev

föräldrarna som stöttande, men att hon många gånger kände sig missförstådd. Hon pekar på att

pappan röstade på ett parti som Malin inte alls sympatiserade med, och hur han motsatte sig hennes

beslut att bli först vegetarian och sedan vegan. Valet att bli straight edge grundade sig till stor del i

känslan av kamratskapen med Sara i utanförskapet och medvetna avståndstagande till  samhället

som Malin beskriver, men hon medger också att hon på så sätt blev en väldigt tacksam tonåring att

ha. Straight edge innebar ett sätt för dem att på ett kreativt sätt kanalisera frustration och missnöje,

när ”[...] allas största intresse är att vara ute och supa på helgerna liksom och vi liksom inte kände

233 Straight edge kan beskrivas som en motkultur som är starkt förknippad med hardcore och punk. Det innebär bland  
annat ett avståndstagande från alkohol, tobak och droger. 

234  Sörbom, Adrienne (2005: 46)
235  Med exempelvis män på gitarr, trummor och bas, och kvinnor på keyboard och sång. 
236 Thurfjell, Lovisa; medlem i Tiger Bell. Intervju 2014-10-22
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att vi kunde relatera till det och att vi va två i det, och istället satt vi typ, men hängde hemma hos

nån  av  oss  i  skogen  och  startade  en  massa  nya  band  liksom[...]”.237 Som vuxen  driver  Malin

projektet grrrlcollection.com, som är ett resultat av insikten om att riotgrrrl-scenen håller på att bli

bortglömd: ”[...] det så himla sårbar historia, ingen kommer ihåg, man ba gud det får inte försvinna

helt liksom, och det handlar ju kanske delvis om nostalgi, men även tycker jag om såhära, om saker

som är mycket viktigare än nostalgi också liksom.”238  Hon ser utraderandet som en del av en större

trend som syftar till att radera ut kvinnor och kvinnliga musiker ur historien. Hon menar att om

ingen tar ansvar för att dokumentera och lyfta fram de kvinnliga musiker som finns och har funnits

så kommer detta ske av sig självt, och detta gäller även stora artister av idag som Marit Bergman

och Lykke Li, enligt Malin.

Tiden när  Annbritt  och  Röda Bönor var  aktiva  kan beskrivas  som en politisk  och feministiskt

händelserik tid.  Annbritt  beskriver förhållandet till  den övriga politiska kampen lite ambivalent.

Bönorna spelade och sjöng ofta på tillställningar med Ung Vänster och VPK239, och själv hade hon

varit engagerad och jobbat en del med dem tiden innan Röda Bönor. Men 

[...] många hade ju ändå tyckt, mer eller mindre att det va väldigt mycket […] kvinnoförtryckande normer,
en berättade hur, det var liksom, tjejer fick inte säga nåt, och jag vet jag satt med i nån grupp där det var
väldigt uselt vad det gällde kvinnomedvetande, det va liksom killarna som gjorde grejer och tjejerna satt
tysta, så var det mycket i många vänstersammanhang […]240  

Annbritt berättar om ett tillfälle i Västervik när de spelade tillsammans med en svensktopps-grupp.

Hon skrattar, och berättar om hur bönorna ”kaxade sig” och utmanade gruppen på grund utav deras

politiska omedvetenhet. ”Ja men det va lite roligt eftersom att vi gjorde lite parodi på deras, dom va

ju sånna som har sålt hur mycket som helst den här gruppen.”241 Apropå dagens feminism pekar

Annbritt på tidsandan, hur den svänger och kan vara olika tillåtande för olika grupper att ta plats.

Hon tror att det är på väg åt ett annat håll nu, och säger sig kunna se det i hur många skickliga tjejer

som kommer fram mer och mer.  

Första analys 

De  tre  informanterna  lyfter  nödvändigheten  i  att  medvetandegöra  människor  om  förtryckande

strukturer,  men tillvägagångssätten är  annorlunda.  Lovisa har  som strategi  att  genom medveten

237  Ringsby. Malin; fd medlem i Jenny Came Back. Intervju 2. 2014-10-27
238 Ringsby, Malin; fd medlem i Jenny Came Back. Intervju 1. 2014-10-16
239  VPK står för Vänsterpartiet Kommunisterna men heter sedan år 1990 Vänsterpartiet
240 Kronlund, Annbritt; fd medlem i Röda Bönor. Intervju 2014-11-03
241  Ibid. 
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musikersättning erbjuda fler alternativ för exempelvis unga människor som vill skapa musik, utan

att det ska bli begränsade utifrån vilket kön de identifierar sig som. Det grundar sig i de erfarenheter

av att ständigt behöva vara medveten om sitt kön i sitt musikerskap, som hon lyfter ett flertal gånger

under intervjuerna. Malin lyfter återigen de politiska sammanhangen och utanförskapet som motor

för  feministisk  aktivitet,  men  också  insikten  om  att  det  inte  räcker.  Det  krävs  en  medveten

historieskrivning och ett feministiskt ansvarstagande för att kvinnors erfarenheter inte ska suddas ut.

Det politiska engagemanget var för Annbritt en stor del av hennes liv innan Röda Bönor,  men det

dåliga ”kvinnomedvetandet” var anledning för många till ny (separatistisk) organisering. En kan

tänka sig att den politiska medvinden som fanns för Bönorna under 1970-talet tillät framförandet av

deras kvinnopolitiska medvetandegörande. 

Jag har ovan redogjort för huvuddragen i resultaten, och dessutom gjort en första analys utifrån de

teman som framträder i narrativen. I nästa kapitel kommer jag att presentera en sammanfattande

analys och därmed återknyta till studiens huvudsyfte. 
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8. Sammanfattande diskussion 
Mina resultat bör inte ses som en redogörelse av svensk feminisms utveckling över tid, det är att

göra den orättvisa att se det på detta sätt. En bör snarare se resultaten som ett exempel på hur det

feministiska idéinnehållet ständigt tolkas och omskapas av olika människor i olika kontexter, och att

den  feministiska  praktiken  således  kan  se  ut  på  många  olika  sätt.  Materialet  och  mina  valda

teoretiska perspektiv erbjuder flera tolkningsmöjligheter, och istället för att söka en kronologiska

utveckling,  har  jag  ansett  det  vara  mer  passande  att  se  resultaten  som  olika  aspekter  av  hur

musikskapande, feminism och motstånd framträder i informanternas berättelser. I min feministiska

läsning skapar de en större berättelse, och det är denna jag nu närmar mig för att besvara mina

frågeställningar. 

Hur  förstås  och  görs  feministisk  kamp hos  informanterna?  Vilka  feministiska  mål  kan

utläsas hos informanterna? Vilken roll har separatism spelat i dessa sammanhang?

I mitt intervjumaterial ryms många olika perspektiv på vad feministisk kamp är, vilket kommer till

uttryck  via  de  handlingar  och berättelser  informanterna  har  delgett.  Feministisk  kamp beskrivs

delvis  som  ett  ständigt  medvetet  agerande exempelvis  i  val  av  musikersättning  och  val  av

bandmedlemmar, i syftet att vara normbrytande och med en medveten önskan om att påverka på

kollektiv nivå. Utifrån Sörbom är detta definitionen av vad som ses som politiskt handlande, som

vidare hävdar att färre människor idag identifierar sina handlingar som politiska,242 samtidigt som

vardagen har blivit en politisk arena. Mina resultat kan inte tolkas som till fullo överensstämmande

med  Sörbom i  det  avseendet,  då  mina  informanter  på  olika  sätt  visar  på  uttalat  politiskt  och

feministiskt engagemang, men i andra sammanhang än engagemang i exempelvis politiska partier.

Vi bevittnar i intervjumaterialet hur politiseringen av vardagen, alltså inställningen att alla arenor är

potentiella arenor för politiskt handlande, innebär en frustration då en av mina informanter själv inte

få välja vilka handlingar som ska tolkas som politiska. Möjligheten att se sig själv som (politiskt)

subjekt243 och definiera sig själv och när en själv handlar politiskt fråntas en när en agerar som

kvinna på en mansdominerad arena.  Lovisas narrativ beskriver således en spegelvänd version av

det som Helena Hill diskuterar i sin text.244 

Några av de feministiska strategier som står att finna i informanternas narrativ är exempelvis att

242  Sörbom, (2005: 46)
243  Sörbom, (2005: 33, 42, 77ff)
244  Hill, (2010: 129) 
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peka åt dem som en anser ansvarar för reproduktion av ojämlikhet eller stereotypa könsroller, som

exempelvis media. En annan är att formulera och framföra kritiska låttexter till allmänheten och

således verka för medvetandehöjning. Förväntan på en att använda den senare strategin beskrivs av

Sörbom som ett  hämmande ok, där den som  kan agera också  ska agera245.  Detta gestaltas i  en

frustration och längtan efter att  bara få vara ett band som alla andra. Att få vara omedveten och

således  befriad  från  förväntan  på  feministiskt/politiskt  aktörskap  är  något  förbehållet  män,

framkommer det i mitt intervjumaterial. Men mäns omedvetenhet (och förväntan på detsamma) får

ju  de facto politiska konsekvenser  i  form utav en ojämställd  musikscen,  en uppsjö av manliga

musik-förebilder (på bekostnad av kvinnliga), och en fortsatt syn på frågor om representation och

förtryck på grund utav kön som en angelägenhet reserverad för kvinnor.  

De övergripande feministiska mål som tydligt går att utläsa i informanternas narrativ innebär att

bereda väg för andra kvinnoidentifierade personer att kunna ta plats musikaliskt men också på andra

arenor i samhället, samt att musikskapande ska vara tillgängligt för alla oavsett kön och musikaliska

mål.   Ett  annat mål som lyfts  är  att  skapa forum för feministisk gemenskap och politisk kamp

genom medvetandehöjning. Informanterna delger också erfarenheter av att inom gruppen ha olika

målsättningar, där eventuella konflikter löstes genom att åberopa det gemensamt satta målet, såsom

en  demokratisk  gemenskap  där  konsensus  kring  beslut  är  ett  krav  eller  det  gemensamma

karriärsmålet. 

En fråga jag och Arvidsson delar i våra respektive undersökningar är huruvida musik är politik246.

Arvidsson hävdar att musiksverige efter 1980 tenderade att ha ett annat förhållande till politiken än

under exempelvis 1970-talets kvinnorörelse. Jag vill hävda att det inte är sant, då mitt resultat pekar

på  att  exempelvis  den  svenska  punken  och  Riot  grrrl-rörelsen  var  starkt  förknippad  med

samhällskritik och politik. Att hävda att musiken befinner sig avsides samhällspolitiken anser jag är

en  sanning  med  modifikation,  då  delar  av  mitt  resultat  visar  att  det  inte  går  att  som

kvinnoidentifierad fullständigt lösgöra sig från politiken i musiken, åtminstone så länge som det

råder ojämställda förhållanden inom musiken. 

Den formen av separatism som åberopas av mina informanter grundar sig inte i en essentialistisk

förståelse av kön, vilket är fallet i de händelser som Wikander diskuterar247. Separatismen grundar

sig  snarare  i  ett  strategiskt  försök  att  samlas  kring  de  erfarenheter  som  en  anser  enar

245  Sörbom, (2005: 108) 
246  Arvidsson, (2008: 10)
247  Florin, Sommestad & Wikander, (red.) (1999: 217)
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kvinnoidentifierade, men också i att framföra en tydlig protest mot sned könsrepresentation inom

exempelvis punkscenen. Vad dessa erfarenheter består i beskriver dock informanterna olika, vilket

en  kan  betrakta  som  självklart  då  exempelvis  kvinnors  sexualpolitiska  situation  var  radikalt

annorlunda när det vänsterpolitiska vindarna började blåsa under 1960- och 1970-talet, från hur det

ser ut idag. Således kan de separatistiska sammanhang som både Malin och Lovisa ingick i förstås

som ett sätt att snarare verka normbrytande än att betrakta separatismen som en förutsättning för

”kvinnogemenskap” och kvinnopolitiskt arbete.  

Det råder en historisk koherens mellan vissa av mina informanters upplevelser och Helena Hills

beskrivning  av  konstruktionen  av  (den  manlige)  revolutionären248.  Men  det  är  några  specifika

mekanismer som jag anser är speciellt relevanta utifrån mina forskningsresultat. Jag anser att det

finns ett  tydligt samband mellan genuskonstruktionen av (den manlige) revolutionären och (den

manlige) musikern, där båda syftar till att stänga ute kvinnoidentifierade personer, men på olika sätt.

Den  förstnämnda  genom att  hävda  att  revolutionen  skulle  försenas  om ”kvinnofrågorna”  gavs

legitim politisk status(och därmed benämna dessa frågor som ”privatiserande” och ”borgerliga”),

den andra genom att kategorisera kvinnor som spelar musik med andra kvinnor som ”tjejband” och

därmed avkläda dem all musikalisk relevans. Det visar på begreppet tjejbands diskursiva förändring

över  ca  40  år,  där  det  rört  sig  mellan  att  fungera  som  en  beteckning  på  ett  tillstånd

(kvinnoidentifierade i  en bandkonstellation)  till  funktionen att  utesluta  kvinnliga  musiker  ur  en

musikalisk verksamhet. 

För två av mina informanter  är  kontakten och kopplingen med andra politiska rörelser  mycket

betydelsefull  för  deras  feministiska  engagemang,  och  det  är  främst  via  dem som begrepp som

aktivism blir relevanta. Men det är tydligt i informanternas narrativ att de har förhållit sig detta på

olika sätt, då det i det ena fallet kopplas till politiska aktioner och i det andra till idéinnehåll såsom

veganism och straight edge.  Lovisa däremot, saknar en tydlig koppling till dessa sammanhang. 

248  Hill, (2010: 129)
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Vilket  syfte  fyller  musiken  och  det  musikaliska  sammanhanget  i  informanternas

feministiska kamp?

För två av mina informanter har möjligheten att agera politiskt genom sin musik betraktats som

emanciperande,  då  de  musikaliska  sammanhangen  erbjuder  en  frihet  att  själva  få  definiera  sitt

förtryck och formulera och genomföra de strategier som ska användas för att bekämpa detta.  Detta

har inneburit att godta en roll som ”feministisk kämpe” genom att bara ingå i ett band, innefattande

en roll som förebild för andra eller som avledande manöver/strategisk måltavla, för den feministiska

kampens  skull.  Selanders  beskrivning  av  musikens  och  sångens  syfte  inom  folkrörelserna249

stämmer delvis bra överens med mina resultat, åtminstone i de fall som musiken kan anses vara ett

medel  för  att  större  (feministiskt)  mål.  Men mina  resultat  visa  även på  musikens  och sångens

potential som feministisk/politisk handling i sig genom att bara finnas, oavsett musikerns intentioner

att sprida budskap och elda till kamp. 

Den  musikaliska  skicklighetens  olika  betydelser  för  musikskapande  och  feminism  är  tydlig  i

informanternas narrativ. När musiken i sig är målet betraktas den musikaliska skickligheten som en

förutsättning för framgång och fortsatt musicerande. Men när ideologi är överordnat som mål visar

materialet  att  en  antiprofessionell  inställning  till  musikskapande  snarare  hjälper  aktören  i  sitt

företag. Isakssons analys av kvinnomusiken i det kvinnokulturella projektet250 stämmer väl överens

med mina resultat, i den mån informanterna har sökt använda musiken som medel för att uppnå ett

vidare feministiskt mål. En antiproffesionell inställning till konstnärligt skapande kan med tydlighet

spåras  i  såväl  Malins  som  Annbritts  narrativ,  likaså  tanken  om  det  kollektiva  projektet,

ifrågasättandet  av distinktionen mellan  konst  och  politik  samt  upproret  mot  mansdominansen i

musikscenen. Lovisas narrativ utgår dock inte till  fullo från dessa fyra ”principer”,  då musiken

betraktas som ett mål i sig, inte med förhoppningen om att vara skild från det politiska, utan med

förhoppningen om att en dag inte behöva bedriva denna typ av politik då den i ett jämställt samhälle

har spelat ut sin roll.

249 Selander, (1996: 12)
250 Isaksson, (2003: 213)
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9. AVSLUTANDE TANKAR

Att författa den här uppsatsen har varit en kombination av frustration, förvirring, nervositet och

glädje. Under analysarbetet har jag många gånger ställt mig frågan om det inte hade varit bättre att

redan under intervjuerna avgränsa de teman som ska behandlas, då relativt lösa tyglar har lett till ett

enormt källmaterial som många gånger har varit svårtämjt. Men samtidigt tror jag att en stramare

avgränsning kunde ha inneburit en återhållsamhet i berättandet hos mina informanter, som då inte

hade erbjudit samma källmateriella guldklimpar som en stunds fritt svävande i minnet har gett.

Skrivprocessen är en historia för sig, men att få chansen att på djupet få diskutera frågor som ligger

en själv varmt om hjärtat tillsammans med andra som kan erbjuda nya perspektiv välkomnar jag

alltid. Förhoppningsvis utgör historieskrivning som denna en pusselbit som leder till en förändring

av världen i  mer feministisk riktning.  Att  använda sig av personers erfarenheter och berättelser

såsom en gör via oral history för att närma sig historien bör överlag göras oftare anser jag, då det

erbjuder en unik förståelse för fenomen och händelser ur ett inifrånperspektiv. Vidare föreslår jag

forskning kring den svenska feminismens breddning och olika uttryck generellt,  och Riot  grrr-

rörelsen specifikt. 

Jag lämnar nöjd med att  jag har  fått  det  jag var ute  efter:  möten som erbjöd olika perspektiv,

erfarenheter och strategier kring frågor som för mig känns evigt viktiga, här med ord från det band

som får mig att känna mig cool i mina ocoolaste stunder, Betty Blowtorch. 

Hitting the road for some rock-n-roll shows

Come to your town and we'll take control

Got a drink in my hand

Cause I'm playing in a rock-n-roll band

We'll rock you hard, we'll leave you fast

I'm a gun-slinging bitch with plenty of ass

A shot of whiskey, a cold glass of beer

Playing my guitar to the tunes you wanna hear

Watch out for us baby, we're hell on wheels251 

251  Hell on Wheels av Betty Blowtorch
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Bilaga

Intervjuguide

Följande frågor har ställts till informanterna med individuella variationer.

 När och hur började ditt intresse för musik?

 Hur kom det sig att du började spela med [bandnamn]?

 Minns du er första spelning?

 Vad var viktigast med ert band?

 Vad hade ni för mål?

 Upplevde ni att ni blev jämförda med andra band med kvinnliga medlemmar? Upplevde ni 
att ni förväntades konkurrera med dem?

 Definierade ni er som feminister, och ansåg ni att ni gjorde feministisk musik?

 Blev ni kallade ”tjejband”? Hur förhöll ni er till begreppet?

 Ansåg ni att ni bedrev aktivism?

 Hur medvetet var det att bilda ett band endast med personer som identifierade sig som 
kvinnor?
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