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Sammanfattning
Abstract
Syftet med detta arbete är att belysa hur ett antal unga män som betraktar sig själva som "hårdrockare" uttalar sig om stil, musik,
drömmar om framtiden, beteende, värderingar och skolan.
   Arbetet innehåller en litteraturgenomgång som bland annat tar upp och belyser ungdomskultur, smak, stil, identitet samt en
redogörelse för urval av tidigare forskning som berört hårdrockare och hårdrockares relation till olika samhällsinstutioner, där
framför allt skolan stått i fokus.
   Vidare innehåller detta arbete en redovisning av de intervjuer med sex hårdrockare i åldrarna 15 till 28 år som genomförts. Samtliga
sex av de intervjuade hårdrockarna är själva musiker. Redovisningen av intervjusvaren är uppdelade på olika teman efter vad detta
arbete har till syfte att belysa.
   I arbetets diskussionsdel analyseras det som informanterna uttalat sig om i arbetets resultatdel. Där framkommer bland annat hur
informanterna uppfattar sig själva i förhållande till andra stilar och hur de uppfattar att andra uppfattar bärare av hårdrockstilen.
Informanternas uttalanden om musiken som de själva karaktäriserar med ord som kraft, energi, tyngd och snabbhet jämförs med hur
två forskare karaktäriserat hårdrockmusik. Vidare framkommer att hårdrockmusik endast har en positiv effekt på informanternas
humör. Informanternas beundran för duktiga hårdrockmusiker jämförs med hantverksskicklighet som värdesätts högt och som
informanterna vill efterlikna i sitt egna spelande för att själva kunna uppfylla drömmen om att bli en framgångsrik hårdrockmusiker.
Vidare diskuteras inslag av ironi, dygden av ansvarslöshet och att revoltera, vilket informanterna uttryckt vara en del av ett
beteende som hårdrockare.
   Medlemskapet i ett rockband och i en mansdominerad ungdomskultur hänvisas till gemenskapen i en manlig frizon.
   Skolan upplevs av informanterna som både positiv och negativ. Det negativa rör främst den organisation som skolan fungerar
efter och det positiva rör den sociala gemenskap informanterna finner i skolan. Ryktet om att hårdrockare skulle vara negativt
inställda till skolan ges en förklaring till i det att "genuina" hårdrockare i dag i stor utsträckning själva spelar musik och prioriterar
spelandet före skolan.
   Avslutningsvis påtalas att det som informanterna uttalat sig om i denna studie är en del av en livsstil och identitet.
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Sammanfattning
Syftet med detta arbete är att belysa hur ett antal unga män som betraktar sig själva som
"hårdrockare" uttalar sig om stil, musik, drömmar om framtiden, beteende, värderingar och skolan.
   Arbetet innehåller en litteraturgenomgång som bland annat tar upp och belyser ungdomskultur,
smak, stil, identitet samt en redogörelse för ett urval av tidigare forskning som berört hårdrockare
och hårdrockares relation till olika samhällsinstutioner, där framför allt skolan stått i fokus.
   Vidare innehåller detta arbete en redovisning av de intervjuer med sex stycken hårdrockare i
åldrarna 15 till 28 år som genomförts. Samtliga sex som blivit intervjuade är själva musiker.
Intervjusvaren är sammanplockade efter de teman som detta arbete har som syfte att belysa och som
hårdrockarna uttalar sig om.

I arbetets diskussionsdel analyseras det som informanterna uttalat sig om, där diskussionen hängs
upp på ett antal belysande citat från intervjuerna, i ett försök att se samtliga teman som informanterna
uttalar sig om, som delar i en sammanhängande livsstil eller identitet.
    I diskussionen framkommer bland annat att dessa hårdrockare uppfattar sig själva som fränare
och tuffare i förhållande till anhängare av andra stilar. Här finns även exempel på hur hårdrockare
uppfattar att andra uppfattar hårdrockstilen, vilket bidragit till att skapa en egentillverkad självbild
utifrån hårdrockares personliga erfarenheter tillsammans med myten om hårdrockare.
   När det gäller uttalanden om musiken karaktäriserar informanterna hårdrockmusiken med ord som
kraft, energi, tyngd och snabbhet. Hårdrockmusik har endast en positiv effekt på informanternas
humör. Vidare framkommer en beundran för duktiga hårdrockmusiker som informanterna vill
efterlikna för att själva en dag uppfylla den uttalade drömmen, om att själv bli en framgångsrik
musiker.
   Vidare diskuteras inslag av ironi, dygden av att vara ansvarslös och att revoltera, vilket
informanterna uttrycker vara delar av ett beteende som hårdrockare.
   Hårdrocksmytens betydelse diskuteras som något att efterlikna och jämförs med dygden av
ansvarslöshet.
   Medlemskapet i rockband och i en mansdominerad ungdomskultur hänvisas till gemenskapen i en
manlig frizon där det manliga kommer till uttryck genom prestationer och att samlas kring ett
gemensamt intresse.
   Som det avslutande temat som hårdrockarna uttalar sig om diskuteras skolan, vilken är en
gemensam referenspunkt för samtliga av informanterna. Skolan upplevs av informanterna som negativ
bl a på grund av den organisation som styr verksamheten och att kunskapsutbudet inte alltid upplevs
som nödvändigt. Det som informanterna upplever som det positiva med skolan är bl a den sociala
gemenskap som råder där. En orsak till varför hårdrockre har rykte om sig att vara negativt inställda
till skolan förklaras med att det egna musicerandet prioriteras före skolarbetet men även att
läroprocesserna i skolan är klart skillda från läroprocesserna som utvecklats i skapandet av musik i
ett band.

Avslutningsvis diskuteras hårdrockens attraktionskraft på unga män ur arbetarklassen, där
förklaringen söks i de drömmar om framtiden som informanterna uttalar tillsammans med vad
medlemskapet i en manlig gemenskap kan innebära.

Innehållsförteckning
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1. INLEDNING
Jag vill i min uppsats skriva om skolungdomar och musik. Förklaringen till detta är enkel. Jag håller
på att utbilda mig till grundskollärare och är själv intresserad av musik. Detta är alltså två
intresseområden som sammanfaller för mig i detta arbete.
   En för mig spännande aspekt av musiken ligger i musikens attraktionskraft, påverkanskraft och
betydelse för lyssnaren, och vad som kommer ut av detta lyssnande i form av attityder, värderingar,
stilar, grupptillhörigheter, identifiering, beteenden och så vidare.
   Att mitt arbete kom att handla om hårdrockare har en enkel förklaring. Jag har aldrig, vare sig
under min egen skolgång eller under de praktikperioder jag genomfört i min utbildning stött på några
hårdrockare (av mig definierade som, och av sig själva definierade som hårdrockare) som varit
positivt inställda till skolan. Snarare har ett ointresse för och ett avståndstagande till skolan varit den
dominerande inställningen bland ungdomar som utgett sig för att vara hårdrockare, enligt mina
erfarenheter.
   Mina erfarenheter stöttas av forskaren Keith Roes undersökningar av svenska skolungdomars
musiklyssnande och skolprestationer. I hans undersökningar finns det samband mellan just lyssnande
på hårdrocksmusik och låga skolprestationer.

Erling Bjurströms artikel från 1985 i tidskriften Socialnytt med titeln "Hårdrockens myter möter
myterna om hårdrocken", kan ses som en replik på medias uppmärksamhet av hårdrocken under
1980-talets första del. Han måste känt ett behov att informera om vad hårdrock var för något,
egentligen. Bakgrunden till detta var att under sommaren 1985 så hade pressen rasat mot
hårdrocken. Pressen likställde den med djävulsdyrkan, ockultism, magi, sex och våld. Någon
skribent hade till och med kopplat ihop djävulsdyrkan, grav- och likskändningar tillsammans med
hårdrock och drogmissbruk. Dessutom ansåg medierna hårdrocken vara "skräpkultur" som hade
dåligt inflytande över, eller snarare utgjorde ett stort hot mot ungdomen. De ungdomar som tog till sig
hårdrocken var dessutom värnlösa "offer" för de kommersiella krafterna, det vill säga att ungdomarna
var uppfångade av kulturindustrin som inte bara tillhandahåller enstaka produkter utan som även
saluför hela livsstilar. Med andra ord så kan en ungdomskultur ses som kulturindustrins skapelse där
ungdomarna blir manipulerade och förförda till att köpa hela det koncept som kulturindustrin påtalar
vara den ungdomskulturens innehåll och subkulturella orientering.
   Bjurströms artikel är inget försvar för hårdrocken. Däremot förklarar han det som dagspressen
okunnigt fokuserat på som dess innehåll. Tålmodigt ger sig Bjurström i kast med att plocka ut
ingredienserna i den kokande gryta hårdrocksgenren utgör, och hur dessa, bl a allt det som
hårdrocken likställts med i media, har kokat samman. Ambitionerna med artikeln är att försöka
förklara varför olika ungdomsgrupper orienterar sig mot hårdrocken, det vill säga, försöka förstå
dess attraktionskraft.
  Det Bjurström lyfter fram som hårdrockens attraktionskraft på ungdomar är bl a att hårdrocken är
musik med utpräglad aggressivitet, vars uttryck kan ses som protester mot den etablerade smaken.
   Denna aggressivitet som hårdrocken uttrycker är på intet sätt ny menar Bjurström, utan känns igen
och passar in i  tidigare mönster. Omdebatterade kulturfaror bland ungdomar har förekommit under i
stort sätt hela 1900-talet. "Dansbaneeländet" på 30-talet, swing-musiken, swingpjattarna och den
svarta jazzmusiken på 40-talet, rocken med raggare och knuttar och Elvis Presley på 50-talet, den
engelska rocken, Rolling Stones och modsen på 60-talet, hårdrocken och punken på 70-talet,
slutligen disco och åter hårdrock på 80-talet. "Hotet" växlar, men mönstret är detsamma, säger
Bjurström.
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   I hårdrockens attraktionskraft finns även den "gängmentalitet" som hårdrockbanden uttrycker, som
fungerar som symboler för manlig sammanhållning.
   Som en annan attraktionskraft för hårdrocken fungerar de mytologiska inslagen i musiken som är
vanligt förekommande i hårdrocken. Musikaliska, visuella och verbala teckensystem med
mytologiska gestalter och symboler förmedlar ett komplext budskap som gestaltar existentiella
motsättningar. Detta gör hårdrocken spännande och attraktionskraftig förklarar Bjurström.
   Myter om självförbränning ("lev hårt, dö ung"), obegränsad sexualitet, manlig makt, potens och
dominans förmedlas av hårdrocken, och även detta fungerar som en attraktionskraft, fortsätter han.
   Vidare lyfter Bjurström fram att hårdrocken förmedlar en protest mot vissa dominerande
(medelklass) värderingar i samhället, framför allt mot skolan. Budskapet i protesten förmedlas med
sexuella slagord, uttalanden och utspel.
   Alla de drag som Bjurström lyfter fram inom hårdrocken som t ex den manligt aggressiva
sexualiteten, det obscena språket, de kvinnoförnedrande attityderna och motståndet mot skolan går
att återfinna i ett helt annat sammanhang vid sidan av hårdrocken påpekar Bjurström, nämligen i det
Paul Willis studerar i "Fostran till lönearbete". Det Willis studerar; är engelska arbetarklasskillar i
skolåldern som utvecklat en subkultur med ett innehåll som stämmer in på det innehåll som återfinns i
hårdrockens budskap.
   Bjurström övergår i sin artikel till att prata om stil, och den så kallade hårdrockstilen, vilken förenar
en rad stilelement från tidigare årtionden och stilar. Utmärkande för hårdrockstilen är det långa håret,
nitarna, jeans- eller läderjackorna och de färdigtryckta märkena med hårdrockbandens namn och
symboler. Bjurström refererar till den brittiske subkulturteoretikern Dick Hebdige som karaktäriserat
hårdrockstilen som en blandning av "hippieestetik" och "fotbollsläktarnas mentalitet".
   I slutet av sin artikel nämner Bjurström att hårdrock är, och har länge varit arbetarklasspojkars
musik.

Bjurströms artikel introducerar för det första en rad begrepp som är centrala för detta arbete. För
det andra tar han upp vad han uppfattar vara hårdrockens attraktionskraft på pojkar och unga män,
vilket kan vara till en hjälp för att bättre kunna förstå informanterna som jag intervjuat i detta arbete.

2. SYFTE
Syftet med detta arbete är att belysa hur ett antal unga män som betraktar sig själva som
"hårdrockare" uttalar sig om stil, musik, drömmar om framtiden, beteende, värderingar och skolan.

3. LITTERATURGENOMGÅNG
3. 1 Definition av begreppen ungdom och kultur
Begreppet ungdom kan definieras på olika sätt. Jag presenterar här fem olika sätt att definiera eller
avgränsa begreppet ungdom, där även begreppen ungdomlighet och ungdomstid inryms.
   En första definition av ungdom rör den fysiologiska utvecklingen hos människor. Denna inleds med
puberteten som är termen för den kroppsliga - biologiska utvecklingen, den tid då en människa blir
könsmogen. Den fysiologiska utvecklingen avslutas när kroppen är någorlunda färdigväxt (Fornäs
1994:13; Bolin & Lövgren 1995:13).
   En andra definition rör den psykologiska livsfas som varje människa passerar under sin uppväxt,
genom adolscensens och postadolscensens olika faser. Med adolscens menas den psykologiska
utveckling som barnet går igenom när det frigör sig från sina föräldrar för att bli en egen, autonom
vuxen individ (Fornäs 1994:19; Bolin & Lövgen 1995:13).
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   En tredje definition rör ungdomar som en social kategori, inramad av bestämda samhälleliga
institutioner som t ex skolan, men även vissa ritualer som konfirmation och bröllop. Andra sociala
handlingar som tas med här är handlingar som att flytta hemifrån, bilda familj och skaffa utbildning
och yrke (Fornäs 1994:19).
   En fjärde definition, som bäst definierar den grupp som är i fokus i den här studien, är att betrakta
ungdomlighet som något kulturellt bestämt. I den kulturella definieringen av ungdom tar man hänsyn
till musikaliska, visuella  och verbala tecken som avgör vad som är ungt i förhållande till det som
tolkas som barnsligt eller vuxet (Fornäs 1994:19).
   En femte definition av ungdomsbegreppet skulle kunna göras, nämligen den att betrakta
ungdomstiden som tonårstiden, det vill säga då människor är i åldern 13 till och med 19 år.

Jag väljer att definiera begreppet kultur på följande sätt; Allt ifrån specifika konstnärliga
uttrycksformer inom en konstart till människors sätt att leva, deras vanor och föreställningar, samt
olika aspekter på mänsklig interaktion och symbolspråk. Kulturaspekter kan läggas på all mänsklig
verksamhet, eftersom människan är en symbolkommunicerande varelse. Följaktligen   alla de
företeelser som människor i ett samhälle skapar eller har skapat av materiella ting, beteendemönster,
kunskapsmassa och tänkande som förs vidare från generation till generation(Bjurström 1994:21,
Pedagogisk uppslagsbok kultur 1996:323).

3. 2 Vad kännetecknar ungdomskulturer?
Begreppet ungdomskultur användes för första gången i den vetenskapliga forskningen av den
amerikanska sociologen Parson under 1940-talet vid hans studie av amerikanska ungdomar. Han
definierade ungdomskulturen som ett subsamhälle, eller en subkultur eftersom ungdomarna han
studerat hade utvecklat ett eget värdesystem som de följde. Detta värdesystem hade enligt honom
uppstått på grund av att ungdomarna saknade de vuxnas yrkesstatus och därför ej kunde konkurrera
på deras villkor. Därför rådde bland ungdomarna andra värderingar och andra umgängesformer än
vad som rådde bland vuxna. Ungdomarna sysslade mest med, och satte störst värde i att umgås och
ha kul tillsammans med det motsatta könet eller genom att idrotta, enligt Parson (Bjurström
1997:33).
   Under 1960-talet spinner den amerikanske ungdomskulturforskaren Coleman vidare på det
Parson 20 år tidigare kommit fram till. De subsamhällen eller subkulturer bestående av ungdomar och
deras värderingar som Parson definierat, återfinner Coleman på platser som i speciella utrymmen i
skolor, vid tonårsbarer och vid gatukiosker. Detta är platser som ungdomarna hänvisats till eftersom
de inte får plats någon annan stans i samhället på grund av samhällets allt mer ökande effektivisering,
enligt Coleman. Om inte ungdomarna får plats i samhället utan trängs undan till speciella platser finns
risken enligt Coleman att de där i dessa "tonårssamhällen" utvecklar normer som leder bort från mål
som slagits fast av samhället i stort. Detta kan t ex ge utlopp för skilda betraktelser av värdet att gå i
skolan mellan vuxna och ungdomar (Bjurström 1997:44 f).
   Tesen om att ungdomar utvecklar ett eget socialt system med egna värden och normer beroende
av ökade klyftor mellan olika generationers skilda strävanden kallas det strukturfunktionalistiska
perspektivet.
   En annan tes är det kriminologiska perspektivet, i vilket man väljer att betrakta ungdomars
värderingar av och attityder till olika företeelser i samhället, som t ex skolan, utifrån dessa ungdomars
och deras föräldrars klasspositioner (Bjurström 1997:51).
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   Ytterligare ett perspektiv att studera och förklara ungdomar på i ungdomsforskningen, som också
bröt fram på 1960-talet var att kartlägga ungdomars ökade konsumtionsmöjligheter och mönster,
samt mediernas och populärkulturens ökade betydelse (Bjurström 1997:53).
   Genom ungdomsrevolten kom ungdomskulturen under det senare 1960- och början av 1970-talet
att betraktas som en motkultur och symtom på övergången till ett postindustriellt samhälle. Social
rörelser skapade generationsproblem, där gamla materialistiska värderingar skulle ersättas av nya.
Studiet av ungdomskulturer som motkulturer innebar att de nya ungdomsrörelsernas ideologier,
utopier och livsstilar hellre studerades, än de bakomliggande orsakerna till dem.
   En hel del av den ungdomskulturforskning som jag hittills kortfattat försökt ge en bild av kom att
ställas på ända genom den nya tvärvetenskapliga ungdomskulturforskningen som höll på att växa
fram i England, och som skulle få namnet Birminghamskolan.

3. 2 .1 Birminghamskolan
Begreppet "stil" fick en central position i Birminghamskolans förståelse och analyser av konkreta
delkulturer inom ungdomskategorin. Med stil menade man det utseende (kläder, frisyrer och andra
visuella attribut), det uppträdande (sättet att röra sig, jargong och ritualer), den musik och argot
(språkbruk eller slang) som förenade  medlemmarna av en speciell ungdomlig delkultur. Genom en
klassificering av olika stilar blev det möjligt att jämföra en delkultur med den kommersiella
ungdomskulturen, och på så vis försöka finna influenserna till delkulturens konstruktion av sina
specifika särdrag (Bjurström 1997:74).
   Det Birminghamskolan framför allt vände sig emot var betraktandet av ungdomskultur som ett
homogent socialt system. Istället ville man se på hur ungdomar ur olika sociala samhällsklasser
skapade sina delkulturer efter uppgörelser med sina egna klassidentiteter och problem. Man ville se
hur generationsspecifika kulturer dels återspeglade vissa drag, men även hur de motsatte sig vissa
drag i sina respektive klasspecifika "föräldrakulturer". Sätten som ungdomarna löste sina olika
klassproblem benämndes som "sub"- och "motkultur". Motkulturerna återspeglade en kris inom den
dominerande medelklassen, medan subkulturer var reaktioner på de specifika problem som
arbetarklassens underordnade ställning i samhället innebar. Man kan alltså uppfatta sub- och
motkulturella ungdomsstilar som kulturella svar på generationsspecifika klasserfarenheter (Bjurström
1997:74 ff).
   Mycket förenklat kan sägas att Birminghamskolan i sina teorier och analyser lägger tonvikten vid
tolkningen av de stilar som subkulturer skapar, medan orsakerna bakom dessa stilars skapande
ägnas mindre intresse. Kopplingarna mellan stilarna och de sociala och samhälleliga institutionerna
som familjen, skolan, arbetet och offentliga miljöer glöms bort till viss del. Ett undantag från detta är
dock Paul Willis studie "Fostran till lönearbete" ("Learning to labour") där han analyserar den
antiskolkultur som ett gäng unga arbetarklasskillar utvecklar (Bjurström 1997:86 f). Jag tänker inte
fördjupa mig i den antiskolkultur som Willis beskriver här, utan tar istället upp den längre fram i mitt
arbete.

3. 2 .2 Efter Birminghamskolan
Birminghamsskolans insatser för ungdomskultur forskningen har varit så pass betydande att det finns
skäl till att använda ovanstående rubrik för forskningen kring ungdomskultur under 1980- och 90-
talet.

Ungdomskulturforskningens inkorporering i varumarknaden och medierna
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Ett område som till stor del lämnas utanför Birminghamskolans teoretiska arbeten och empiriska
analyser är sub- och motkulturernas  relationer till de moderna massmedierna. Detta är dock något
som börjar intressera forskarna vid slutet av 1970-talet. Britten John Clarke konstaterade att
medierna möjliggör en spridning av subkulturella stilar så att stilar förflyttas, från de som en gång
skapade dem och som innehaft dem, till att bli kommersiellt möjliga för alla. Medierna gör så att en
subkulturs totala livsstil förvandlas till att bli en ny konsumtionsstil.
Kommersialiseringen och inkorporeringen av subkulturella stilar i den dominerande kulturen
gör att dessa stilar stelnar och avväpnas som utmaning och som motkultur mot den rådande
ordningen enligt Dick Hebdiges analys av ungdomskulturernas inkorporering av media och
varumarknad (Bjurström 1997:92 ff).
   I och med detta blir gränserna mellan olika subkulturer och stilar allt mer flytande, tillsammans med
deras betydelser och innebörder som de förmedlar.

Mainstream
Ofta har ungdomskulturforskningen fokuserat på att försöka förklara olika subkulturer, men lämnat
den så kallade mainstreamkulturen därhän, eftersom inställning verkar ha varit att det "vanliga" ej
behöver förklaras. Intresset för mainstreamkulturen har dock ökat på senare tid inom forskningen.
   Mainstreamkulturen kan definieras enligt följande: för det första, i termer som det mest utbredda,
spridda eller omfattande. För det andra, som de ungdomar som ej tillhör en sub- eller motkultur. För
det tredje, som det som anses vara vanligt, normalt eller konventionellt. För det fjärde, som att
jämställa begreppet mainstreamkultur med begrepp som dominerande eller hegemonisk kultur
(Bjurström 1997:101f).

Nya sätt att bedriva ungdomskulturforskning
På senare år har ungdomskulturforskningen utvecklats, där framför allt nya samhällsvetenskapliga
och humanistiska perspektiv har förts in i forskningen och gett den en mer tvärvetenskaplig karaktär.
Ungdomskulturforskningen har bidragit till att vetenskapliga områden som t ex utbildnings-,
ungdoms-, kultur-, medie-, litteratur-, film-, och musikvetenskaplig forskning skurit in i och tagit del i
varandra (Bjurström 1997:104). Detta har under 1980- och 90 talet lett till en enorm "genremixning"
av olika sätt att bedriva ungdomskulturforskning på.

Detta har varit ett försök till att kortfattat beskriva hur ungdomskulturforskningen har utvecklats
under 1900-talet och vad den innehållit och inneburit. Man kan dessutom försöka att göra en
sammanfattande beskrivning av vad  ungdomskultur är för något. Enligt Bolin & Lövgren kan
ungdomskultur begreppet beskrivas som något som: "innefattar de aspekter av ungdomars liv som rör en
kulturell dimension. Det handlar om ungdomarnas egna uttryckssätt och hur ungdomarnas normer och
värderingar uttrycks genom dessa."  (Bolin & Lövgren 1995:13)

3. 3 Smak och stil
3. 3 .1 Smak
Begreppet smak är inte bara ett uttryck för olika dimensioner av estetik, dvs vad som anses vara
bra/omtyckt eller dåligt/icke omtyckt. I alla fall inte när man pratar om musiksmak. Istället är smaken
en kombination av estetiska, praktiska, sociala och individuella värderingar. Smaken ger också
uttryck åt kunskaper och kompetenser, dvs förmågan att kunna avgöra, kommentera och motivera
vad som är rätt, eller vad som saknas inom smakkategorin.



11

   Traditionellt finns det två motstridiga uppfattningar om smak. Den ena utgår ifrån att smaken helt
och hållet eller till stor del är socialt bestämd. En förespråkare för denna teori är Pierre Bourdieu i sitt
resonemang kring det kulturella kapitalet. Den smak som vi på olika sätt ger uttryck åt är formad av
vår fostran, utbildning, position i samhället och andra sociala faktorer. När det gäller den sociala
grupp där hårdrockare till största delen återfinns (enligt Trondman m fl.) menar han att det
utmärkande för de lägre sociala klassernas smak är att de betonar olika objekts praktiska funktioner,
medan de bortser från deras estetiska dimensioner och på detta sätt "reducerar konsten till liv"
(Bjurström 1993:24). En annan dimension av smak enligt Bourdieu är att en smak inte kan förstås
isolerad. Smaken för något är alltid förenad med avsmak för något annat.
   Den motstridiga uppfattningen till "det socialt bestämda" utgår ifrån att det går att fastställa vad som
är god respektive dålig smak, vackert respektive fult, smakfullt respektive smaklöst, estetiskt
respektive oestetiskt, med hjälp av objektiva kriterier (Bjurström 1993:25).
   I samhället råder en accepterad smak till olika företeelser. Man kan även kalla denna accepterade
smak, den etablerade. Det handlar om vad allmänheten anser vara god smak utifrån dess preferenser
av/för estetiska uttryck och objekt. Den etablerade smaken utmanas ideligen och inkorporerar efter
hand. Till exempel, det som var uppseendeväckande och oacceptabelt för tio år sedan kan i dag
vara legitimt, accepterat och etablerat i den allmänna smaken.

I Mats Trondmans undersökning som genomfördes 1986-87 av högstadieelevers musiksmak, kom
han fram till att ungdomar ur arbetarklassen oftare utvecklade smakpreferenser mot musikgenrer som
mainstream hårdrock/heavy metal, dansband och country. Hårdrock är mest populär bland pojkar,
och speciellt hos pojkar ur arbetarklassen. Dessa visade störst smakpreferenser för hårdrocken, och
minst emot (Trondman 1990:76).

Heavy metalen har sina flesta fans bland de som är under 25 år. Speciellt populär är heavy metalen
bland pojkar i skolåldern och unga arbetarpojkar (Nylöf 1990:95).

Heavy metal musik föredras till största delen av ungdomar vars föräldrar tillhör arbetarklassen (Roe
1990:46).

3. 3 .2 Stil
Begreppet "stil" används inom ungdomskulturforskningen för att beskriva de yttre aspekter,
kombinationer av till exempel kläder, frisyrer, musik, och ritualer som är utmärkande för en speciell
del- eller ungdomskultur och som särskiljer dem från andra grupper. I sina grunddrag kan en stil
uppfattas som ett symboliskt och expressivt uttryck för den stil, den identitet, de värderingar och i
förlängningen den sociala situation som är karakteristisk för medlemmarna av en del- eller
ungdomskultur (Bjurström 1993:27).
Begreppet stil innehåller också uttryck för olika smaker. Karakteristiska stilar innehåller olika
smakkombinationer, där vissa är relativt avgränsade. Detta gör att de oftast tolkas som uttryck för
avståndstagande från och motstånd mot den etablerade eller accepterade smaken i samhället.

3. 4 Att analysera subkulturer
I Dick Hebdiges bok Subculture. The meaning of style (1979) analyseras Punken som en
sammanhängande stil, bestående av elementen frisyr, kläder, symboler, jargong och musik. Vissa av
elementen analyserades mer ingående än andra av Hebdige. Musiken är det som får minst
uppmärksamhet. Detta är inte Hebdiges ensam om enligt Bjurström & Lilliestam. De flesta
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analyserna av sub- eller ungdomskulturella stilar saknar detaljerade diskussioner av hur de
musikaliska stilelementen förhåller sig till de övriga elementen i en sammanhängande stil (med
sammanhängande stil menas här t ex Punken, Hårdrocken, Hip-hopen). Inom sub- och
ungdomskulturforskningen används begreppet homologi för att analysera kopplingar eller relationer
mellan musikaliska och sociala element i en sammanhängande stil (Bjurström & Lilliestam 1994:204).
   I Birminghamskolans analysmodell av sub- eller ungdomskulturer är det framför allt fyra element,
kläder, ritualer, musik och argot (slang) som utgör det centrala i en stil. Dock är Birminghamskolan
återhållsam med att analysera förhållandena mellan dessa element, det vill säga har brister i sin
homologi. De menar istället att musiken redan är laddad med innebörd och mening när den integreras
i en stil. Inte heller lyfter Birminghamskolan i sina analyser fram betydelsen eller innebörden som
medlemmarna  i subkulturen själva tillskriver en musikstil när de integrerar den som ett element i en
sammanhängande stil. Med Birminghamskolans analysmodell kan det bli svårt att se orsaker till
varför en stil förändras, upplöses eller genererar nya stilar, eftersom de utgår från att det finns ett
logiskt samband mellan de musikaliska och sociala elementen i en sammanhängande stil (Bjurström
& Lillienstam 1994:206ff).
   Kritikerna mot Birminghamskolan menar att man måste uppfatta både stilarna i sig samt kopplingar
mellan stilar som processer som utvecklas i dialogisk form, och ej som statiskt autentiska.

3. 4 .1 Genre
Enligt italienaren Franco Fabbri så är det skillnad mellan musikalisk stil och genre. Den musikaliska
stilen är endast den klingande musiken medan begreppet genre utöver den musikaliska stilen även
innefattar dess sociala och kulturella inramning. Genre blir ett fält där det musikaliska och det sociala
är invävt i varandra.
    Bjurström utvidgar det han och Lilliestam skriver om stilars "elasticitet" (se ovan) till att även
innefatta genrer. Han säger att genrer och stilar inte är statiska utan förändras efter hand i takt med
att de påverkar, lånar drag och förenas med andra genrer eller rent av "spricker" och förgrenar sig i
en rad delgenrer. Därför är genre- och stilbeteckningar mycket instabila kategoriseringar sett över tid
(Bjurström 1993:16).
  Detta gäller i allra högsta grad hårdrockgenren. Det finns olika "nivåer" för att beskriva genren
hårdrock. För det första är hårdrocken en undergenre till vanlig rockmusik. Men i detta arbete får
hårdrocken ändå gälla som en övergripande genre, för under hårdrocken finns genren heavy metal,
som i sin tur är en övergenre till genrerna speed-, trash-, death- eller doommetal.
   I Bjurströms undersökning från 1993 så förgrenar han heavymetalgenren ytterligare genom att
förutom de undergenrer som han själv och Lilliestam tar upp även nämna genrer som sleaze-, black-,
white-, punk- och popmetal. Däremot nämner ej Bjurström vad som är urskiljande eller
särpräglande för just dessa undergenrer till heavymetalen.
   I mitt arbete har jag likställt hårdrock med heavy metal, för att förenkla både för mig själv och för
läsaren. Detta menar Bjurström är felaktigt. Hårdrock är en genre "mellan" heavy metal och
traditionell rock (Bjurström 1993:16).
   En musikalisk stil ingår alltid i en genre. Men där en genre enbart uttrycker det gemensamma och
kollektiva kan en stil uttrycka både det kollektiva och det individuella (Bjurström & Lillestam
1994:213ff).

3. 4 .2 Stilelement och stilmarkörer
Om man verkligen skall försöka beskriva innehållet i en stil så måste definitioner som stilelement och
stilmarkör tagas med, vilka beskriver en stils byggstenar. Med stilelement menas ett element som
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fungerar som komponent i ett mer omfattande stilkoncept. Ett stilelement kan beskrivas som en
"minsta betydelsebärande enhet" inom en stil.
   Med stilmarkör menas ett eller flera stilelement som kombinerar varandra inom en omfattande stil.
För att exemplifiera; Jeans ingår t ex som ett stilelement i ett flertal stilarmen kan endast beskrivas
som stilmarkör i ett fåtal. Dock är varken stilelement eller stilmarkörer för alltid givna inom en stil.
Bägge kan föras över, integreras eller plagieras från en stil till en annan (Bjurström & Lilliestam
1994:216).

Selektion, smak och stilisering
En stils eller subkulturs "namn" markerar kopplingar till olika musikaliska genrer. Metalgenrens
uppdelning har lett till att det uppstått olika metalstilar inom ungdomskategorin i form av t ex
"speedare", "trashare", "deathmetalare (döds-)" och "vanliga" hårdrockare. I USA, som vi kan se i
Arnetts bok (se nedan) går samtliga av dessa stilar under den gemensamma betäckningen
"metalheads". Denna term har ännu ej anammats i Sverige, och det är på intet sätt säkert att vi
kommer att göra det heller i framtiden. Mycket generellt kan man dock i Sverige säga, att alla som
själva säger sig tillhöra hårdrocksgenren med alla dess undergenrer kan benämnas som
"hårdrockare", eftersom alla inom denna övergenre i grund och botten är hårdrockare. Men skall
man vara riktigt noga så är inte den benämningen helt rättvis eller sanningsenlig.

Relationen mellan en social eller subkulturell stil och en musikalisk genre kan befästas på olika sätt
och fångas in med begrepp som selektion, smak och stilisering. Stilisering utgör här en överordnad
kategori där selektion och smak ingår. Stilisering innebär att inslag från en musikalisk genre bearbetas
och integreras tillsammans med andra stilelement i en sammanhängande stil. Selektion, smak och
stilisering kan beskrivas som det "kitt" som binder samman en sociala stil med en musikalisk genre. I
en stilisering ingår processen där olika drag i en stil stegvis modifieras och omvandlas.

När man skall tolka en stil räcker det ej med att analysera musikens byggstenar för att förstå vad
musiken signalerar. Man måste även se till dess genre, det vill säga de sammanhang där musiken
förekommer. Genrerna är som jag tidigare förklarat dynamiska musikaliska-sociala fält som är
uppbyggda av en rad stilelement och stilmarkörer både musikaliskt och socialt. Dessa binder slutligen
samman det kollektiva och det individuella utrycket med varandra
(Bjurström & Lilliestam 1994:229 ff).

3. 5 Identitet och självuppfattning
Innan jag tar upp hur identitetsskapandet generellt ser ut hos pojkar och unga män vill jag ge några
sammanfattande definitioner av vad begreppet identitet innehåller enligt några författare.

"Identitet, individens (eller gruppens) självbild eller självuppfattning. Identiteten är uppbyggd av uppfattningar
om bl.a. den egna existensen, integriteten, tanke- och handlingsförmågan, personligheten och kontinuiteten."
(Pedagogisk uppslagsbok 1996:264, identitet)

"Identitet är ett nyckelord för såväl ungdomar som ungdomsforskning av idag. Identitetsbegreppet har flera
fasetter: allt från den individuella, inre och psykiska identitet och självbild som psykoanalysen studerar som en
komplex och bruten subjektivitet, till olika former av yttre eller intersubjektivt delade, kollektiva, sociala eller
kulturella identiteter i mänskliga gemenskaper av skilda slag."  (Fornäs 1994:19)
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Ouvinen-Birgerstam definierar personlig identitet som "individens medvetenhet om och upplevande av sig
själv som en bestämd och unik person i ett eget historiskt och socialt sammanhang. Det omfattar även hennes
värderingar av sig själv." (Gnospelius & Safer 1993:12 (Ouvinen-Birgerstam 1984:14))

Enligt sociologen och psykologen Thomas Johansson gäller följande för det manliga
identitesskapandet: Tonårs- och ungdomsperioden präglas av både yttre och inre förändringar.
Exempel på yttre förändringar är minskat föräldraumgänge, ökad kontakt med "gänget" eller
vännerna, kärleksrelationer och anskaffandet av en egen bostad. Dessa yttre förändringar är i
tonåringars liv intimt sammankopplade med inre psykologiska processer.
   Tonåringen genomgår en inre och yttre självständighetsutveckling, vilken påbörjas i samband med
puberteten. Under puberteten förstärks sexuella och aggressiva drivkrafter. Dessa drivkrafter kallas
för driftimpulser. Kroppen och den egna kroppsuppfattningen förändras vilket påverkar utformningen
av identiteten. I samband med de fysiologiska förändringarna sker alltså även en psykologisk och
emotionell utveckling. Denna förändringsprocess kallas adolscensutveckling och är en
utvecklingspsykologisk teori. Vissa psykologiska processer är generella i adolscensutvecklingen. De
generella processer som är av betydelse för detta arbete skall jag redogöra för här, det vill säga följa
pojkars adolscens från treton års åldern upp till tjugo års åldern.
   Den inre och yttre frigörelsen från föräldrarna kan ge upphov till ensamhetskänslor och
"tonårsångest". Vanliga sätt att dämpa dessa känslor är bl a att spela hög musik och ägna sig åt
sportaktiviteter. Även andra mer destruktiva metoder som t ex droganvändning och kriminella
aktiviteter förekommer.
   Under denna period börjar ungdomar söka sig mot andra vuxna förebilder. Man skaffar sig idoler,
till vilka det förekommer att man har en relation av erotisk karaktär (Johansson 1995:35).
   Pojkarnas idoler är ofta överdrivet manliga, i och med att pojkar under denna tid är osäkra på vad
som kännetecknas som typiskt manligt och kvinnligt. Att söka sig till det överdrivet manliga är ett
försök att erhålla några grova riktlinjer för var gränserna går mellan könen. De behöver också en
manlig förebild som kan användas som ett riktmärke i identitetsutvecklingen (Johansson 1995:34ff).
   I 14-16 års åldern är det inte ovanligt att pojkar utvecklar "megalomana" föreställningar om sig
själv. Det innebär att pojkar kan utveckla en övertro eller övervärdering av sin egen kapacitet och
tron på möjligheten att utföra vissa handlingar (Johansson 1995:36).
   Många pojkar i denna ålder attraheras av att trotsa gränser som finns i samhället och utsätta sig för
olika risker eller faror. Inställningen är, att allt som är förbjudet plötsligt blir helt tillåtet och måste
levas ut i mer eller mindre otillåtna aktiviteter och relationer. Många av aktiviteternas syfte är att i
första hand uppnå status och erhålla omgivningens bekräftelse. Samtidigt som den unga mannen lever
ut dessa aktiviteter ena stunden så kan han i nästa stund pendla över till så kallade
ensamhetsövningar där all hans energi och koncentration ägnas åt att t ex samla på någonting, lära sig
nya saker, bli skicklig i någon sport eller musikutövande. Johansson nämner att det finns exempel på
pojkar i den här åldern som under en mycket kort tid lärt sig att spela ett instrument. Syftet med
detta menar Johansson, är att pojkarna vill uppnå status och erhålla bekräftelse från omgivning
genom att visa sina prov på sina förmågor. Pojkar i denna ålder beundrar ofta de kamrater som på
något vis "lyckas", det vill säga blir framgångsrika i någon idrott eller som spelar i något rockband
(Johansson 1995:37).
   Under denna tid som benämns som högadolscensen sker förändringar i individens självbild och
identitet. Detta sker genom att individen får ett ökat intresse för den egna kroppen och identiteten,
där individen är känslig för vad andra tycker och en rädsla för att avvika från kollektivet. Det är
viktigt att få bekräftelsen att man är okej från betydande referenspersoner, det vill säga personer som
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man själv upplever besitter den goda smaken, det rätta beteendet och de rätta attityderna (Johansson
1995:38).
   I åldern 16 till 20 år utvecklar individen en större förmåga att integrera större delar av sin identitet.
Bland annat så utvecklar individen nu en större självkänsla, mer målmedvetenhet och utformandet av
olika ideal, livsprojekt och framtidsplaner. Pojkar kan ha väldigt precisa föreställningar om
framtidsyrke eller utbildning under denna tid i livet. "I pojkars mer "rationella" och ambitiösa värld
kan även en hobby successivt omvandlas till en yrkesplan", skriver Johansson (Johansson 1995:41)
   Vidare säger Johansson att individen under denna adolscensutvecklings period experimenterar med
olika roller och identiteter, där individen utifrån sina egna föreställningar och värderingar lär sig att
välja medlemskap i olika grupper eller att utveckla en specifik livsstil.
   Någonstans når de flesta en brytpunkt mellan den intensiva och fantasifyllda utvecklingsperioden
och den mer realistiska framtidsinriktade visionen av sina liv. Denna upptäckt eller krock kan bli en
svår belastning för individen, och kan leda till regressiva beteenden och minskad motivation för
skolarbete (Johansson 1995:42).

Efter detta försök att lyfta fram olika drag i forskningen kring ungdomar, stil, smak, subkultur, genre,
identitet, självbild m.m. skall jag nu titta på vad ett urval av forskare kommit fram till när de studerat
hårdrockares "möte" med samhället och i huvudsak skolan. Huvudspåret i denna del av mitt arbete
leds av den amerikanska forskaren Jeffrey Jensen Arnett och det han kommit fram till i sin studie av
amerikanska hårdrockare i tonåren, i sin bok Metalheads.

3. 6 Hårdrockare och samhället
"Heavy Metal,  är som så mycket annat, en arena för genus, där spektakulära gladiatorer tävlar om uppmärksamhet
för att påverka Idén om maskulinitet, sexualitet och kön."  (min översättning)
Robert Walser, Running with the devil  (Arnett 1996:7)
3. 6 .1 Alienation
Enligt Arnett är heavy metal genren med allt vad den nu innebär en spegelbild av den alienation (=
känslan av främlingskap inför sin egen kultur, känslan av djup ensamhet beroende på bristen av
tillfredsställande känslor för andra och cynism inför de ideal och de möjligheter för livet som den
egna kulturen har att erbjuda.) som många ungdomar känner. Denna alienation är resultatet av att
den egna kulturen i form av familjen, skolan, samhället och religionen ej förmått att tillhandahålla
instruktioner. Instruktioner om vad som dels är värdefullt och värt att försvara, men inte heller
instruktioner om vad man skall ta avstånd ifrån. Att ingen har sagt vad som är rätt eller fel eller vad
man skall göra med sitt liv (Arnett 1996:17).
   Enligt Arnett är heavy metal den mörka sidan av det moderna samhället. Den talar till de som
beretts exempellös frihet, speciellt de som känner upprymdhet över friheten, men även otrygghet
inför den. Till de som känner att de är helt utelämnade till sig själva på gott och ont. Heavy metalen
talar till de som är stolta individualister men som också känner ensamhet i denna individualism.
Musiken talar även till många unga av en generation som växt upp utan stöd eller ledning av de
traditionella instanserna som en stödjande familj, samhället eller religionen. Heavy metal musiken talar
inte bara till dessa människor, utan även för dem, och på deras vägnar. Heavy metalmusiken är de
utelämnades skrik efter trofasthet, trovärdighet och mening med livet menar Arnett (Arnett
1996:133).

En gemensam nämnare, oavsett genre inom heavy metal musiken är att den inte försöker förmedla
någon ljus syn på framtiden. Många band konstaterar att världen är grym och dyster där den



16

härskande makten är korrupt, och att det inte finns några förhoppningar om, eller tecken på att detta
kommer att förändras (Arnett 1996:44).

Sammanfattningsvis; en djup känsla av alienation kommer till uttryck i heavy metal musikens texter.
Textförfattarna porträtterar världen som en farlig, korrupt och skövlad plats där man inte kan lita på
någon, och där våldet är ständigt närvarande.

3. 6 .2 Attraktionskraft och socialisering
Ett centralt tema i Arnetts bok är just att vissa ungdomar attraheras av heavy metal musiken p.g.a. att
den ger vad samhället i övrigt inte givit dem. I ungdomars sökande efter alternativa direktiv så har
vissa använt heavy metal låtarna och "skådespelet" kring heavy metalen som källa. En
socialiseringsprocess har enligt Arnett följande tre mål. 1. Att lära sig att hantera och kontrollera
impulsiva känslor samt utveckla sin egen självkännedom. 2. Att förbereda barn och ungdomar för
vuxna sociala regler, inkluderat äktenskap och föräldrarskap. 3. Att lära sig vad som är viktigt och
värdefullt och värt att leva för, och efter.
   Enligt Arnett har heavy metal musiken en viktig del i alla dessa mål. Dock verkar den mot
självreglering eftersom den glorifierar ohämmade uttryck för sexuella och aggressiva impulser.  Arnett
påtalar det paradoxala i att han finner att musiken i sig fungerar som en säkerhetsventil för sådana
uppblossande känslor. Musiken mildrar ungdomarnas aggressivitet och lugnar ned dem, istället för att
ytterligare förhöja deras negativa känslor. Det är till heavy metal musiken de vänder sig för att få ro
när de drabbas av ångest, alienation och förvirring över allt vad det moderna livet kan innebära, enligt
Arnett.
   Mest relevant är heavy metal musiken för det tredje målet. Många hårdrockare (Metalheads)
finner sin mening med livet dels genom sin beundran inför heavy metal artisterna, men även genom
deras deltagande i de kollektiva ritualerna kring spelningar samt känslan av att vara en del av en
ungdoms- och subkultur som inte bara har musiken gemensamt, utan även sitt sätt att betrakta
världen.

3. 6 .3 Musiker
Musikers skicklighet med sina instrument och i sina framträdanden är något som värderas högt bland
ungdomarna i Arnetts undersökning. En teknisk låtuppbyggnad där gitarrspelet framhävs genom täta
ackordbyten i mycket snabb takt och som sträcker sig över långa stycken är typexempel på bra
heavy metal musik enligt ungdomarna som Arnett intervjuat. Just snabbheten (hur snabbt musikerna
förmår att spela, t ex förmågan att göra snabba ackord och tonbyten på gitarren så att man
frambringar ett slags bubblande ljud) är det som imponerar mest på inbitna hårdrock fans (heavy
metal fans)(Arnett 1996:64).
Den musikaliska kombinationen av snabbhet, tuffhet och volym är det som karaktäriserar hårdrock
musiken (Arnett 1996:66).

3. 6 .4 Hårdrock - något för unga män !?
Varför tilltalar heavy metal musiken framför allt tonårskillar? Arnetts förklaring ligger i att dessa
ungdomar som grupp sett är mer törstande efter sensationsupplevelser, än vad vuxna är. För unga
hårdrockare krävs en del för att tillfredsställa detta sökande efter utmanande upplevelser, och just
hårdrocken tillfredsställer dessa upplevelsesökanden (Arnett 1996:67).
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   Genom att lyssna till hårdrocksmusik, och genom att tänka på sig själva som hårdrockare, och
med det anhängare av det budskap hårdrocken vill förmedla, så ser man sig själv som delaktig i
spridandet av samma budskap (Arnett 1996:69).
   Arnett har gjort en undersökning där han försökt påvisa och förklara en rådande benägenhet bland
tonårspojkar som lyssnar på hårdrocksmusik för obekymrat, våghalsigt och nonchalant beteende.
Han har jämfört två grupper av tonårspojkar, hårdrockare och icke hårdrockare, där han utgått från
frekvenser i ett brottsregister bestående av genomförda butiksnatterier, oskyddad sex, fortkörning,
narkotika utnyttjande, vandalism och påverkad bilkörning. Den så kallade "hårdrockspojk gruppen"
låg över jämförelsegruppen i alla de jämförelsepunkter som nämnts här ovan. Slutsatserna som
Arnett drar av detta är att unga manliga hårdrockare har ett mer obekymrat, våghalsigt och
nonchalant beteende jämfört med andra jämnåriga manliga icke hårdrockare.
Arnetts följdfråga blir naturligtvis; Är hårdrockmusiken orsaken till dessa ungdomars obekymrade
och antisociala beteenden? Arnett svarar själv på den frågan. Han menar att hårdrocken inte är det,
men att hårdrocken tillsammans med dessa beteenden tillfredsställer dessa unga mäns sökande efter
intensiva och nymodiga upplevelser (Arnett 1996:79).

3. 6 .5 Skolan
De flesta hårdrocksungdomar i Arnetts undersökning känner alienation inför skolan, vilket de i
intervjuer förklarar med att skolan inte förmår att ge dem de kunskaper som de har nytta av just för
stunden eller för framtiden. De flesta känner att "de har bättre saker att göra" än att vara i skolan. En
kommentar som stödjer detta: - Om man ej har någon praktisk användning av den information
som man får i skolan, vad skall man i så fall ha den till? (Arnett 1996:120) (min översättning).
   Arnett hänvisar till Keith Roes undersökning av svenska ungdomars misslyckade skolprestationer
som till stor del kan relateras till hårdrocks musiken (heavy metal musiken). Roe förklarar att
misslyckandena i skolan leder till att ungdomarna som misslyckats förkastar de vuxnas auktoritet,
vilket i sin tur leder dem till att söka sig till andra som också misslyckats i skolan. Tillsammans alstrar
deras misslyckande en förbittring mot vuxenvärlden, som de anser vara ansvariga för deras
misslyckanden. Istället för att söka de vuxnas hjälp vänder sig i stället dessa ungdomar till
hårdrockmusiken som får stå för en slags opposition mot vuxenvärlden.
   I motsats till Roe tror inte Arnett att det endast är skolan i sig och de vuxna där som kan anklagas
för ungdomarnas "avsky" mot skolan. Arnett menar att ungdomarna inte tycker illa om skolan bara
för att de misslyckas i den. Snarare så misslyckas de i skolan för att de inte tycker om skolan över
huvud taget, vilket beror på att de anser att skolmiljön inte gör dem aktiva i deras inlärning, och inte
motsvarar vad de anser vara relevant kunskap för livet just nu, och i framtiden. I amerikanska
klassrum misslyckas man med att inspirera många elever, men undervisningen är ännu mindre
anpassad efter de elever som är aktiva, aggressiva och som söker upplevelser, vilken är
personlighetsprofilen på de ungdomar som ingått i Arnetts undersökning (Arnett 1996:121).
Dessutom menar Arnett att amerikanska skolor är anpassade mot ett individualistiskt samhälle.
Lärarna stödjer i högre utsträckning att öka den enskilde individens möjligheter till framgång än att de
försöker få alla eleverna att nå en "likvärdig" kunskapsnivå. Det amerikanska skolsystemet stöttar de
elever som kan ta ansvar för sina studier och som därigenom kan lyckas. De elever som inte klarar
detta ansvar misslyckas och tillåts misslyckas, enligt Arnett (Arnett 1996:118f).

3. 6 .6 Antiskolkultur
Roe menar utifrån det samband han funnit mellan ungdomar med låga prestationer i skolan och deras
uttryckta smak för heavy metal musik så är heavymetalen ett symboliskt uttryck för en antiskolkultur.
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Det finns en klar relation mellan huvudsakligt lyssnande på heavy metal musik och låga
skolprestationer. Heavy metal associeras med en speciell subkultur (manliga arbetarklassungdomar)
och låga skolprestationer (Roe 1990:50, Bjurström 1993:18).
Vad Keith Roe menar med antiskolkultur nämns ej. Kanske menar Roe det samma som vad Paul
Willis menar när han definierar en antiskolkultur i sin studie "Fostran till lönearbete. I den studien,
som tidigare nämnts ovan, handlar det om hur unga pojkar ur den engelska arbetarklassen tar
avstånd i från skolan och utvecklar en antiskolkultur som vänder upp och ned på den dominerande
kulturens värderingar och normer. Vad är det då som dessa pojkar genom sin antiskolkultur tar
avstånd i från i Willis undersökning, och hur är den skolan uppbyggd?
   Enligt Willis så måste eleverna anpassa sig till skolans fysiska miljö (omgivning) samt skolans
sociala organisation. Det som menas med den fysiska miljön är de skolregler som finns på skolan
som bland annat reglerar var eleverna får, respektive inte får vara. Med den sociala organisation som
eleverna måste anpassa sig till menas skolplikten, de schemalagda dagarna och respekten inför
lärare, vilket enligt Willis säkrar makten åt lärarna och deras värld. Det är dessutom lärarna som
kontrollerar vad som är värdefull kunskap och med den, betygsättandet. Vidare så kommer lärare åt
allt det som eleverna saknar tillträde till i den för eleverna förbjudna fysiska miljön i skolan. Dessutom
styr lärarna lektionsinnehållet vid undervisningstillfällena. Allt detta ser förvisso Willis som nödvändiga
auktoriteter för skolans fungerande, och de elever som närmar sig skolan och dess auktoriteter med
vad som anses vara rätt attityd, får heller inga problem med att närma sig företag och arbete med rätt
attityd senare i livet. Det vill säga, lär man sig skolans regler så kommer man få det lättare ute i
arbetslivet, eftersom skolans värderingar är en avspegling av samhällets (Willis 1983:134ff).
Problem uppstår då skolans motkultur är inriktad på att utveckla och bevara kulturella attityder och
vanor som är helt skilda från de officiella (Willis 1983:186).
   Willis studie av denna antiskolkultur har en stark socioekonomisk förklarinsgrund. Detta är något
som Keith Roe inte vill hävda i sin studie där han analyserar smaken för heavy metal som ett
symboliskt uttryck för en antiskolkultur (se ovan). Han menar att orsakerna till varför elever som
misslyckats i skolan utvecklat smakpreferenser för hårdrocksmusik, skall man i första hand söka i
skolan, och inte i elevernas sociala bakgrund. Att Roe anser detta  beror på de slutsatser han drar
utifrån att de högpresterande eleverna med en låg socioekonomisk bakgrund i hans studie, hade
utvecklat smak för klassisk musik (Bjurström 1993:17)

I Bjurströms undersökning från 1993 återfinns de flesta ungdomar som är "högkonsumenter" (= de
som lyssnar dagligen på detta) av hårdrock, heavy metal och dess undergenrer på de yrkesinriktade
linjerna på gymnasiet, oberoende av deras socioekonomiska bakgrund. Detta i jämförelse med
ungdomar på teoretiska gymnasielinjer (i dag program). Dock finner Bjurström inga belägg i sin
undersökning för att heavy metal musiken, med dess undergenrer generellt sett fungerar som en
symbol för en antiskolkultur, eller som ett uttryck för motstånd mot skolan. Visserligen menar
Bjurström att val av utbildningslinje i gymnasieskolan inte är en bra indikator för att visa elevernas
inställning till skolan. Men även när Bjurström betraktade elevernas betyg, som kanske är en bättre
jämförelse för skolprestationer och skolframgång, så ändrades inte hans samband i speciellt hög grad
(Bjurström 1993:145).
   Så här sammanfattar Bjurström själv sina resultat efter sin undersökning i förhållande till tidigare
forskning: "De tidigare undersökningar som påvisat ett påtagligt samband mellan ungdomars skolprestationer
och -framgång och smak för hårdrock har genomförts i grundskolan. Resultatet av den undersökning som
presenterats här kan vara en indikator på att det föreligger skillnader mellan ungdomar i olika åldrar och
grundskolan respektive gymnasiet. En annan tänkbar orsak är att heavy metalmusiken har förändrats mycket
påtagligt under de senaste tio åren, dvs. sedan de tidigare undersökningarna genomfördes. Dels har den splittrats
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i en rad delgenrer, dels har den fått en större kommersiell genomslagskraft från och med den andra hälften av 1980-
talet. Tillsammans har dessa förändringar bidragit till att hårdrocken inte längre framträder som ett homogent
fenomen, vilket förmodligen också gör det svårare att kategorisera den i termer av smak respektive avsmak utan
att ta hänsyn till skillnader mellan olika delgenrer. I dag skiljer sig till exempel death-, speed och trash
metalgrupper som Morbid Angel, Sepultura och Suicidal Tendencies påtagligt från popmetalgrupper som Bon
Jovi och Poison. Ytterligare en orsak till att heavy metalmusiken med dess olika undergenrer generellt sett inte
framtonar som ett symboliskt uttryck för en antiskolkultur kan vara att den successivt har konsekrerats under de
senaste tio åren och alltså framstår som allt mer legitim, vilket återspeglar ungdomarnas egna uppgifter om i vilken
utsträckning de identifierar sig med olika hårdrockstilar på att de som har integrerat heavy metalmusikens uttryck i
en sammanhängande stil till stor del använder den som ett symboliskt uttryck för att distansera sig från skolans
värld. Genom att huvuddelen av dem som har karakteriserat sig själva som hårdrockare markerat att de antingen är
speedare, trashare eller deathmetalare ger detta också en antydan om att dessa stiliseringsprocesser i första hand
är knutna till de mer profilerade undergenrerna till heavy metal. Mot denna bakgrund är det möjligt att olika
undergenrer till heavy metal generellt sett inte fungerar som symboliska uttryck för en antiskolkultur eller
motstånd mot skolan, men som trots detta har just den funktionen för dem som har integrerat dess uttryck i en
sammanhängande stil." (Bjurström 1993:146-147)

3. 6 .7 Läroprocesser
I en studie gjord av Johan Fornäs, Ulf Lindberg och Ove Sernhede som handlar om tre (hård-)
rockband ser författarna hur musikutövandet i rockband erbjuder ungdomar läroprocesser som
skiljer sig från de i skolan och i arbetslivet. Författarna kommer fram till att rockspelande ofta står i
konflikt med de intressen och krav som ungdomar möter från andra samhällsområden och
institutioner som familjen, skolan och föreningslivet. Skolan upplevs t ex som hierarkiskt uppbyggd,
obligatorisk och med tydligt strukturerade läroprocesser som man tvingas in i, vilket står i kontrast till
rockspelande, som ofta är icke-hierarkiskt, frivilligt och spontant. Detta kan fungera som en
motståndspotential gentemot det tvång som de dominerande samhällsinstutitionerna utövar och en
stödpunkt för ungdomsårens identitetsarbete, enligt författarna (Bjurström 1993:18).
   Thomas Öhlund har i sin avhandling "Rockbandet-Kultur och läroprocesser hos en kamratgrupp i
yngre tonåren" ett liknande resonemang som Fornäs, Lindberg och Sernhede har om läroprocesser i
ett rockband, nämligen det att medlemskapet i ett band innebär; medbestämmande, flexibilitet
informell struktur, ansvarstagande och icke-hierarkisk organisation(Öhlund 1989:50).

Ungdomarna i Öhlunds studie definierar sig själva som hårdrockare, men definierar sig även som
annorlunda i förhållande till sina klasskamrater som ej är hårdrockare. I killarnas resonemang så har
skolkamraterna som ej spelar i något band inte något "intresse" som inkräktar på deras skolarbete.
De andra ser annorlunda ut, beter sig lugnare och är mera hemma, som grabbarna uttrycker det.
   Grabbarna i bandet skulle vilja förändra skolan på två sätt. För det första genom att ersätta
"onödiga" ämnen med ämnen som berör och engagerar dem, som t ex musik. För det andra hade de
önskan om att bli mer accepterade för den mognad och vuxenhet som de själva upplevde att ha nått
och etablerat (Öhlund 1989:76ff).

Skolan är den samhällsinstutition som får mest kritik av killarna i Öhlunds undersökning, vilket inte är
så underligt enligt Öhlund, eftersom killarna går i skolan. Främst rör kritiken olika brister i skolan
som t ex lärandet, som de upplever helt och hållet sker på lärarnas initiativ och under deras kontroll
(Öhlund 1989:96).
   Även om killarna uttrycker ovanstående, anser inte Öhlund att dessa utvecklat en antiskolkultur.

3. 7 Kommentar till litteraturen
Bjurström Vs Arnett
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I den litteratur jag använt mig av i detta arbete så är det framför allt två författare som uppehållit sig
och försökt finna förklaringen till hårdrockens attraktionskraft på unga män men som även uttalat sig
om hårdrockares syn på eller relation till skolan. Den ena är Erling Bjurström och den  andra är
Jeffrey Jensen Arnett. Bjurström ser attraktionskraften i hårdrocken bl.a. i att det är en aggressiv
musik som protesterar mot den etablerade smaken i samhället. Attraktionskraften finns även i att
musiken och stilen hårdrock protesterar mot vissa etablerade medelklass värderingar i samhället som
t ex skolan. Hårdrocken anses även som farlig i och med att den utstrålar myter om självförbränning
och manlig tuffhet. Hårdrocken symboliserar även manlig gemenskap. Vidare är hårdrocken fylld av
mytologiska inslag, verbalt, musikaliskt och teckenmässigt vilket även det är en attraktion i och med
att det bryter av det annars så rationella och förnuftiga vardagslivet. Bjurström säger att man inte kan
ge någon generell bild av hårdrockares syn på eller relation till skolan. Att genren hårdrock eller
heavy metal är så uppsplittrad i en mängd undergenrer där det enligt hans erfarenheter finns
variationer stilmässigt, där visa understilar integrerat en negativ inställning till skolan och andra inte.
   Enligt Arnett är de som attraheras av hårdrock de som antingen samhället misslyckats med att
socialisera, eller de som socialiserats in i ett hyperidividualistiskt samhälle. Bägge alternativen skapar
en vilsenhet för individen, en vilsenhet som kan överbyggas med hjälp av hårdrockmusiken. Vidare
attraheras unga män av hårdrockmusik eftersom hårdrockmusiken tillsammans med obekymrade,
våghalsiga och nonchalanta beteenden tillfredsställer unga mäns sökande efter sensationsupplevelser.
När det gäller den amerikanska skolan så menar Arnett att även den är individualistiskt inriktad där
det inte finns några garantier eller stöd för de som inte själva har förmågan att ta ansvar för sin egen
skolframgång. I denna grupp finns många hårdrockare menar Arnett, och dessa får en negativ
inställning till skolan.
   Man får ej glömma bort att detta är två författare som studerat hårdrockare i två helt skilda
"miljöer". Följaktligen tar de även fasta på olika saker för att beskriva både hårdrockens
attraktionskraft men även hårdrockare relation till skolan. Arnett finner sina förklaringar i de
förhärskande värderingarna som råder i det amerikanska samhället medan Bjurström försöker
analysera de beståndsdelar den sammanhängande stilen hårdrock består av och däri finna
förklaringar. Personligen har jag lättare att förlika mig med Bjurströms resonemang, dels beroende
på vad jag själv stött på i min egen undersökning, men även beroende på att jag har svårigheter att se
motsvarigheter till det Arnett beskriver till rådande svenska förhållanden, både vad det gäller för
samhället i stort och för skolan. Däremot har Arnett andra förtjänster och upptäckter som mycket väl
kan kännas igen och jämföras med det jag funnit i min undersökning.

4. METOD
I min undersökning har jag intervjuat sex unga män. En utav dem är 16 år gamla och en annan 15 år
gammal. Bägge går vid respektive intervjutillfälle i årskurs nio. Två andra är 17 år gamla och går vid
intervjutillfället första året på ett gymnasieprogram. De sista två var 25 respektive 28 år gamla vid
intervjutillfället och befinner sig ute i arbetslivet. Tanken bakom valet av intervjupersoner i olika
åldrar var att intervjupersonerna eventuellt skulle ge mer skiftande och mer nyanserade personliga
förhållanden till de områden som jag ville undersöka beroende på åldern.

Jag har kommit i kontakt med fem av dessa sex män genom besök på de två fritidsgårdar som finns i
Finspång. Jag har åkt till respektive fritidsgård och träffat den personal som jobbar där. Av
personalen fick jag namnen på 5 stycken män fördelade på åldrarna 15, 16, 17, 17 respektive 25 år.
   Det sjätte namnet eller intervjupersonen är vald av mig personligen. En person som jag stiftat
bekantskap med sedan tidigare erfarenheter inom Finspångs musikliv. Denna person motsvarade
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även det jag saknade för att säkra den åldersindelning på de intervjupersoner jag sökte för min
undersökning.
   En intressant iakttagelse är att alla sex killarna själva är aktiva musiker. Av de sex killar som jag
intervjuat så har jag bara personligen valt ut en av dem, och hans aktiva musicerande visste jag om.
De övriga fem namnen på lämpliga killar att intervjua låg i händerna på fritidsgårdspersonalen. Att
alla dessa fem var aktiva musiker kan antingen ses som en slump eller som det självklart mest
naturliga i sammanhanget. Detta är något som jag får anledning att återkomma till i min
diskussionsdel.

Till dessa sex personer utgick till var och en ett brev (se bilaga) från mig mycket kort efter besöken
på de bägge fritidsgårdarna.
   Samtliga av de sex tillfrågade var positivt inställda till att bli intervjuade. De sex intervjuerna
genomfördes mellan den 10:e maj och den 23:e maj år 2000, samtliga på olika platser, vilket jag
återkommer till vid min korta presentation av varje intervjuperson, som jag valt att presentera i
resultatdelen.

Min ambition vid intervjutillfällena har varit att låta intervjupersonerna få berätta så fritt som möjligt
om de olika frågeområdena som jag varit intresserad av. Intervjupersonerna delgavs ej frågorna (se
bilaga) på förhand eftersom jag var ute efter deras spontana svar i intervjusituationen. Detta
samspelar även med den tanke jag angivit ovan om att prata med personer i olika åldrar.

Att jag valde att göra intervjuer istället för att ge ut en enkät, beror på att jag bedömt att mitt syte
kan vara svårare att uppnå genom olika enkätsvarsalternativ. Det är inte säkert att de som skall
besvara frågorna som i mitt fall berör den personliga relationen till olika företeelser finner de
svarsalternativ de önskar för att uttrycka sina tankar och erfarenheter bland förtryckta alternativ.

Intervjuerna har spelats in på band, i syfte att få med så mycket som möjligt till underlag för min
resultatdel, dels för att jag skulle kunna vara fokuserad på vad intervjupersonen berättade om och
kunna ställa lämpliga följdfrågor. Intervjuerna har varit mellan 30-45 minuter långa. Min uppfattning
var att intervjuerna hade en mycket lättsam karaktär och präglades av ett ömsesidigt intresse. Jag
upplevde att intervjupersonerna kände sig viktiga i form av innehavare av specifika kunskaper.
Dessutom upplevde jag hos intervjupersonerna någon form av stolthet att just få delge någon
utomstående känslor och tankar om innebörden av att vara hårdrockare. Dock upplevdes vissa av
frågorna av några intervjupersoner som svåra. Intervjusituationen kan förstärkt osäkerheten hos vissa
av dem inför vissa frågor.
   Intervjufrågorna har berört tre huvudområden, nämligen intervjupersonen som individ samt dennes
relation till hårdrocken (stil och musik) och till skolan.

Resultatdelen i detta arbete är omfattande. Beskärningar i den skulle naturligtvis kunna göras. Dock
har jag valt att låta resultatdelen vara stor av olika anledningar. För det första anser jag att samtliga
av informanterna säger bra och belysande saker. För det andra så är det sex enskilda individer som
intervjuats, som jag i sin tur försökt finna gemensamma och åtskiljande drag hos. För det tredje är
inte hårdrockares uttalanden särskilt vanligt förekommande i denna typ av arbeten. För det fjärde har
jag känt en rättviseaspekt i detta, då jag velat presentera samtliga av informanternas uttalanden om
de områden jag haft som syfte att undersöka.
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En komplikation med detta arbete är informanternas anonymitet. Det kan finnas argument för att den
inte är total, i och med att orten Finspång nämns, intervjupersonernas utseende beskrivs, deras ålder
anges, att vem som säger vad återges samt att deras föräldrars yrken har kategoriserats. Allt detta
skulle naturligtvis antingen kunna tagas bort eller omskrivas med andra ord. Som resultatdelen ser ut i
detta arbete med anledning av ovanstående skulle naturligtvis vissa personer i Finspång kunna lista ut
vilka dessa informanter är.
   Argumenten för att inte "mörka" ytterligare i detta arbete än vad som redan gjorts är bl a följande;
För det första är Finspång en bruksort där hårdrockskulturen relativt sätt fortfarande har en stark
ställning. För det andra är jag själv från Finspång, vilket jag tror varit den största bidragande orsaken
till att jag fått en bra och öppen kontakt med de hårdrockre jag intervjuat. Att jag på ett eller annat
sätt inte varit okänd för majoriteten av informanterna. För det tredje var jag nyfiken på hur
hårdrockre i olika åldrar uttalade sig vilket gjort att det i resultatdelen framgår vem som säger vad.
För det fjärde anser jag att informanternas uttalanden inte är av någon känslig karaktär. För det
femte har inte informanterna uttalat sig om att denna resultatform skulle inkräkta på deras integritet.
För det sjätte så var förädrarnas yrke intressanta utifrån det som framkommit i litteraturen, om att det
främst är unga män ur arbeterklassen som attraheras av hårdrockmusiken. För det sjunde och sista
gör dessa faktorer att detta arbete tillförs en genuinitet där individerna som jag intervjuat står i
centrum, utan större omskrivningar.

5. RESULTAT
5. 1 Intervjupersonerna
Jag skall nu mycket kort beskriva de sex intervjupersonerna samt plats och datum för de olika
intervjutillfällena. Detta gör jag i syfte att skapa en fysisk bild av personen i fråga som inte annars
framkommer genom de svar de avger och som jag kommer att citera i texten som följer här under.

Intervjuperson R
R är 25 år gammal. Vid intervjutillfället har han rakat/stubbat hår och en stor Skepparkrans
(mustaschlöst skägg). R är klädd i en svart T-shirt med ett vitt tryck på bröstet föreställande två
korsade målgångsflaggor i motorsport och däremellan en dödskalle. Övrig klädsel är svarta
jeansbyxor och grova skor. R har en mycket stor ornamentaktig tatuering som sträcker sig från
vänster armbåge upp till halsen. På höger överarm finns en brinnande getskalle tatuerad. R är bl a
sångare i ett deathmetal band och basist i ett rock band. Framför allt deathmetal bandet har en
omfattande skivproduktion bakom sig.
   R`s far är industriarbetare och hans mor arbetar inom hälso- och sjukvården.
   Intervjun genomfördes den 10:e maj 2000 i musikrummet på en av fritidsgårdarna där R arbetar.

Intervjuperson D
D är 16 år gammal. Vid intervjutillfället har han relativt kortklippt och bakåtstruket mörkt hår. Hans
kinder pryds av mycket långa polisonger som slutar nedanför käkbenet. D är klädd i en svart
ribbstickad polotröja, blåa jeansbyxor, tennisskor och har en svart keps på huvudet. D spelar gitarr
och sjunger i ett rockband. D går sista året i grundskolan.
   D`s far arbetar som hantverkare och hans mor som fritidsledare.
   Intervjun genomfördes den 12:e maj 2000 i ett litet konferensrum på en högstadieskola i Finspång.

Intervjuperson S



23

S är 15 år gammal. Vid intervjutillfället har han frisyrklippt mörkt hår. S är klädd i en svart T-shirt
med ett av hårdrockgruppen Iron Maidens skivomslagsmotiv och logo på bröstet (minns jag rätt var
det omslagsmotivet till deras skiva "The number of the beast", där Iron Maidens uppdiktade
frontfigur "Eddie" kommer gående över ett brinnande slagfält och styr djävulen med sin högra hand
som en marionettdocka). Övrig klädsel är blå jeansbyxor och strumpor. S spelar trummor i två olika
band, där ett av banden spelar heavy metal. S går sista året i grundskolan.
   S`s far arbetar inom kommunens informationsenhet och hans mor som grundskolelärare.
   Intervjun genomfördes den 15:e maj 2000 på S`s rum i hans föräldrars hem. Väggarna i rummet
var för övrigt täckta med olika musikgrupps affischer och andra urklipp av varierat slag.

Intervjuperson A
A är 28 år gammal. Vid intervjutillfället har han svart kortklippt hår, och mycket grova polisonger
som täcker stora delar av kinderna. A är klädd i en svart T-shirt med de fyra medlemmarna i
hårdrockgruppen Kiss`s sminkade ansikten på. Övrig klädsel är svarta strax under knäna avklippta
jeansbyxor och höga basketkängor av märket Converse. A`s armar är täckta av tatueringar med
motiv som bl a en brinnande dödskalle, en fantasykvinna med vapen, speltärningar och ett slags
inferno. A är bl a gitarrist och låtskrivare i ett deathmetal band och i ett rockband. I det senare är han
även sångare. Framför allt deathmetal bandet har en omfattande skivproduktion bakom sig. A
arbetar på en flyttfirma.
   A`s far arbetar inom den privata servicesektorn och hans mor arbeter med marknadsföring.
   Intervjun genomfördes den 16:e maj 2000 i det av ABF förvaltade replokals- och musikhuset
"Rockbageriet" i Finspång.

Intervjuperson T
T är 17 år gammal. Vid intervjutillfället har han långt mörkt lockigt hår i så kallad hästsvans. T är
klädd i en svart T-shirt med hårdrockbandet Iron Maiden`s logo tryckt på bröstet. Övrig klädsel är
svarta jeansbyxor och grova svarta skor. T har ett antal stora silverringar på bägge av hans händers
fingrar. T spelar trummor i ett antal olika band med skiftande stilar inom heavymetal genren, där han
även är låtskrivare. T går första året på elprogrammet på gymnasiet.
   T`s far arbetar som hantverkare och hans mor som grundskolelärare.
   Intervjun genomfördes den 17:e maj 2000 i en replokal i det ovan nämnda "Rockbageriet".
Replokalen tillhörde ett av de band som T medverkar i.

Intervjuperson P
P är 17 år gammal. Vid intervjutillfället har han kort mörkt frisyrkammat hår. P är klädd i en svart
långärmad T-shirt med det finska speed-, powermetal bandet Stratovarius logo på. Under logo`n
finns även en bild föreställande ett framtida fantasiland med i huvudsak ljusblåa färger tryckt. Övrig
klädsel är blå jeansbyxor och tennisskor. P är gitarrist och sångare i två band där det ena spelar ren
heavy metal, och det andra mer speedmetal som P själv uttrycker det. P går första året på
handelsprogrammet på gymnasiet.
   P`s far och mor är bägge industriarbetare.
   Intervjun genomfördes den 23:e maj 2000 på en av Finspångs fritidsgårdars personalkontor.

Jag kommer här redovisa olika data efter de teman i intervjuerna som jag tycker är mest intressanta
och som strävar mot det syfte jag uttalat för detta arbete. Personen J som förekommer med vissa
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citat, oftast frågor, är jag själv. Intervjuerna i sin helhet kommer ej att finnas med i detta arbete, vare
sig här eller som bilaga. Eventuellt kan vissa artist/grupp namn och låttitlar vara felaktigt återgivna av
mig stavningsmässigt i de olika citaten som följer, vilket jag ber om ursäkt för, och hoppas det finns
överseende med.

5. 2 Att vara hårdrockare
5. 2 .1 Hårdrockstilen
De första citaten i denna resultatdel avser att belysa vad hårdrockstilen innebär för bärarna av den.
Frågan var -Är du hårdrockare?, där följdfrågan var -Vad innebär det?

J: Du sa att du är hårdrockare, vad innebär det för dig?
R: Det innebär att man lyssnar mycket på hårdrock, man spelar det och lever för det egentligen.
J: Hur är ditt liv som hårdrockare?
R: Jag lyssnar på hårdrock varje dag och klär mig hårdrockigt, i svart.

D: Jag ser mig själv som det i alla fall, men jag tror inte att andra ser mig som det. Jag har inga
trasiga jeans och långt hår och så där. Men jag ser mig själv som det, ja.
J: Hur är det att vara hårdrockare?
D: Som jag ser det så, lyssna på hårdrock, spela hårdrock, mer vet jag inte.

S: Ja det skulle jag vilja påstå. Mest för att jag gillar musiken. Och så köper jag kläder som hör till.
Då ser man ut som en hårdrockare. Då är man hårdrockare. Jag var dessutom långhårig förut. Men
det är borta nu. Det var för obekvämt. Det passade inte riktigt, det var mest för att det skulle vara
så.

A: Mmm (cigarretröksutblåsning med nick). Det får jag väl säga. (...)
J: Är det ett speciellt sätt att vara?
A: Ja det tycker jag väl. Eller ja, visst kan du väl vara hårdrockare och ja, se ut som du vill.    Men
för mig är det lite mer. Att man visar det mot någon annan, så får man snabbare kontakt med någon
annan hårdrockare. Man ser rätt lätt på en annan kille om han är hårdrockare eller inte. Så när man
träffs, är det det första. Man sänder ut signaler till varandra.

T: Ja (paus), jag tror det.
J: På vilket sätt är du hårdrockare?
T: Det är väl musiken man lyssnar på, som man spelar och som man klär sig.

P: Jag är hårdrockare ja! Jag lyssnar på musiken typ. Det syns ju inte på mig att jag är hårdrockare
kanske. Tänker man på en hårdrockare tänker man ju på långt hår och skit. Men det har inte jag.
Men jag lyssnar på musiken och spelar. Har en del hårdrock tröjor.

Det som framkommer här när de sex ska definiera sig själva som hårdrockare är just att de lyssnar
mycket på hårdrockmusik, att de själva spelar och att de klär sig i för hårdrocken typiska kläder.
Den klädsel som det syftas till är de traditionella hårdrocktröjorna. Det vill säga oftast svarta T-shirts
med olika hårdrockgruppers namn eller logos på. Ofta förekommer även något av någon grupps
skivomslag på T-shirtens bröst.
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   Det där med att klä sig "hårdrockigt" tyckte jag var intressant, så frågade jag R om det fanns något
som var otänkbart att ta på sig, varpå han svarade:

R: Det skulle vara vita kläder, det är jävligt tråkigt och inte min grej. Det känns inte hårdrock. Inte
heller kostym. Svarta skinnbrallor är mera min grej.

D, S och P nämner direkt att de inte ser ut som hårdrockare eftersom de saknar det traditionella
långa håret som förr kännetecknade hårdrockaren. Detta nämner över huvud taget inte R och A som
också är korthåriga. Min slutsats av det är att R och A har varit med så länge inom musikkretsen att
ingen ifrågasätter att de är hårdrockare, långhåriga eller inte. För de yngre killarna däremot som är
på väg in i musikkretsen blir det viktigare att markera sin tillhörighet och till viss del även identitet. Att
försvara sin identitet som hårdrockare trots att de saknar det långa håret och att de dessutom ser
välvårdade ut, något som inte heller ingår i den traditionella bilden av hårdrockaren. Det långa håret
och de trasiga jeansen verkar dock numera ha förlorat sin betydelse för hur en hårdrockare ska se ut
enligt killarna. Detta framkom med tydlighet hos S när jag frågade honom om det långa håret ingick i
hårdrockstilen;

S: Nej det gör det inte egentligen. Inte nu för tiden i alla fall. Det gjorde väl det på 80-talet, kan man
säga. Det är många som klipper av sig håret. Gamla hårdrockare också. Det behövs inte längre. Det
finns inte direkt en urbild av en hårdrockare som man följer.

A pratar om utseendets betydelse för att komma i kontakt med andra hårdrockare. Att direkt via ett
visst utseende kunna se på någon att denne är hårdrockare och på så sätt finna kontakt och
gemenskap med varandra. "Att sända ut signaler" som A uttryckte det. Att vara hårdrockare anser A
vara både ett speciellt sätt att se ut och att "vara", vilket också förmedlas genom dessa signaler.

I ett försök att finna något mera som är typiskt för hårdrockstilen, bad jag killarna att jämföra
hårdrockstilen med andra sammanhängande stilar som punk och hip-hop. Detta är några svar, eller
diskussioner inom detta område:

J: Har ni hårdrockare något som andra stilar inte har?
P: Vi är mycket tuffare. Det är liksom hårdare. Äh, jag kan inte förklara.
J: Vad tycker du om andra stilar som t ex punkare och hip-hopare?
P: Dom får väl ha sin stil. Dom får väl stå för vad dom lyssnar på och deras livsstil.
J: Vad skiljer t ex hårdrockstilen från punken?
P: Musiken. Klädseln. Punkare och så har väl åsikter om politik och sånt skit. Det har inte jag.

J: Vad tycker du om hip-hop och punk?
D: Ja punken t ex, jag tycker att det i punken är alldeles för mycket åsikter hit och dit hela tiden. Det
känns som när man ser en punkare så måste denne ha en massa åsikter för sina kompisar, typ. Hans
kompisar tycker att han måste ha en massa åsikter och klä sig så där.
J: Så är det inte inom hårdrocken, eller?
D: Det tycker jag inte. Inte lika mycket åsikter inom hårdrocken, faktiskt. Inte lika mycket politik
och så där.

J: Känner du att du är annorlunda för att du är hårdrockare?
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S: Nej men fränare, tuffare liksom. Man tycker ju att man själv har bäst klädsmak och musiksmak.
Det är fränt att vara hårdrockare över huvud taget. Det ser grymt ut. Ta bara hårdrockskivor. De är
oftast mycket snyggare än vad andra stilars är.

När D och P ska jämföra hårdrockstilen med punken så hamnar bägge två i ett resonemang om att
det framför allt är politiskt intresse och att "ha en massa åsikter om olika saker" som skiljer punken
från hårdrocken, förutom musiken och klädseln. D har även känslan av att detta på något vis är
"påtvingade" beteenden, eller sätt att vara för punkarna. Att punkare är så för att det förväntas av
dem att vara så.
   Något som P och S lyfter fram när de ska särskilja stilen hårdrock från andra stilar är att
hårdrockare är mycket fränare, hårdare och tuffare, enligt dem. Bägge syftar här till hur
hårdrockmusiken låter, sättet att klä sig samt sättet att vara. S lägger även en estetisk aspekt på det
hela när han pratar om hur snygga skivomslag inom hårdrocken kan vara. Dessa skivomslag återfinns
även på de så kallade hårdrock T-shirtsen. Dessa ser helt enkelt grymma ut, enligt S.

När jag pratade om stilen hårdrock med A nämnde han att hårdrockare är lite smyganti mot det
mesta och att det var en del av vad han benämnde som lite hårdrocksrevolt. Så här beskrev han att
det kunde vara under sin uppväxt som hårdrockare;

A: (...) Var man hårdrockare när man var liten skulle man lyssna på Metallica eller Venom eller nåt
som var värst. För att, det kan vara föräldrarna eller det kan vara kompisar eller nåt, alltid är det nån
som stör sig.

Detta är exempel på revolt. Att utmana den etablerade smaken genom att lyssna på sådan musik
som man vet att föräldrar och andra har lite svårt för att acceptera.

5. 2 .2 Uppfattningar av hur hårdrockstilen kan uppfattas av andra
Jag vill avsluta stilavsnittet med hur några informanter menar att hårdrockstilen kan uppfattas av
omgivningen, nämligen vilka negativa konsekvenser ett visst utseende, eller stil kan alstra, i form av
omgivningens reaktioner på eller bemötande av hårdrockare. Här är några exempel på hur
informanterna uppfattar "omgivningens" tankar om dem:

J: Finns det mycket okunskap om hårdrockare?
D: Hårdrockare skall hålla på med knark tycker alla! Det är så de ser på hårdrockare. Stilen
hårdrock är ju i och för sig lite dräggig tycker jag. I alla fall den riktiga. Det ser en aning ovårdat ut.
J: Har du sett annorlunda ut än vad du gör i dag?
D: Förr var jag lite mera dräggig med långt hår och slitna jeans. Då var man en hårdrockare i allas
ögon. Då fick man på skolan gå och göra urinprov och blodprov för att lärare och annat folk trodde
att man rökte hasch och så. Det gick rykten på sjukhuset har jag hört, bland vuxna som jag
inte ens känner som pratade om mig och min haschrökning. Detta gick runt och blev stort här i
Finspång. Och det mesta av detta låg i att jag hade långt hår och inte klädde mig som alla
andra och satt mest i kaffan. Det här hände inte bara mig. Jag tror att vi var nio pers här på skolan
som fick göra det där. Det var inte bara hårdrockare, utan skateare också. Alla vi som såg
annorlunda ut fick göra det. Och det gick rykten om oss allihop sen.
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J: Ser folk ner på hårdrockare?
A: Jaeä, eller folk som ser konstiga ut. Det tycker jag allt. Det är i och för sig bättre nu när man blivit
äldre. Nu vet ju folk vad man är för en lirare. De vet ju att, visst han är hårdrockare. Han ser lite
skum ut och han har tatueringar och så där. Hade dom inte känt mig kanske de hade avfärdat mig lite
som en skum kille. Men nu vet de ju att jag är en bra kille också, eller vad man skall säga.
 J: Har du märkt några problem när du skall söka jobb?
A: Nej inte nu längre. Men ta den firma som jag jobbar på nu. Innan jag började jobba där så
snackade chefen rätt mycket skit om mig. Att jag hade svartfärgat hår, tatueringar och lyssnade på
sådan där musik där man bara slog så hårt man kunde och bara skrek. Men sen när han lärde känna
mig så tyckte han att jag var ganska schysst i alla fall. Så fördomar finns det ganska mycket av. Men
sån är jag ju själv också. Ser jag en hårdrockare så tycker jag ju, han är ju smart. Men ser jag en
kille med glasögon som ser töntig ut så tänker man ju...(paus)

Dessa citat visar på killarnas medvetenhet om att fördomar finns samt deras tolkningar av hur dessa
fördomar ser ut, utifrån direkta personliga erfarenheter. Detta har föranlett D att överge vissa
stilluttryck eftersom han inte upplever att dessa är värda "priset" att försvara. För A`s del så har han
tagit sig igenom detta till största del, och har nu erfarenheter av att bli bemött som en "schysst kille",
trots sitt utseende.

Detta område kom även T in på, efter en fördjupad följdfråga om själva musiken:

 J: Vad är det mer än tunga riff?
T: Ja det är väl allt. Allt som händer runt omkring. Som konserter med mycket folk, roligt folk. Jag
har aldrig träffat någon hårdrockare som är aggressiv eller så. Det är bara trevligt.
J: Är det en myt att hårdrockare är aggressiva?
T: Ja det är en jäkla myt. Visst finns det dom som är det. Men så är det ju jämt. Så som jag upplevt
det när jag varit på konsert så har det bara varit glada grejer. Jag har aldrig sett nåt bråk.
J: Jag kan tänka mig att det kan ligga i hur farliga ni kan se ut!?
T: Men då tycker jag att man ska ta reda på innehållet först. Man kan ju inte bedöma en person på
utseendet, utan genom att lära känna denne. Att prata med folk. Man kan ju aldrig bedöma en
person som dum i huvudet som man aldrig har träffat.

Här kommer T för det första in på hårdrockstilens sociala sammanhang. Att hårdrock inte bara
handlar om musiken och klädseln och att själv spela, utan även att gå på konserter och träffa andra
hårdrockare och att umgås. Hur stämningen är på dessa konserter framgår mycket klart av T`s
beskrivning. Hans medvetenhet om kopplingen mellan ett visst utseende och fördomar mot
hårdrockare i och med detta blir alldeles uppenbar vid min sista fråga. På bandupptagningen hörs ett
större allvar i T`s röst när han besvarar min fråga. Jag får uppfattningen av att han är uppenbart trött
på denna sammankoppling mellan förmodat uppträdande/beteende/attityd och utseende. Att vara
dömd på förhand.

Men det finns även en dubbel aspekt på detta område. I alla fall om man får tro P och hans
sammanfattning av vad hårdrockstilen innebär:

P: Hårdrock är en livsstil. Att lyssna på heavy metal och skita i vad alla andra tycker om
hårdrockare.
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5. 2 .3 Hårdrockmusikens betydelse
Jag låter samtliga sex komma till svars kring frågan "-Vad är det i heavymetal musiken som du
gillar?":

R: Det är energin och kraften i musiken, som ingen annan musik har. Den har något visst som är
svårt att förklara. Jag reagerar i alla fall väldigt positivt på den. Det låter i vilket fall jävligt schysst och
fränt. Det är skön musik helt enkelt. Jag menar, det kan vara svårt att säga vad som är bra med
musik över huvud taget, varför man lyssnar på musik över huvud taget.

D: Först och främst är det tempot. Att det går snabbt och tungt, och att det är mörka toner, om man
säger så. Ja att det går snabbt. Jag lyssnar mest på sången när jag lyssnar på musik, eftersom jag
sjunger själv och så där. Jag lyssnar på hårdrock, eftersom jag tycker att sångarna är bra där, för att
det är väldigt svårt att sjunga så där som de gör.

S: Helheten. Att det är tungt. Det behöver inte vara tungt heller, men de bästa melodierna görs i
hårdrocken. Hårdrocken lyckas bäst med det musikaliska och melodiska.

A: Energin! Visst finns det bra melodislingor som sätter sig i huvudet. Men det skulle ju lika väl kunna
vara Smurfhits, antagligen. Men det är att det är en jävla energi alltså. Ett jävla vrål.

T: Tunga riff. Musiken över huvud taget. Sen att man blir jäkligt glad av det, om man säger så. Det är
livet än så länge (skratt).

P: Allt! Vad fan ska jag säga. Det slog bara till när man hörde det. Det är tungt. Bra gitarrister.
Musikaliska och så där. Det är ju musik jämfört med annan ny musik. Sån där som görs på
dator, det är ju ingen musik. Det ska vara på riktigt och med riktiga instrument.

Orden som används av de intervjuade när de ska beskriva vad det är i heavy metal musiken som de
gillar är kraft, energi, tyngd och snabbhet. Detta är inte bara en beskrivning på vad heavy metal
musiken i grund och botten "består" av, utan även en förklaring till varför dessa sex gillar just denna
sortens musik, varför de utvecklat smak för hårdrockmusik.
   R tar denna fråga ett ytterligare steg längre, och långt utanför ramen för detta arbete när han pratar
om vad som är bra musik över huvud taget, och varför man lyssnar på musik över huvud taget.
Dessa djupare aspekter på mänskligt själsliv och eventuella behov lämnar jag som sagt där hän, men
konstaterar att tanken både är spännande och i allra högsta grad relevant i övrigt.
   D kopplar sitt lyssnade och sina kriterier för vad som är bra i hårdrockmusiken till sitt eget
musicerande, att han själv är sångare. Den djupa respekten för duktiga hårdrocksångare, och
förmågan att sjunga som de gör.
   T pratar om de tunga riffen i hårdrockmusiken som något som gör att han gillar det. Riff har jag
uppfattat som melodislingor eller melodistycken, oftast utförda på gitarr.
   P pratar om det enligt honom genuina inom hårdrockmusiken som det absolut viktiga och som
argument till vad och varför han gillar hårdrockmusik. Duktiga musiker som skapar musik på sina
instrument i motsats till sådan som skapats i en dator, vilket han förkastar.
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Visserligen använder killarna olika ord för att definiera vad det är i hårdrockmusiken de gillar, men i
grund och botten är betydelsen av dessa ord den samma. Det är kraften i hårdrockmusiken samtliga
beskriver som gör den till det den är, men som även gör den till det de gillar.
   Dock finns det ytterligare en aspekt av kraft inom hårdrockmusiken utöver den jag ovan berättat
om som beskriver hur musiken framförs, nämligen den som handlar om textinnehåll och budskap i
olika låttexter, i alla fall om man får tro D;

D: De flesta hårdrocktexterna handlar om olika krafter. Olika krafter i naturen. Man använder många
olika kraftsymboler. Så man kan nog säga att hårdrock är kraft.

Vi har ovan erhållit svar på vilken betydelse och innebörd musiken i sig har för informanterna. En
annan aspekt av musikens betydelse är hur den påverkar lyssnaren och när musiken känns extra
viktig för lyssnaren. De citat som följer här är svar till frågan; Om de lyssnar mer på heavy metal
musik om de är på något speciellt humör:

R: När man träffas ett gäng och ska ha roligt är det mest heavy metal och hårdrock som gäller. Man
blir på jävligt bra humör då.
J: Hur påverkar hårdrockmusiken dig?
R: Jag vet faktiskt inte, svårt att säga. Det beror på hur man känner sig. Jag tror att jag blir en bättre
människa av musiken. Man blir mer lugn och harmonisk. När man känner sig nere är hårdrock
schysst.

D: I band. Det kan vara om jag är glad. Då lyssnar jag på hårdrock liksom, lite snabbare och gladare
låtar. Men det finns ju ballader också om man är lite ledsen någon gång. Då lyssnar jag hellre på det.
I bland är man ju inte på humör för det där snabba och glada, när man är lite ledsen.
J: Hur känns det efteråt och under tiden?
D: Jag vet inte, jag brukar koppla bort...(paus) Det är lättare att höra texterna i balladerna. Då
lyssnar jag på dem och kopplar bort det som gjort mig ledsen. En flykt liksom. Det känns bättre
efteråt. De snabba låtarna bara förhöjer att man redan är glad.

S: Nej, jag mår bra när det är bra musik liksom. Det spelar ingen roll vad det är för något. Men jag
vet att det är så för många. Att de t ex lyssnar på något speciellt black metal band när de är
skitförbannade och att det är så jävla brutalt. Men så är det inte för mig. Hur jag än mår så lyssnar
jag på nåt som är bra. När musiken är riktigt bra, så mår man ju bra också som oftast. Bara att ligga
och lyssna på musik är jätteskönt.

A: Om jag känner mig trött och slö, så brukar jag sätta på något snabbt och hårt och något jag
verkligen gillar. Slayer eller nåt. Sådant blir jag glad utav. Jag blir inte aggressiv av sånt. Annars
lyssnar jag på det som är nyinköpt eller någon favoritgrupp. Men jag lyssnar faktiskt jämt, fast det
kan vara olika sorters hårdrock. Men just när man är trött så brukar jag sätta på något som det är
fart i. När jag är själv så går jag verkligen igång.

P: Näe, det går dygnet runt hemma. Jag blir på bättre humör när jag sätter på en skiva.
J: Skiljer det sig åt vilken sorts hårdrock du lyssnar på om du är uppåt eller nedåt i humöret?
P: Näe det gör det inte.
J: Varför blir du på bättre humör av hårdrock?
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P: Det är så jävla bra. Så då blir det en uppryckning. Bäst effekt över huvud taget har musiken om
man står på scen. Då blir man så där glad och vill släppa loss.

Det är inte helt enkelt att påvisa något speciellt humörtillstånd då killarna lyssnar mer på heavy metal
musik. Snarare verkar det som att det är den musik som de lyssnar på näst intill oavbrutet när de är
hemma, i alla fall hos merparten av killarna. Det är ingen av dem som nämner något speciellt
humörtillstånd då de eventuellt skulle lyssna mera än i vanliga fall. Något som däremot nämns är hur
positivt de reagerar på heavy metal musik. Något genomgående är att heavy metalmusiken ytterligare
förhöjer eller bibehåller positiva känslor. Jag får även uppfattningen av att heavy metal musiken
förmedlar eller skapar positiva känslor även då killarna känner sig nere i humöret eller trötta och
hängiga. Detta kommer till uttryck i det R säger -"Jag tror att jag blir en bättre människa av musiken.
Man blir mer lugn och harmonisk. När man känner sig nere är hårdrock schysst.", eller som  A säger
-"Om jag känner mig trött och slö, så brukar jag sätta på något snabbt och hårt och något jag
verkligen gillar. Slayer eller nåt. Sådant blir jag glad utav. Jag blir inte aggressiv av sånt."  .S pratar
om att det kvittar vilket humör han är på, han blir alltid positiv av att höra något bra. Samma sak
gäller för P. T och D nämner dock att det för deras del kan skilja sig åt vad de lyssnar på för slags
heavy metal beroende på vad de är på för slags humör. D säger att han gärna lyssnar på
hårdrockballader om han känner sig nere eller ledsen, och att dessa då kan fungera som en slags
flykt från eller bortträngning av det som gör honom ledsen.

5. 3 "Galna" hårdrockare
Jag har bett de sex killarna som jag intervjuat att berätta om det mest vilda galna och ansvarslösa
som de har gjort. Detta i syfte att utröna mer om en identitet som hårdrockare, med koppling till
myten om hårdrockare. När det funnits anledning för mig att ställa följdfrågan varför denna händelse
som killarna redogjort för inträffat, har jag naturligtvis gjort det. Vid några tillfällen har jag dock av
olika anledningar ansett den följdfrågan obefogad.

R: Det var på ett slott i Frankrike efter en spelning, när jag slog sönder ett helt rum där, toalett,
handfat, sängar och allting. Dagen därpå vaknade jag utanför med ansiktet i gruset. Grabben vars
farsa ägde slottet stod där, och det kändes jävligt "träligt". Men det var lugnt, för grabben där tyckte
att det var så jävla coolt, att vi slapp betala. Han tyckte att det var häftigt att vi bara kom dit och slog
sönder. Det är nog det mest oansvariga som jag gjort - pinsamt!
J: Varför inträffade det här?
R: Det vet i fan, det var väl rockmyten som dök upp i huvudet under natten när man började bli lite
slirig.
J: Trött på hela tillvaron?
R: Nej för fan, tvärt om. Det var fest och man började hetsa lite. Det var ballt att slå sönder lite. Det
bara blev så.

D: Ja det finns rätt mycket kanske. En vild och väldigt ansvarslös, fast inte så vild grej var att jag typ
träffade några kompisar på centrum här i Finspång. Så bestämde vi just då i det tillfället att vi skulle
fara i väg till Motala, och tälta där. Så vi drog med tält då, och drog iväg dit. Köpte lite öl. Utan
pengar och allting. Inga föräldrar visste var vi var. Förstörde kanske rätt mycket på den där
campingen. Vart utslängda. Planka oss in och sov på den där campingen igen. Utslängda igen.
Securitas kom och sånt där "roligt". Ansvarslöst!
J: Varför gjorde ni det där?
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D: Det vet jag inte fan. Det var en varm sommar (skratt). Det kanske var värmen som gjorde det.
Det var dumt. Men det har man gjort i alla fall.
J: Hur känns det när du berättar om det nu?
D: Det var ett av mina bästa minnen i alla fall. Det var roligt. Allt som saknar ansvar är roligt, så där.
J: På vilket sätt då?
D: Man gör något man inte får, och det är kul. Det är lite regellöst.

S: Ha, OK, jag vet inte. Jag gör inte så mycket sånt. (paus) Vi snodde lite, lite och lite, skrivböcker i
skolan i åttan. Det var rätt roligt. Det var mest att jävlas lite med lärarna och så. Det var ju lite tråkigt
att de kom på oss. Men jag står för det, jag tycker det var ganska roligt. Jag tror inte att skolan tog
så mycket skada.
J: Varför inträffade det här?
S: Jag vet inte, Det är bara stora skrivbokspaket som ligger i skolan. Vi bara slet år oss. Sen såg jag
att kompisarna tagit, och den samlingen måste vi göra större liksom. Ja men nej, det var väl dumt.
Det finns så mycket dumma regler överallt i samhället och i skolan över huvud taget. Man är inte
riktigt fri och kan göra vad man vill.

A: Jaha. Jag har kört på fyllan en gång. Det var rätt vilt och ansvarslöst. Och det fick man ju sitta i
fängelse för. Men annars vet i fan. Man har ju varit så jävla full ibland, när man är iväg och spelar
ibland, att man inte vetat vad som varit fram eller bak. Men vadå. Kanske att man slagit sönder nåt
någonstans. Men det har inte varit så mycket sånt heller. Det är nog mest att man varit jävlig full. Det
är nog det mest ansvarslösa. Ja, eller rökt hasch. Men det brukar man ju inte bli ansvarslös av, utan
snarare somna av (skratt). Men det är ju inte så ansvarsfullt att göra. Men som, om man tar en liten
stad som Finspång så finns det ju dom som gör och har gjort mycket värre saker än mig. Som att gå
ut och slåss och så, som jag aldrig ens försökt göra.

T: Ja vad kan det vara!? Det var nog när vi var ute och tog kort till vårat band som vi hade för några
år sedan. Det var lite vilt. Vi åkte ut till ett nerbrunnet hus. Där gjorde vi upp eld i en nerbrunnen spis.
Sen tog vi kort på oss själva. En del nitar och grejer. Men det är länge sen, men bland det vildaste
jag gjort på så sätt.

P: Jag har inte gjort så mycket galet. Om man inte räknar att springa runt på stan och supa och så.
Det kan ju gå galet, i och för sig. Spydde väl ner en annans hem en gång. Det är väl inget man är stolt
över.
J: Hur kändes det efteråt?
P: Man skämdes väl lite. Man hade ju inte hjälpt till att fixa till det heller.

De samband som går att dra mellan dessa olika berättelser är få. Dock förekommer konsumtion av
alkohol i alla berättelserna förutom i S`s och T`s.
   Det gemensamma i D`s och S`s berättelser är att de har utmanat de uppsatta reglerna som finns i
samhället och som beskriver vad man får och inte får göra, samt att tjusningen eller charmen i det de
har gjort till viss del har legat i just den utmaningen.
   Det som går att hänföra till hårdrocken i dessa berättelser är för att ta dem i tur och ordning, är att
R`s berättelse utspelar sig på en turné, där han även lite humoristiskt anför "rockmyten" som
argument till att händelsen inträffat (I rockmyten ingår bl a det "acceptabla" i att rockband ställer till
rejäla fester på hotellrum under turnéer, som gärna ska sluta i att hela hotellrummet demoleras, och
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rummets Tv hamnar i poolen eller ute på gatan. Detta är något som varje rockband med
"självaktning" bör ha genomfört både i medialt och i ryktes-, och "status"-mässigt syfte. mitt
personliga tillägg.).
   A`s berättelse, eller snarare beskrivna tillstånd hänförs också till någon turné, eller spelningar som
han genomfört. Det A nämner om fylla och något sönderslaget går naturligtvis som i R`s fall att
hänföra till den så kallade "rockmyten". Märk väl att A har med en värdering i sin berättelse där han
jämför det ansvarslösa han gjort med gärningar som han anser vara än mer ansvarslösa.
   T`s berättelse hänger också ihop med hårdrocken, fast på ett annat sätt. Om jag tillåts kalla det A
och R gjort som destruktivt, får T`s händelse snarare betecknas som kreativt vild och galen.
   Något som är svårt att sätta sitt finger på men som ändå finns med flertalet av dessa berättelser är
den lite humoristiska underton som de intervjuade återger sina berättelser på. Detta kommer bland
annat till uttryck i att D och S nämner att "det var roligt..." . Att R tyckte det var "ballt".
Kommentarer som -"Det kanske var värmen", eller -"Det var väl rockmyten som slog till...!" etc. Jag
får inte intrycket av att någon av killarna varken ångrar eller skäms speciellt mycket över det
ansvarslösa de tilltagit sig. Snarare framskymtar en stolthet i kombination med en skämtsam
betraktelse av vad de gjort.

5. 4 Humor och ironi i hårdrocken
Det var framför allt A och R som i sina intervjuer tog upp att det finns inslag av humor och ironi i
hårdrocken. Denna humor och ironi kommer enligt dem till uttryck både i hårdrockmusiken och i
hårdrockstilen. Dock finns det ingen uttalad tydlighet vare sig om ironi eller humor. Snarare så
handlar det om humoristiska och ironiska attityder eller förhållningssätt till olika saker.

J: Har hårdrockstilen något som de andra stilarna saknar?
R: Vet inte, men det är jävligt mycket ironi. Många hårdrockskivor handlar om att dricka bärs, skita i
skolan, supa och sånt, men det är ju med glimten i ögat. Som hårdrockare skämtar man sig igenom
mycket, ironiska hela tiden. Det är inte så jävla seriöst.
J: Ironin kanske vuxenvärlden har svårt att ta?
R: De tror oftast att det är värre än vad det är.

Enligt R så har hårdrockare en skämtsam syn på tillvaron. Som jag uppfattar detta citat så fungerar
denna skämtsamma sida som en protest mot det seriösa och präktiga i samhället, som t ex skolan.
Enligt R förmedlas även vissa budskap i hårdrockmusiken med ironi. På sätt och vis kan detta
förhållningssätt beskrivas som en speciell jargong inom hårdrockstilen, att inte ta saker och ting på
allt för stort allvar.
   I en annan del av intervjun med R dök detta med humor och ironi åter upp:

J: Vad skall man göra för att hårdrockare skall trivas i skolan?
R: Vet inte, men det är ju en gammal klassisk sak i hårdrocken som hänger med, att man skall
skita i skolan, att skolan är töntig. Hårdrocken förmedlar detta, lite grann, fast med ironi, och det
fattar de flesta. Jag menar, de flesta grupper har ju varit inne i det där. Visst påverkar det ungdomar,
fast de flesta förstår att det är ironi. Men det är ju alltid roligt att göra lite uppror mot vuxenvärlden,
och då är ju lärarna de vuxna som man träffar när man är i den åldern.

Om budskapet i hårdrockmusiken, om att skita i skolan eller att tycka skolan är töntig förmedlas
direkt i textinnehållet i låtarna, eller om det förmedlas genom musikartisters attityd, eller om allt detta
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helt och hållet är R`s egen tolkning, framgår ej av det R säger i detta citat. Att hårdrocken förmedlar
dessa attityder råder det dock inget tvivel enligt R, men att de dessutom förmedlas med ironi. Hur
denna ironiska prägel på förmedlandet ser ut eller kommer till uttryck nämner inte heller R. Men
enligt honom är det något som de flesta förstår eller genomskådar. Det här med att skolan skulle var
töntig och att detta är ett gammalt klassiskt tema inom hårdrocken ger A i sin tur en förklaring till i sin
intervju; Att det hänger bl a ihop med budskapet i artisten Alice Coopers låt "Schools out" och
förekomsten av elaka lärare som skolklassen gör uppror mot i videon till gruppen Twisted Sisters låt
"We are not gonna take it". A menade att dessa två exempel på budskap; var det väl inte någon som
tog på speciellt stort allvar.
   För att återgå till det R berättade så kommer han in på det som A pratat om som "lite
hårdrocksrevolt". Att det är "roligt att göra lite uppror mot vuxenvärlden". Att denna revolt träffar
lärarna är inte så underligt enligt R, eftersom lärarna är de vuxna som ungdomar träffar största delen
av sina vardagar.

J: Det finns andra som under dessa intervjuer som också pratat om humorn och ironin i hårdrocken!?
A: Det finns det faktiskt. Men i och för sig, när man ser någon Bon Jovi video från typ 1983 så
kanske inte ironin var på så jävla hög nivå. Jag tror inte att dom och Mötley Crüe och Poison hade
sån jävla självdistans. Det är mera som hårdrockare man kanske har självdistans. Det är klart.

A pratar om avsaknaden av humor i hårdrockmusiken under tidigt 1980-tal. Här är det som
utomstående inte helt enkelt att förstå vad A syftar till. Det jag som får uppfattningen av, är att A
menar att denna epok inom hårdrockens historia skiljer sig markant från dagens. Då såg
hårdrockstilen och lät hårdrockmusiken markant annorlunda, än vad den gör i dag. Den stil och den
musik som var vanligast förekommande inom hårdrocken under stora delar av 1980-talet betraktas i
dag av många med distans. Alla hårdrockare inom den vanligaste och populäraste kategorin av
hårdrock då, där grupper som Bon Jovi, Mötley Crüe och Poison var ledande, klädde sig antingen
helt i skinn eller i tighta trikåbyxor, till naveln nedknäppta färggranna skjortor, stora skärp och stövlar
med hög klack. Frisyrerna var långa och permanentade (pudelrockare) och männens ansikten var
sminkade typiskt kvinnligt med målade läppar och mascara och rouge på kinderna. Musiken som
dessa hårdrockband framförde var en mjukare popinriktad hårdock. I dag görs parodier på denna
epok, framför allt stilmässigt, men då den var på topp populärmässigt så genomfördes den
naturligtvis fullt ut och på fullt allvar av de då populära banden och fansen. Uppenbarligen var även
attityden till att vara en korrekt hårdrockare mer allvarlig än vad den är i dag, utan inslag av någon
större självdistans, om jag förstått A någorlunda rätt.
   A övergår till att prata om att han själv som hårdrockare har större självdistans än vad han
upplever var förekommande förr. Så här ser han på sig själv som hårdrockare:

A: Jag lyssnar väldigt mycket på hårdrock. Jag går ofta och tittar på hårdrockkonserter och så, när
jag kan. Sen är man ju lite smyganti mot det mesta, så där. Lite hårdrocksrevolt. Sen är det ju att
man vägrar att bli vuxen. Färgar håret fortfarande. Köper fortfarande tuffa hårdrocks T-shirts, svarta
jeans och nitbälten och så. Det tycker jag fortfarande är roligt. Och ringar och sånt (visar sina
fingrar).

Betraktelsen av sig själv som hårdrockare är dubbel. Han gillar stilen och står för den, men betraktar
sig själv ändå med självdistans och självironi. Detta kommer främst till uttryck i och med att han
använder ordet fortfarande, och säger att han "vägrar att bli vuxen".
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5. 5 Framtiden
Jag ställde frågan -Vad gör du om tio år?, och fick följande svar:

R: Förhoppningsvis håller jag på med musik fortfarande. Med 100%`s säkerhet lyssnar jag på
hårdrock i alla fall. Vad jag sysslar med annars vet jag inte. Jag vill ut och resa mera. Både på turné
och privat. Se världen. Som framtidsdröm så skulle jag vilja hålla på med konst, bild och form. Det
är ett annat intresse jag har, design och så. Men jag tar livet lite för vad det är. Lever mest i nuet. Jag
trivs bra med det jag gör nu.

D: Aj då, jo förmodligen kommer jag att spela rätt mycket med mitt band, eller något annat band.
Jag kommer att spela rätt mycket musik hoppas jag, på olika ställen och vara en aning mer kändare
än vad jag är nu. Det hoppas jag att jag gör. Sen skall jag resa väldigt mycket. Det kommer vi väl
antagligen att göra om bandet blir så bra så man kan åka runt och turnera. Till USA och spela och så
där. Det vill jag göra.

S: Jag tror att jag spelar, eller kanske pluggar någonting. Jag vet inte vad jag sysslar med. Kanske
skriver någonting. Jag tycker att det är kul att skriva. Jag skriver mycket. Jag skulle kunna vara
musikjournalist eller nåt.
J: Drömmar - visioner?
S: Det skulle vara kul att komma ut och köra med bandet, banden. Det är det bästa som finns. Att
repa och spela live. Det är det roligaste som finns att göra. Vi håller på att spela in en ny skiva nu, i
våran hemstudio. Vi är bara ett demoband ännu. Det vore roligt att få ett riktigt skivkontrakt, och ge
ut en egen skiva. Tänk dig; -"Nej han är inte i skolan i dag, han är ute på turné".

A: Antagligen jobbar jag väl på Sapa eller nåt (skratt). Jag vet inte. Rockstjärnedrömmarna!, ju äldre
man blir så, ja dom blir inte starkare med åren. Förhoppningsvis gör man väl plattor i alla fall,
fortfarande. Är ute och lirar, i alla fall i den mån man är nu. Har man en jävla tur så jobbar man inte,
utan bor i en villa med en liten studio i källaren. Bastu, och sitter och pillar lite på låtar. Börjar med
ett litet skivbolag. Sådant är ju inte svårt att starta i dagens läge egentligen. Så det är ju inga
jättestora drömmar. Men det är att leva på musiken. Det vill jag göra om tio år, men jag vet inte om
jag gör det. Men jag hoppas att jag är ute och spelar minst lika mycket som jag gör nu. Och det
kommer nog att vara ungefär samma stuk. Det tror jag.

T: Har förhoppningsvis fått en utbildning. Eller förhoppningsvis!, det har jag ju. Jobbar som elektriker
och spelar musik, dom timmar som är fria. Förhoppningsvis har man ju fått skivkontrakt eller
nåt. Åker på konserter. Ja allt möjligt.

P: Då står jag på en jättescen. Då åker jag på turné, kan man ju alltid hoppas. Det är  drömmen i alla
fall. Men det blir väl ett gammalt skitigt jobb i Finspång. Men drömmen är en världsturné. Att vara
berömd och stor inom heavy metal.

Det finns en uttalad dröm om framtiden att kunna leva på musiken hos alla utom T. T nämner inte
något om en sådan dröm. Han kan ha tolkat min fråga annorlunda precis som S. Skillnaden är dock
att jag ställde en följdfråga till S om drömmar och visioner inför framtiden vilket jag inte gjorde till T.
Visserligen nämner T att han troligtvis kommer att spela musik lediga stunder även i framtiden, men
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det är inte samma sak som de drömmar som övriga gestaltar, med ytterligare ett undantag för R. Hos
R finns visserligen drömmen om att turnera mera i framtiden, men att han även drömmer om att få
jobba med konst, bild, form eller design i framtiden. A`s "rockstjärnedrömmar" som han uttrycker
det, har varit starkare förr, men att de till viss del fortfarande finns kvar. Hos P och D är drömmarna
mer tydliga, de vill bli stora artister inom musiken, men även de har ett reserverande "Men" med i
sina drömmar. Jag får uppfattningen av att dessa drömmar inte bara är drömmar utan även fungerar
som drivkrafter och motivation till de otaliga timmar som dessa killar lägger ner på sitt egna
musicerande. Bilden av att själv en gång slå igenom med sin musik och få uppträda med den inför en
större publik, finns och existerar hos de flesta av dessa killar.
   Dessa drömmar och framtids visioner förstärks på ett sätt av svaren jag erhöll på frågan om vilka
tre personer som respektive kille beundrade. På personer som dessa killar beundrar fick jag namn
på nio stycken heavy metal artister, tre stycken heavy metal grupper (där informanten hade svårt att
nämna personer, men istället kunde nämna grupper som han beundrade), och fyra namn på personer
som ej har någon anknytning till heavy metal musik. Följaktligen fick jag tolv namn på
personer/grupper inom heavy metal musiken som dessa killar beundrar och ser upp till på ett eller
annat sätt. Bland de namn jag erhöll på personer inom heavy metal musiken som killarna beundrade
så var de flesta antingen sångare, gitarrister eller trumslagare i något heavy metal band. Det killarna
beundrade mest hos dessa var för det ena sättet att sjunga eller förmågan att kunna skriva bra låtar.
För det andra att den nämnda personen var mycket duktig på sitt instrument. För det tredje att
denna person stod för något genuint inom musiken, eller att denne hållit fast vid sitt uttryck för
musiken utan att böja sig för vad andra tyckt om dennes musik; "Han har alltid kört sitt stuk", som
var en av kommentarerna angående detta. För det fjärde att denna person på något sätt hade en stil
som tilltalade den intervjuade; "Han ser så jäkla grym och cool ut" vilket också är en kommentar.
   Sammanfattningsvis kan sägas att killarna i intervjuerna uttrycker en stor respekt och beundran för
olika heavy metal artister. De fyra drag som jag presenterat för vad i denna beundran består, är en
sammanfattning av vad killarna jag intervjuat uttryckt. Dock uttrycktes beundran inför en artist även
på fölande vis:

D: Ozzy Osbourne, han har typ druckit allt som går att dricka och knarkat allt som går att knarka
och ändå gjort jävligt bra musik.

   Den uppmärksamme läsaren noterar säkerligen att detta endast är sexton namn på
personer/grupper killarna beundrar, och att det istället borde vara arton namn, sammanlagt.
Förklaringen finns i att två av killarna hade svårigheter att nämna fler än två personer som de
beundrade.

5. 6 Hårdrockare och skolan
5. 6 .1 Beskrivningar av skolsituationen
Jag har bett killarna berätta om sin skoltid, framför allt högstadietiden, det vill säga då de gick i
årskurserna 7 till och med 9 i grundskolan. Så här beskriver de den tiden:

R: Lyssnade mycket på hårdrock och spelade musik redan då. Skolan gick väl så där. Jag hade
medelbetyg i det mesta och var väl nöjd med det. Jag hade ej så höga förväntningar på mig själv. Jag
trivdes i skolan, men var ingen plugghäst. Det var roligare med musiken vid sidan om. Vi spelade in
våran första singel när jag gick i åttan, så det var nog det roligaste som hände i högstadiet.
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(...) Vi var ett gäng som skämtade oss igenom högstadiet. Vi var säkert halvjobbiga för lärarna, men
det tänkte man ju inte på då. De äldre lärarna fattade ju inte det där med musiken. De yngre hängde
ju med, och då är man lite annorlunda själv. Det blir respekt, när de fattar vad musiken går ut på.
Det är ju en konstform man sysslar med. Får man skit så ger man skit.
J: Hur gav ni skit?
R: Vi jävlades på lektioner för lärare som var "träliga", dvs de lärare som hade dömt en på förhand p
g a att man var hårdrockare. Annars var högstadiet schysst, det var roligt faktiskt, främst socialt.
Men så lärde man sig ju rätt så roliga saker ibland. Men det var ju även träligt ibland.

D: Skolan!? (paus) Den är bra! Den är inte speciellt rolig, det tyck jag inte. Jag tycker att det är
jobbigt att gå fasta tider så där, lektioner. Där skall man ha t ex  engelska, och sitta och jobba
engelska i en timme. Sen skall man ha en liten rast på tio minuter för att komma in till nästa lektion
som är matte. Det skall väl vara så antar jag, men det är inte kul, det kan inte nån säga. Man gör ju
hellre annat.

S: Okej. Jag prioriterar musiken före skolan. Så kommer det nog alltid att vara tror jag. Jag gör så
gott jag kan i skolan, men jag vet inte. Jag tycker att det är träligt med skolan, att man behöver sitta
och lyssna på sånt som jag aldrig kommer att ha någon nytta av. Men det är ju mycket som är bra att
kunna också.
J: Men hur är det att gå på högstadiet?
S: Jag tycker att det är kul, det är kul med alla kompisar och så. Det är roligt fast att skolarbetet
oftast är trist. Men det finns en del som är roligt.

A: Lugn och städad, fast inte speciellt duktig på nåt, förutom bild och musik som jag var duktig i.
Men allt annat var jag rätt usel i .Till en början var jag rätt skaplig i det mesta men det vände. Det
tror jag inte berodde på att jag var hårdrockare, utan ointresserad av det mesta. Det kanske
berodde på att man inte lärde sig första gången, medan alla andra gjorde det. Lite trög så där. Då
tappade man intresset, när man inte hängde med. Det var mycket det där, när man var hemma ville
man inte göra läxor och så där, utan vara med polarna. Då kanske hårdrocken spelade in lite. Man
ville byta skivor och sitta och lyssna på musik i stället. Jag kunde inte med skolan. Det var bättre att
gå komvux sen. Då var jag i alla fall intresserad.

T: Sjuan och åttan var väl i och för sig bra. Man brydde sig väl i och för sig inte så mycket som man
kanske borde ha gjort. Jag hade svårt för matte och kemi och sånt där. Man levde mera livet, och
hade inte riktigt kommit in i pluggandet riktigt. Sen i nian redde det upp sig allting. Då var man väl
tvungen att satsa lite mer. Och då såg man väl till att man gjorde det.

P: Det var jobbigt. Jag var så jävla skoltrött. Det är jag väl i och för sig fortfarande. Annars var det
bra. Det var en bra klass och så. Man var ju inte mobbad. För då hade man aldrig pallat med. Jag
gick ju inte in för allt i skolan till 100%. Man gjorde ju allt sista veckan liksom. Stressa för att bli
godkänd. Satt istället en del på rasterna och spelade gitarr.

Gemensamma drag som går att finna i dessa citat är bl a att R och S och även till viss del P
prioriterade musiken framför skolarbetet, eller i alla fall nämner musiken som roligare att syssla
jämfört med  skolarbete.
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   T och till viss del även A nämner olika sorters svårigheter att klara av de uppställda kraven för
olika ämnen. För A`s del handlade om bristande tålamod för att lära sig olika saker vilket i sin tur
ledde till ett ointresse för olika ämnen. För T`s del handlade det både om bristande tålamod och till
en början för låg ambitionsnivå till att lära sig kunskaper i vissa ämnen. För övrigt är det ingen annan
som nämner att de skulle ha haft några problem med att rent kunskapsmässigt klara av skolan.
Istället nämner P att han var och fortfarande är skoltrött och därför inte presterade mer än
nödvändigt i på högstadiet. S anser skolan vara tråkig och bitvis onödig men säger dock att han gör
så gott han kan.
  R kommer i slutet av det citat jag tagit med här in på hur det kan vara att vara hårdrockare i skolan.
Det här med att "lärare som hade dömt en på förhand p.g.a. att man var hårdrockare" är något
centralt här. Häri ligger gamla fördomar, sanna eller osanna, om att hårdrockare är ointresserade av
skolan etc. R nämner även att de var ett gäng som skämtade sig igenom skolan, vilka man kan
förmoda är samma gäng som "jävlades" med de lärare de hade som  hade dömt dom som
hårdrockare på förhand, med allt vad det nu innebar. En förklaring som R lämnar här är att vissa
lärares bristande respekt för deras stora intresse, nämligen deras musikutövande ligger bakom det att
de saboterade lektioner. Bristande respekt från vissa lärares sida skapade bristande respekt hos R
gentemot dessa lärare. Det här med humor och hårdrockares skämtsamma attityd  återkommer här
som en del i det R berättar om.

För att få reda på mer om dessa killars skolsituation bad jag några av dem att berätta om hur det var
att vara hårdrockare i skolan och om det eventuellt inneburit några problem enligt dem,  samt hur de
upplevt att deras relation till lärare varit.

J: Har det inneburit några problem i skolan att du varit hårdrockare?
D: Nej inte så faktiskt, inte just för hårdrocken. Problemet för mig är att jag spelar musik. Jag sitter
ju hellre i korridoren och spelar på gitarren än att gå på engelskan, om man säger så. Något annat
har det inte varit.
J: Hur är din relation till lärare?
D: Min relation till lärare är nog ganska bra tycker jag. Det är inga problem så.
J: Känner du dig annorlunda i skolan i och med att du är hårdrockare?
D: Nej (stön). Det finns ju Svenssons som det heter. Men jag tycker inte att hårdrockare är
någonting man utmärker sig med.

Enligt D innebär det inget speciellt att vara hårdrockare i skolan, förutom att han inte definierar  sig
som en "Svensson", det vill säga stilmässigt mainstream. Hans egna musicerande och intresse för
musiken som är större än intresset för skolarbete innebär att han skolkar från vissa lektioner för att
istället spela gitarr. Detta har en indirekt koppling till hårdrocken snarare än en direkt. I övrigt ser han
sin relation till lärare som bra och problemfri.

J: Hur är det att vara hårdrockare i skolan?
S: Det är fränt. Hårdrockare är jävligt motiverade, fast inte i skolarbetet, kanske man skulle kunna
säga. Vi, sådana som spelar i alla fall, kan ju vara hur framåt som helst, och ambitiösa som fan. Men
skolarbetet hinner man inte med. Det anses inte lika viktigt. Men man behöver ju utbildning.
J: Har det varit några problem att vara hårdrockare i skolan?
S: Nej, vi har ju många hårdrockare på skolan. Men alla umgås med alla. Det är inte uppdelat i
hårdrockare och vad skall man säga, vanliga.
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J: Hur är din relation till lärare?
S: Jag vet inte, jag tror att jag är ganska kaxig ofta. Jag tycker att det är ganska roligt att diskutera,
med dem jag vill diskutera med. Det finns en del som jag gillar att diskutera med, och så finns det
andra jag diskuterar med för att de har så dåliga åsikter och säger dumma saker, så att man bara vill
käfta emot liksom. Jag tycker att det är kul att vara kaxig. Men jag tror att jag är ganska schysst
ändå.

Det första som S tar upp om att hårdrockare kan vara väldigt motiverade förutom till skolarbete är
spännande. Det egna musicerandet är det som prioriteras och som det på intet sätt "fuskas" med.
Enligt S går den lediga tiden åt till att på ett eller annat sätt arbeta med musiken varpå skolarbetet blir
lidande. Dock får man uppfattningen av att denna inställning inte är helt problemfri för S eftersom han
även nämner att man behöver en utbildning, eftersom S vet att det inte finns några garantier för att
han kan försörja sig som musiker i framtiden, även om han uttalat drömmar om det inför framtiden
(se rubrik "Drömmar").
   Frågan om det inneburit några problem med att vara hårdrockare i skolan tolkar S som om
eventuellt hårdrockare skulle ha varit en liten och på något vis utsatt grupp i skolan. Så är dock inte
fallet enligt S, där han inte ser någon uppdelning mellan hårdrockare och mainstream i skolan.
   S utger sig själv för att vara rätt kaxig i sin relation till lärare, vilket enligt honom har sin förklaring i
att han gillar att diskutera olika saker. Dock nämner han att sättet att diskutera med lärare kan skilja
sig mellan de lärare vars åsikter han respekterar och dem vars åsikter han tycker är dåliga, och att
det med dem kan vara roligt att "käfta emot".

J: Hur var det att vara hårdrockare i skolan?
T: Ja då kommer vi in på det där med satanism igen. Man blev väl lite bedömd för de tröjor man
hade på sig. Det var många som dömde en. Det fanns även lärare.
J: Hur märktes det?
T: Det var en lärare jag hade. Han klanta till det riktigt för sig. Han frågade vad jag höll på med på
fritiden när jag hade kvartsamtal. Det var väl lite med tröjorna och så där. Dom tänkte väl att man
var satanist ungefär. Även om de inte hade frågat mig eller så. Han fråga en sån grej som om jag
välte gravstenar på fritiden. Det var väl i åttan eller så.
J: Kände du att du var annorlunda i skolan i och med att du var hårdrockare?
T: Jaeä, man är väl samma person ändå. Det är ju klädseln som är annorlunda. Men jag kände mig
inte annorlunda eller speciell.

T är den ende av de sex som jag intervjuat som vid ett flertal tillfällen kom in på ämnet satanism i
hårdrocken. Övriga fem nämnde detta ämne endast i förbifarten eller hade någon enstaka åsikt eller
berättelse kring det som t ex i P`s fall nedan. T nämnde satanism redan i inledningen av den intervju
jag hade med honom när vi bland annat pratade om hårdrockstilen och i synnerhet klädsel. Han
nämnde då att han i bland hade haft hårdrock T-shirts (black metal T-shirts) där det förekommit
tryck med ett upp-och-ned-vänt kors på, och att han på grund av detta hört en del diskussioner om
satanism. Jag frågade honom vad han brukade svara människor som påtalade satanism utifrån de
tröjor han hade på sig. Han sa då att han brukade svara att han inte stod för vad bandet i sig tyckte,
utan för att han tycker att deras musik är bra, men att han inte tänker som de i det bandet gör, eller
utger sig för att göra.
   Som framgår av T`s berättande så har han råkat ut för att en lärare frågat honom om han var
satanist, inte rätt ut, utan förtäckt. T uttrycker en känsla av att han upplevde att denna lärare redan
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hade dömt honom som satanist innan denne över huvudtaget började utforska T`s eventuella
förehavanden på fritiden. Att sättet som läraren frågade på var värre, och mer utstuderat än en direkt
fråga. En annan omständighet var att detta utspelade sig under ett kvartsamtal där även T`s föräldrar
närvarande. T förmedlar en känsla av utsatthet, att ha blivit kränkt och oskyldigt misstänkt.

J: Hur var din relation till lärare?
P: Med vissa var det väl bra. Med andra var det sämre. Vi gillade väl inte varandra.
J: Kände du dig annorlunda i skolan för att du var hårdrockare?
P: Nej, det var rätt många som var hårdrockare. Kanske inte i nian, men det fanns ju alltid några.
J: Var det några problem med att vara hårdrockare i skolan?
P: Nej. Jo, det var en lärare som kommenterade en gång. Vi lyssnade på black metal i cafeterian när
vi stog där. Då blev det tjafs om att det var satanistmusik och så. Så fick vi inte lyssna på det längre.

P`s berättelse om att vara hårdrockare i skolan går inte utanför det som ovan redovisats. Även P
redogör för en händelse med samband till diskussionen om satanism i hårdrocken. Dock nämner inte
P någonting om att han skulle ha blivit personligen anklagad eller misstänkt för att vara satanist. I
hans fall handlade det snarare om att en lärare ansåg att det inte var lämplig musik som de spelade
när de bemannade cafeterian på skolan.

5. 6 .2 Det negativa med och i skolan
Under denna rubrik har jag samlat det som killarna i sina respektive intervjuer uttryckt som dåligt
eller negativt med skolan.

J: Vad skulle du vilja ändra på i skolan?
R: Det borde vara så, så att alla elever trivs, vilket kan vara svårt i och för sig. Men att alla kan gå till
skolan och känna att det är schysst.

J: Vad skulle du vilja ändra på i skolan?
D: Ja, det finns väl inte så mycket man kan ändra på. Jag har inte tänkt på att jag vill ändra någonting
heller. Men jag tycker att det är för fast hela tiden. Det är regler hit och dit hela tiden. Det skulle ju
inte gå att ändra på, men det skulle vara roligt om det inte var så exakt på allt hela tiden. För det är
det faktiskt tycker jag.

S: Det finns så mycket dumma regler överallt i samhället och i skolan över huvud taget. Man är inte
riktigt fri och kan göra vad man vill. Det är väl i och för sig bra, man skall ju inte få göra allting. Men
det finns lite konstiga regler, som att man inte får skolka t ex. Det tycker jag är upp till var och en
egentligen. Man borde ju få välja ämne som man skall arbeta med i skolan också. Jag menar, kemi
och sånt ger inte mig någonting. Jag kommer inte att ha någon nytta av de där konstiga formlerna.
Det känner jag.
J: På vilket sätt är skolarbetet trist?
S: Man gör ju inte sånt som man egentligen vill. Om man säger, jag vill ju inte sitta och veta nånting
om en massa religioner. Jag skiter väl i det liksom. Eller kemiska formler. Man frågar varför
man skall veta det här. Och matte, en konstig jävla matte. Ja konstigt är det.
J: Finns det inget som du tycker att du har haft nytta av från skolan?
S: Jo då, fast man borde få välja vad man borde få jobba med, tycker jag, på högstadiet. Det får
man ju sen på gymnasiet. Men jag tycker att högstadiet borde vara mera att få välja.
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J: Skulle du vilja ändra på något i skolan?
S: Ja vars. Jag vill ta bort alla konstiga regler. T ex på vår skola, att man skall sitta kvar när man
kommit allt som allt 20 minuter för sent. Jag menar skolkar man så skolkar man ofta för att man
tycker att man inte behöver kunskapen. T ex har man IG i ett ämne och inte orkar göra något åt det
så förstår jag inte varför man ska sitta på den lektionen. Alla regler över huvud taget, som att man
måste vara där hela tiden. Jag skolkar ju knappt i och för sig om man säger så, men jag tycker man
ofta tar för hårt på det där. Många lärare blir så sura på saker så där.
J: Hur skulle skolan se ut i stället?
S: Inte som ett fängelse. Det skall vara mer upp till individen. I och för sig är det många som
inte skulle klara det ansvaret.

A: (...) När man gick i skolan som liten var ju allt så där -"Så här är det, och så ska det vara". Jag
har ju aldrig upplevt att man kunde gå till en lärare och prata lite skit och så. Det var jag kanske inte
så intresserad av heller, men man hade kanske varit lite duktigare på sina ämnen då. Fått lite mera av
ömsesidig respekt.
J: Vad skulle du vilja ändra på i skolan?
A: Det var som jag sa tidigare. Lite mera ömsesidig respekt. Om man visar respekt mot eleverna,
kanske eleverna visar lite mer respekt tillbaka. Att det skulle vara lite mer lössläppt. Men det kan ju
inte bara bli blaha-blaha. En lärare skall ju vara jävligt nöjd med omdömet "schysst" från eleverna.
Att vara rätt schysst som lärare är något som väger rätt tungt.

J: Vad borde man ändra på i skolan?
T: Betygen. Det borde vara lättare. Nu tycker jag att det är jäkligt svårt. Det har blivit upptrappat,
jämfört med hur det var tidigare. Förr kunde man ju gå igenom högstadiet med sämre betyg och
ändå komma in på gymnasiet. Då fanns det ju inget som hette icke godkänt. Det har ju blivit hårdare
på det sättet.

J: Vad var dåligt med skolan?
P: Allt! Lektionerna. Jobbigt. Gå upp på morgnarna. Bara vara där.
J: Vad skulle du vilja ändra på i skolan?
P: (paus) Kortare lektioner kanske. Det ska vara mer självständigt arbete och inte bara sitta i ett
klassrum och glo. Det är bättre att jobba mera själv, mera fritt. Sen ska man hålla på med sånt man
tycker är intressant också. Det är ju lite friare och så på gymnasiet. Det borde vara mera så på
högstadiet också. I och för sig får man ju ta mera ansvar själv på gymnasiet. Men det är också
skönare.

En gemensam åsikt som D, S, A och P delar är att de tycker att det finns för mycket regler som styr
verksamheten och tillvaron i skolan.
   D tycker att det är för "fast hela tiden", och med det menar han både hur skoldagen är organiserad,
samt för hur formerna av undervisning är organiserad. Dock påtalar D hur svårt det skulle vara att
förändra skolan till att bli så som han skulle vilja ha den.
   S har en lång utläggning om vad han anser vara dåligt i skolan och vad han anser borde förändras.
Framför allt vill han ta bort alla konstiga regler som han uppfattar styr verksamheten i skolan. Det är
framför allt reglerna för närvaro på lektioner som han är mest irriterad på. Vidare anser han att det
borde finnas större möjligheter för eleven att själv utforma sina studier. Som det är nu på hans skola
så upplever han att han tvingas studera en del olika ämnen som han inte kan se nyttan av att studera.
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Frågan om han anser att det funnits något i skolan som han har haft nytta utav skyndar han snabbt
förbi för att istället prata vidare om att individens valmöjligheter i undervisningen borde öka i
grundskolan.
   Även A nämner han att han upplevde undervisningen när han var yngre som väldigt styrd och
reglerad och han önskar att undervisningen istället skulle vara lite mera "lössläppt". Något som A
också efterlyser i skolan, är ökad ömsesidiga respekt mellan elever och lärare, vilket borde prägla
relationerna i skolan enligt honom. Detta med ömsesidig respekt var även något som R pratade om
när han beskrev sina bättre och sämre relationer till lärare (se rubriken "skolsituationen"). Att de
lärare som respekterade det musikutövande som R sysslade med, respekterade även R tillbaka.
   P tar upp att han tycker att grundskolan borde vara lite friare och jämför med hur det är på
gymnasiet. Han tycker framför allt att undervisningen skall vara mer individuellt utformad för eleven,
och att denne ska få syssla mer med det denne tycker är roligt, och inte behöva sitta med i
klassrummet och "glo", som han uttrycker det vilket jag uppfattar det som att det är hans uttryck för
att tvingas sitta och lyssna på något i klassrummet som inte intresserar honom. Att detta dessutom är
en tråkig och av läraren styrd lektionsform. P tycker även att lektionspassen är för långa och borde
kortas ner.

T nämner ingenting om det regelsystem som de andra fyra ser som mest negativa med skolan. T
pratar förvisso också om ett regelsystem, men av ett helt annat slag nämligen det nya betygsystemet
som han upplever som tuffare och hårdare i jämförelse med det gamla.

5. 6 .3 Det positiva med skolan
Under denna rubrik har jag samlat det som killarna har tyckt varit positivt med och i skolan.

J: Vad var det mest positiva i skolan?
R: Det var när man fick jobba med egna arbeten. Det mest positiva var att träffa vännerna där.
J: Tror du att du lärt dig något i skolan som du har haft nytta av?
R: I skolan ja, oja! Jag har lärt mig att bli en social varelse för det första, och det är kanske det
viktigaste. Sen har jag fått grundfakta i olika ämnen, som hjälpt en att tala om vad man tycker om,
ifall man skall plugga vidare. Sen hade man ju nytta av språk, när man skrev musiktexter. Engelskan
var ju på det sättet jävligt bra att lära sig.

J: Vad är det som är roligt i skolan?
D: Det är ju att man träffar, jag menar man umgås ju här. Allt folk som man inte träffar annars, så
där. Det är ju även roligt att lära sig saker.
J: Tror du att du lärt dig något i skolan som du har nytta av i livet?
D: Ja det har jag säkert. Det är väl allt man lär sig, har man väl egentligen nytta av. Det är väl tur att
man kan lite matte om man går till affären och behöver räkna ut något man skall handla. Svenskan
gillar jag. Den har hjälpt mig när jag skriver. Jag sjunger ju och skriver texterna själv. Jag skriver ju
på engelska också, så engelskan har ju också hjälpt mig. Hur man bygger upp det, och vad det blir
för mening med hela texten.

J: Hur är det att gå på högstadiet?
S: Jag tycker att det är kul, det är kul med alla kompisar och så. Det är roligt fast att skolarbetet
oftast är trist. Men det finns en del som är roligt. Mycke grejer är roligt också, som att göra
specialarbeten t ex. Då får man välja själv. Jag tycker att svenska är roligt. Inte roligt men ändå inte
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tråkigt. Musiken är ju kul så klart också. Sånt som jag är bra på blir ju oftast inte så tråkigt. Att man
gör bra ifrån sig liksom.

 J: Vad var det som var bra i skolan?
A: Det enda som är bra med lumpen är kamratskapen. Något liknande är det ju med skolan.
J: Tycker du att du lärt dig något i skolan som du har haft nytta av?
A: Engelska kanske, så att man kunde skriva låtar.

J: Vad var bra med skolan?
T: Det var väl det mesta egentligen. Det var inget som var dåligt. Bara att man var lite skoltrött.
J: Tror du att du lärt dig något i skolan som du har haft nytta av?
T: Ja då. Det är väl allt. Allt som man kan har man väl lärt sig där. Förutom musiken då, den har man
ju lärt sig på egen hand. Nej men skolan är ju något man måste ta sig igenom för att klara sig i
samhället.

J: Tycker du att du lärt dig något på högstadiet som du har haft nytta av?
P: Det har man väl, fast att man inte tänker på det. Men engelskan, för att skriva texter. Men det är
väl klart att man har haft nytta av att gå i skolan.

Det R, D, S och A nämner som det bästa med skolan är att det är en plats där man träffar och
umgås med sina kompisar och vänner. R säger att skolan har lärt honom att bli en social varelse,
vilket han betecknar som något mycket viktigt.
   T är den av de sex som uttalar sig mest positivt om skolan. Han säger att det mesta egentligen var
bra, och att inget var direkt dåligt. Vidare framhåller T att han lärt sig det mesta av det han kan i
skolan, förutom musiken.
   R och S pratar i positiva termer om de tillfällen då de fått välja arbetsområden eller
fördjupningsområden själva. Just möjligheten att själv få välja och att själv få utforma sitt arbete är
något positivt för dem.
   S framhåller att det var kul att arbeta med de ämnen som han var duktig i.
   En lika stor gemensam nämnare som värdet av de sociala relationen med kompisar i skolan, är
värdet av att ha studerat engelska i skolan. Detta är något som R, D, A och P tar upp. Anledningen
till varför de anser att engelskan har varit bra för dem att läsa, är att engelskkunskaperna från skolan
har hjälpt dem då de ska skriva egna låttexter.

Jag lämnar här killarnas beskrivning av skolan för att istället presentera några svar jag erhållit när jag
bett informanterna att kommentera påståendet; "Det finns en del som säger att det finns ett samband
mellan att ha en negativ inställning till skolan och lyssnande på heavy metal musik!"

R: Jag tror egentligen inte att det har med hårdrockmusik att göra. Jag tror inte att det spelar någon
roll för vilken musik de som presterar dåligt i skolan lyssnar på. Jag tror att det är andra faktorer som
familjeförhållanden som spelar in. Däremot kan hårdrocken rädda många som har det jobbigt.
J: Menar du att hårdrocken talar till dem?
R: Den stärker dem som har det träligt. Det är nog energin i musiken som gör att de känner sig
starkare och så där. Hårdrocken kan nog vara positiv för dessa istället. Men det har jag inga belägg
för.
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D: Fast jag tror att det är annat folk som sätter den stämpeln på hårdrockarna. Det är dom som gjort
det från början som gjort att det blivit så.
J: Kommer det från musiken?
D: Nej egentligen inte. Det är ju inget i musiken som påverkar det egentligen. Dom som lyssnar på
hårdrock, får det inte från musiken. Men dom som tycker att det är skrän, dom får den synen på
hårdrockare, och sätter stämpeln på hårdrockarna.
J: Vad säger hårdrocken om skolan?
D: Hårdrockare som har den här stämpeln va, dom måste väl, även om de inte vill ibland kanske att
"jag sitter hellre i cafeterian med fötterna på bordet och skiter i den lektionen, för så ska vi vara vi
hårdrockare". Så tycker jag att det är om jag kollar på alla andra.

S: Nej jag tror att man prioriterar musiken. (paus) Det kanske är mycket grupptryck också. Men det
där har inget med hårdrock att göra. Det har med gäng över huvud taget att göra. Jag tror inte att
sämre skolresultat har med musiken att göra. Sen har det med individen själv att göra.
J: Skulle det kunna finnas något i hårdrockmusiken som förmedlar en negativ inställning till
skolan?
S: Nej det tror jag inte. Jag tror inte att det är hårdrockmusiken som gör att vissa är mindre i skolan,
mindre aktiva i skolan. Det är ju många som tycker att det är skita-tråkigt i skolan.

A: Det kan väl kanske stämma, i och med att man är mer intresserad av det. På mig kanske det
stämde, i och med att jag var så jäkla ointresserad av skolan. Och det vet jag ju inte varför jag var.
Jag tror att det var mycket roligare med hårdrock.
J: Finns det något i musiken som förmedlar det?
A: Nej, vadå, om Alice Cooper sjunger "Schools out", eller om Twisted Sisters hade dumma lärare i
sina videos, lär väl inte göra att man trodde att det var så. Det visste man ju att det inte var.
Men för mig var det att jag var mer intresserad av musiken, och visste väl rätt så snart vad det var
jag ville göra.

T: Det där har man ju hört. Att man skiter i allt ungefär. Men det är ju från person till person. Där
ska man ju inte dra alla över en kant.
J: Finns det fler som skiter i skolan som är hårdrockare?
T: Det vet jag faktiskt inte. Näe inte som jag tycker, eller som jag ser.

P: Det är inget jag vet något om. Jag har inte ens tänkt på det. Jag har svårt att tänka mig det
sambandet. I så fall skulle det ju lika gärna kunna vara punkarna som är negativa till skolan. Så jag
fattar inte varför just hårdrock.
J: Finns det något i musiken som skulle kunna förmedla någon negativ inställning till skolan?
P: Du menar texter och så? Näe, inte någon som jag har läst. Men ta t ex den största plugghästen i
våran klass på högstadiet. Han lyssna på hårdrock. Men han var ju ingen hårdrockare.

Samtliga av de intervjuade har svårt att se sambandet mellan att lyssna på heavy metal musik och att
ha en negativ inställning till skolan, förutom A som är lite osäker och säger att detta samband kanske
finns. Dessutom är det ingen av de sex som uppfattar att det skulle finnas något i musiken som
förmedlade en negativ inställning till skolan.
   R tror inte att det egentligen spelar någon roll för vilken musik den som har en negativ inställning till
skolan lyssnar på. Han tror att det är andra faktorer som spelar in för att någon ska vara negativt
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inställd eller prestera dåligt i skolan. Istället tror han att hårdrockens energi kan hjälpa många som
har det jobbigt i skolan.
   D tror att det är några som inte gillar hårdrockmusik och som ser ner på den musiken som sett
detta samband och som satt den stämpeln på hårdrockare. Vidare tror han att detta förhållande är
svårt för vissa hårdrockare att ta sig ur, i och med att det är ett beteende som förväntas av dem.
   S tror att många hårdrockare prioriterar musiken framför skolarbete. S pratar här utifrån sig själv, i
och med att han är en hårdrockare som själv musicerar och är aktiv i olika band. Det kan även finnas
en värdering i det S säger; om att det bara är hårdrockare som själva spelar som är riktiga
hårdrockare. S tror att sämre skolresultat har med individen själv att göra och saknar kopplingen till
musiken, bortsett från det egna spelandet. S menar att över lag, tycker många att skolan är tråkig,
och för det behöver man inte vara hårdrockare.
   A kommenterar påståendet på samma sätt som S gör. Han lyfter fram intresset för att själv spela
musik som överordnat intresset för skolarbete. Att det för hans del handlade om att spela hårdrock
gjorde att såg sambandet mellan heavy metal musiken och negativ inställning till skolan i påståendet.
   T är inne på samma linje som S;  Att inställningen till skolan är mycket upp till den enskilda
individen och inget man kan dra något samband till hårdrockmusiken med. T upplever inte heller att
det skulle vara fler hårdrockare som är negativa till skolan, eller som presterar sämre resultat i skolan
i förhållande till andra ungdomar som inte är hårdrockare.
   P kan inte se något samband i påståendet. Han säger dessutom att detta är något som han aldrig
funderat över. För hans del skulle detta påstående om det var sant, lika väl kunna gälla punkare. När
det gäller frågan om det eventuellt skulle kunna finnas några budskap i hårdrockmusiken som
förmedlade en negativ inställning till skolan nämner han att den mest studieinriktade i hans klass under
högstadiet lyssnade på hårdrock. Men denne var inte någon riktig hårdrockare i P`s ögon, vilket jag
uppfattade som att denne "plugghäst" varken själv spelade hårdrock, gick klädd som en hårdrockare
eller uppträdde som en hårdrockare. Trots detta använder P sin skolpositiva klasskamrat som ett
exempel på att han har svårt att se att det skulle finnas budskap i hårdrockmusiken som förmedlar en
negativ inställning till skolan.

6. DISKUSSION
Syftet med detta arbete är att belysa hur ett antal unga män som betraktar sig själva som
"hårdrockare" uttalar sig om stil, musik, drömmar om framtiden, beteende, värderingar och skolan.

Stilen som självuppfattning
Enligt killarna i min undersökning bör man uppfylla en del kriterier för att vara hårdrockare. Framför
allt så skall man lyssna mycket på hårdrockmusik och klä sig i för hårdrocken typiska kläder. Med
typiska kläder menas övervägande mörka kläder och de typiska hårdrock T-shirtsen, som är en
påtaglig stilmarkör inom hårdrockstilen. Att vara hårdrockare innebär även att man själv skall spela
hårdrockmusik. Det egna spelandet är något mycket centralt för de sex killar jag pratat med.
   Allt detta i kombination, men även att göra det så att säga "fullt ut", i en livsstil, som detta citat
belyser:
-"Vad innebär det att vara hårdrockare?"
-"Det innebär att man lyssnar mycket på hårdrock, man spelar det och lever för det
egentligen"

De sedan 1980-talet kännetecknande attributen för hårdrockare som det långa håret och de slitna,
trasiga jeansbyxorna anses ha förlorat sin betydelse i dag som stilelement inom hårdrockstilen, enligt
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några av killarna. En bidragande orsak till det är att många av de stora artisterna tillika musikaliska
och stilmässiga förebilderna och idolerna för de unga hårdrockarna klippt av sig det långa håret och
inte i samma utsträckning längre bär de trasiga jeansbyxorna. Dock är jeansbyxor fortfarande en
stilmarkör inom hårdrockstilen även om de till utseendet har förändrats till viss del. Att innehållet i en
stil förändras över tid som Bjurström och Lilliestam tar upp blir i vad det i detta fall gäller frisyr och
jeansbyxornas utseende uppenbart.

På frågan om hur hårdrockstilen skiljer sig från andra stilar fick jag bl.a. det här svaret:
-"Vi är mycket tuffare. Det är liksom hårdare."

Eller så här, när jag undrade om en av informanterna kände sig annorlunda för att han var
hårdrockare:
-"Nej men fränare, tuffare liksom (...) Det är fränt att vara hårdrockare över huvud taget.
Det ser grymt ut."

Kopplingen mellan myten om hårdrockare och självbilden är här stark. Detta är också beskrivningar
av hur hårdrockare uppfattar sin egen identitet i förhållande till andra. Hårdrockare upplever sig
själva som tuffare och fränare än bärare av andra stilar eller livsstilar, både vad det gäller utseende
och sättet att vara eller förhålla sig till olika saker, samt vad det gäller den musik de står för eller
representerar, i och med att "allt" ingår i en livsstil, där livsstilen blir en identitet.

Utifrån det som behandlas under rubriken "Uppfattningar om hur hårdrockstilen kan uppfattas av
andra" i resultatdelen får man insikt i hur hårdrockarna tror att andra uppfattar dem. De beskriver där
sin egen självbild utifrån hur de tror andra ser på dem. Myten om hårdrockare tillsammans med en
persons tidigare erfarenheter ligger till grund för den egna självuppfattningen. Jag skall här ge ett
exempel på detta med hjälp av ett citat.

-"Hårdrockare skall hålla på med knark tycker alla! Det är så de ser på hårdrockare"

Detta citat tolkar jag som ett exempel på en egentillverkad självbild. Det går omöjligtvis att veta om
alla tror att hårdrockare skall hålla på med knark. Här blandas informantens personliga erfarenheter
och myten om hårdrockare, det vill säga att hårdrockare enligt myten skall leva ett självförbrännande
och självdestruktivt liv. Informanten sa också så här när han skulle beskriva någon grupp eller artist
som betydde mycket för honom; -"Ozzy Osbourne, han har typ druckit allt som går att dricka
och knarkat allt som går att knarka och ändå gjort jävligt bra musik."  Detta citat belyser vad
myten om självförbränning innebär. Droger verkar inte bekomma denna rockikon, vilket ytterligare
förhöjer myten om denne som en sann hårdrockare, förebild och hjälte i unga hårdrockares ögon.
   En spännande fundering är vad informanten gör för att förändra uppfattning han har om andras syn
på hårdrockare. Han kanske rent av inte vill förändra den. Då är vi in på en annan fråga som
egentligen ligger utanför detta arbetes ram, nämligen; Vem har skapat myten om hårdrocken?, och
vem vill behålla den? Jag kan inte svara på dessa frågor. Men skulle man tömma myten på dess
spänning så skulle den i och med det förlora sin attraktionskraft.

Hårdrockmusikens "signaler"
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Hårdrockarna i min undersökning beskriver hårdrockmusiken med ord som kraft, energi, tyngd och
snabbhet, vilket även är det som gör att de lyssnar på hårdrockmusik. Detta är inget som varken
Bjurström eller Arnett påtalar när de beskriver hårdrockmusiken. Istället beskriver Bjursröm
hårdrockmusiken som musik med utpräglad aggressivitet och Arnett beskriver dess karaktär som en
kombination av snabbhet, tuffhet och volym
   Jag vill inte påstå att Bjurströms eller Arnetts definition av hårdrockmusiken skulle vara felaktig.
Men jag vill poängtera att hårdrockarna jag intervjuat inte beskriver sin musik som aggressiv. Det
tycker jag kan vara värt att notera.

De hårdrockare som jag intervjuat har ett passionerat förhållande till det de lyssnar på. Enligt
killarnas egen utsago så lyssnar de "jämt" på hårdrock, och endast hårdrock. Det finns exempel
bland citaten i resultatdelen där de tar avstånd från andra former av musik, framför allt musik som
gjorts i dator. Denna musik upplevs som oäkta. Detta har sin förklaring i deras djupa beundran inför
genuint duktiga musiker. Att vara duktig på sitt instrument är något som värderas högt, motsvarande
hantverksskicklighet, vilket killarna lägger ner mycket träning i att förbättra och utveckla själva.
Därför blir många musiker stora förebilder och idoler för dem. Idoler att efterlikna.
   Till detta resonemang hör den rubrik som jag valt att kalla "Framtiden" i resultatdelen. Under den
rubriken uttalar majoriteten av de sex drömmen om att själv bli en framgångsrik hårdrockmusiker,
och att kunna leva på musiken. Att slå igenom och bli berömd. Dessa "drömmar" är något centralt
och som mycket väl går att hitta förklaringsgrunder till i adolscens utvecklingen hos pojkar som jag
försöker belysa under rubriken "identitet och självbild" i litteraturstudien.
-"Vad gör du om tio år?"
-"Då står jag på en jättescen. Då åker jag på turné (...) Att vara berömd och stor inom heavy
metal."

Ingen av de sex jag intervjuat kunde nämna något humörmässigt tillstånd då de eventuellt skulle
lyssna mer på hårdrockmusik. Däremot kunde de samtliga beskriva hur de känner sig efter att ha
lyssnat på hårdrock. Samtliga uppgav att de blir mer glada eller positiva eller harmoniska medan eller
efter de lyssnat på hårdrockmusik. Ingen av killarna nämner något om att musiken  förstärker
aggressiva känslor. Detta stämmer mycket väl in på vad Arnett kommit fram till i de undersökningar
han gjort men som Arnett beskriver som något paradoxalt. Detta anser inte jag vara särskilt
paradoxalt. Naturligtvis kan hårdrockmusik beskrivas som aggressiv och åhörarnas agerande eller
bejakande av musiken vid en hårdrockskonsert kan kanske upplevas som aggressivt och våldsamt
för en "utomstående". Dock är det för mig svårt att tänka ihop en fascination och beundran för en
sak med att utveckla något aggressivt ur detta. Snarare borde en tillfredsställelse ligga närmare som
reaktion. Att vara på ett dåligt humör och att då erhålla det man tycker bäst om, har jag svårt att
förstå hur det skulle kunna utvecklas till något ytterligare negativt. Paradoxalt!, knappast!

Ironi, politik, ansvarslöshet och revolt
R och A anser att det finns ett humoristiskt och ironiskt förhållningssätt i och till hårdrocken. Det är
det område som de två äldsta skiljer sig från de andra fyra yngre hårdrockarna i undersökningen, på
det sätt att de fyra yngre inte pratar om humor och ironi över huvud taget. Den spännande frågan är
egentligen inte vad det är som R och A anser är humoristiskt eller ironiskt i musiken och identiteten,
utan varför just de här två uppehåller sig vid det och påtalar det.
   Min analys av detta är följande; Det jag i detta arbete har försökt ge en bild av är en
ungdomskultur. R och A är 25 respektive 28 år gamla. Rent åldersmässigt skall de ha lämnat
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ungdomsstadiet för att istället betrakta sig själva som vuxna, vilket de är väl medvetna om. Dock
räddar de sig kvar i en ungdomskultur och i sin identitet som hårdrockare med hjälp av ironin. Ironin
blir alltså en försvarsmekanism för R och A. Genom att ironisera över sig själva och att ironisera över
innehållet i hårdrocken kan de tillåta sig själva att fortsätta att vara hårdrockare. Genom att förlöjliga
hårdrocken med ironins hjälp så rättfärdigar de hårdrocken och myten om hårdrockare som ett
spektakel.
   Man skulle även kunna göra en annan tolkning av varför R och A tillskriver hårdrocken ironi.
Genom att ha levt så länge i denna stil och med denna identitet som de faktiskt har gjort så har de
slutligen genomskådat dess innehåll. Slutsatsen blir dock den samma även ur denna synvinkel.
Hårdrocken är ett spektakel för alla utom de som tillhör kategorin hårdrockare i en ungdomskultur.
För ungdomarna är hårdrock allvar och inget att varken ironisera över eller tillskriva ironi.

Det finns fler exempel på hur man som hårdrockare förhåller sig till olika saker:

-"Punkare och så har väl åsikter om politik och sånt skit. Det har inte jag."

-"Ja punken till exempel. Jag tycker att det i punken är alldeles för mycket åsikter hit och dit
hela tiden."

Som hårdrockare behöver man inte vara intresserad av politik! Politik är något som angår andra än
hårdrockare! Politik är något man som hårdrockare kan ställa sig vid sidan av, om man får tro dessa
två citat. Politik är alltså något som hårdrockare aktar sig för att uttala sig om vilket beror på att
politiska uttalanden inte går speciellt bra ihop med att vara ansvarslös, vilket jag upplever är en av
dygderna i hårdrocksmyten.

-"Allt som saknar ansvar är roligt, så där"

-"Man gör något man inte får, och det är kul. Det är lite regellöst"

Dessa två uttalanden belyser dygden av att förhålla sig ansvarslös. Men låt mig få lyfta fram
ytterligare några citat, för att belysa hur det också kan förhålla sig.

-"Det finns så mycket dumma regler överallt i samhället och i skolan över huvud taget. Man
är inte riktigt fri och kan göra vad man vill."

-"Betygen, det borde vara lättare. Nu tycker jag att det är jäkligt svårt. Det har blivit
upptrappat, jämfört med hur det var tidigare." (angående vad man borde ändra på i skolan)

-"T ex har man  IG i ett ämne och inte orkar att göra något åt det, så förstår jag inte varför
man ska sitta på den lektionen."

Dessa citat anser jag vara av politisk karaktär. Det handlar om att bry sig om sin situation, och en
vilja till att förändra. Även hårdrockare har alltså en del "åsikter"  om olika saker. Dock är det
framför allt regler de opponerar sig emot. Även citatet om betygen handlar om regler. Regler är i sin
tur till för att reglera ansvarslöshet, och därför önskas de bort.
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   Men vi kan konstatera att ingen kommer egentligen undan politiken, inte ens hårdrockarna. Här
skulle ett ironiskt förhållningssätt kunna vara det som räddar hårdrockarnas dygd av ansvarslöshet.
Genom att förhålla sig ironiska till det mesta så kan de undvika att bli politiserade, det vill säga,
genom att hävda att de har ett ironiskt och humoristiskt förhållningssätt till det mesta, kan fortsätta att
säga att de skiter i politik och att de ej behöver ta ansvar. Följdeffekten blir i sådant fall att de aldrig
kommer att bli tagna på riktigt allvar, förutom av sig själva.

Jag har ovan diskuterat Arnetts paradox angående hårdrockmusikens dämpande effekt av aggressiva
känslor. Efter att ha kommit så här långt i min diskussion så ser jag möjligheten att  lägga in en egen
fundering eller paradox, vilken går ut på följande;
   När det gäller hårdrockare som själva spelar hårdrockmusik och själva trakterar ett instrument
värderas skickligheten att hantera sitt instrument mycket högt. Hårdrockmusiker tränar mycket och
disciplinerat för att öka den egna skickligheten som musiker. När det gäller musikskapandet som
enskild musiker eller i en bandkonstellation så är de mycket ansvarsfulla. Detta är paradoxalt i och
med att de samtidigt och i övrigt håller ansvarslöshet som en dygd.

Ett annat förhållningssätt är att revoltera. Den som ger en bra beskrivningen av denna revolt i
resultaten är A. Nämligen att revoltera eller sätta sig lite emot vad föräldrar med flera förväntar sig
eller tycker är acceptabelt, genom att anamma extremare uttryck inom musiken.
   Att revoltera kan ske på flera olika sätt. Att sätta sig upp mot den etablerade smaken som A
redogör för är ett. Att sätta sig upp mot de regler som styr samhället och skolan är ett annat.

-"Hur är din relation till lärare?"
-"Jag vet inte, jag tror att jag är ganska kaxig ofta. Jag tycker att det är ganska roligt att
diskutera, med dem jag vill diskutera med. Det finns en del som jag gillar att diskutera med,
och så finns det andra jag diskuterar med för att de har så dåliga åsikter och säger dumma
saker, så att man bara vill käfta emot liksom. Jag tycker att det är kul att vara kaxig. Men
jag tror att jag är ganska schysst ändå."

Jag tänker ta tillvara på något som R sa i sin intervju angående detta.

-"Men det är ju alltid roligt att göra lite uppror mot vuxenvärlden, och då är ju lärarna de
vuxna som man träffar när man är i den åldern."

Det är klart att man testar gränser på lärare i skolan, eftersom det är de vuxna som ungdomar träffar
varje dag och som de "tvingas" att prata med. Detta tror jag i och för sig inte är något som bara
gäller för relationen mellan hårdrockare och lärare.

Myten om hårdrockare
Myten om hårdrockare är något som framskymtar på en rad olika ställen bland citaten i min
resultatdel och som jag även här i diskussionsdelen tidigare varit inne på, där jag bland annat sagt att
myten om hårdrockare tillsammans med en persons tidigare erfarenheter ligger till grund för den egna
självuppfattningen, det vill säga identiteten. Men det finns mer att säga om myten. Under rubriken
"Galna hårdrockare" i resultatdelen sägs bland annat följande:
-"Det vet i fan, det var väl rockmyten som dök upp där i huvudet under natten när man
började bli slirig."
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-"Trött på hela tillvaron?"
-"Nej för fan, tvärt om. Det var fest och man började hetsa lite. Det var ballt att slå sönder
lite. Det bara blev så."

I det här fallet handlar det om varför informanten gick bärsärkargång på inredningen i ett rum under
en turné. Han "skyller" på rockmyten. Han såg en möjlighet att leva ut rockmyten och tog den
chansen. Jag som inte förstod känslan som informanten ville belysa i detta kopplade genast ihop ett
destruktivt beteende med att må dåligt. Men hans replik på det kom lika fort som den kom
överraskande. Det hela förhöll sig på ett annorlunda sätt!. Plötsligt befann sig informanten i
situationen som många av hans idoler och förebilder befunnit sig i tidigare. Detta är mycket centralt i
mytbilder; att efterlikna någon eller några nyckelpersoner som på motsvarande sätt brutit med det
"städade vardagslivet" och i och med det blivit ikoner. Dessa blir referenspunkter i mannens
bedömning av sin egen manlighet. Något att förhålla sig till eller efterlikna. I det här fallet handlar om
att bli en del av sin egen historia som hårdrockare. Det handlar om en "berusning" när man inser att
man förverkligar en myt. Ditt namn tillförs listan på idoler som gjort precis samma sak. Myten
förankras och lever vidare.
   Åter; Vem har skapat hårdrocksmyten?, och vem vill behålla den?

Vi minns citatet; -"Allt som saknar ansvar är roligt, så där." Det är precis samma sak här, att
leva upp till myten. Häri finns förklaringen till den humoristiska undertonen och avsaknaden av ånger
som jag upplevde att berättelserna präglades av i resultatdelen efter att informanterna redogjort för
sina ansvarslösa beteenden (se "Galna hårdrockare"). Det är klart att det finns stolthet i rösten när de
levt upp till hårdrocksidentiteten och ytterligare förstärkt det gemensamma i att vara hårdrockare.

Gemenskap som manlig frizon
Det finns flera sorters gemenskap inom hårdrocken. Gemenskapen finns bland annat i att spela i ett
band. Vi har konstaterat att ungdomskulturen hårdrock är en typiskt manlig kultur. Det är främst
unga män som titulerar sig hårdrockare, och det är främst män, ung som lite äldre, som spelar
hårdrockmusik i olika hårdrockband. Man skulle kunna kalla medlemskapet i antingen ett rockband
eller i ungdomskulturen hårdrock för; ett medlemskap i en manlig frizon. Det har skrivits om manliga
frizoner när det gäller andra typiskt mansdominerade områden, sociala fält eller arenor. Det typiska
för en frizon är att män sökt sig dit av egen vilja och efter ett gemensamt intresse. Sådana
förhållanden bidrar till att den inbördes konkurrensen tonas ned. I frizonen tillåts män att få visa
entusiasm inför sitt gemensamma intresse och får skapa fritt. Skapande eller prestationer är något
som många manligheter bygger på. Dessutom bygger män ofta upp en gemenskap kring en
verksamhet, i detta fall skapandet, utförandet eller lyssnandet av/på hårdrockmusik. Det som en
frizon erbjuder är gemenskap och delaktighet. I frizonen stärks en gemensam definitionen av den
enskilda identiteten. Man är någon enskild i ett detta kollektiv, men kollektivet styr eller odlar ändå
vilken bild man har av sig själva. Här finns bland annat gemensamma värderingar och förhållningssätt
till olika saker som är "unika" för denna frizon. Man kan säga att denna frizon som inåt sett
symboliserar gemenskap, utåt sätt symboliserar utanförskap. Det är just det som är "frizonen", att det
är skilt från det "övriga" i samhället, där egna lagar, värderingar och normer råder. Detta sakpar
känslan av att "detta är något som bara rör oss, vi hårdrockare, och inga andra".

Gemenskap är också följande:
-"Är det ett speciellt sätt att vara?"
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-"Ja det tycker jag väl. Eller ja, visst kan du väl vara hårdrockare och ja, se ut som du vill.
Men för mig är det lite mer. Att man visar det mot någon annan, så får man snabbare kontakt
med någon annan hårdrockare. Man ser rätt lätt på en annan kille om han är hårdrockare
eller inte. Så när man träffs, är det det första. Man sänder ut signaler till varandra."

Som citatet belyser så är utseendet det första gemensamma vid en kontakt hårdrockare emellan
vilket i sin tur kan leda vidare till ett socialt utbyte. I vilket fall är möjligheterna till det större eftersom
man ser att man är två av samma sort. De "signaler" som sänds ut innehåller hela livsstilen, i och med
att det finns en slags enhetlighet i stilen. Det gemensamma är det som jag i denna diskussion försöker
att belysa. Det gemensamma i att dela identiteten som hårdrockare skapar en stark samhörighet med
uttalade värderingar;
-"Ser jag en hårdrockare så tycker jag ju, han är ju smart."

Skolan som en gemensam referenspunkt
Under denna rubrik skall jag lyfta fram det jag anser vara viktigt och intressant i informanternas
uttalanden om skolan. Skolan är i detta arbete en gemensam referenspunkt, som samtliga av
informanterna har en relation till.

-"Hur är det att vara hårdrockare i skolan?"
-"Det är fränt. Hårdrockare är jävligt motiverade, fast inte i skolarbetet, kanske man skulle
kunna säga. Vi, sådana som spelar i alla fall, kan ju vara hur framåt som helst, och ambitiösa
som fan. Men skolarbetet hinner man inte med. Det anses inte lika viktigt."

Här tror jag att en av förklaringarna till hårdrockares rykte som bärare av en eventuell antiskolkultur
finns. Hårdrockare har helt enkelt inte tid med skolan, eftersom de prioriterar det egna musicerandet.
Detta hänger ihop på flera olika sätt. De som folk i gemen inbegripet lärare karaktäriserar som
hårdrockare är i dag år 2000 allt som oftast hårdrockmusiker eller på annat sätt involverade i ortens
musikliv. Det är de som innehar hela stilen hårdrock. Andra  innehar den inte i lika stor utsträckning.
Möjligtvis att detta var annorlunda på 1980-talet då hårdrockstilen var av mer populär karaktär. Det
är ingen slump att jag själv i denna studie som skulle utforska hårdrockares lyssnande av
hårdrockmusik kom att intervjua sex stycken musiker, eftersom det är dessa som ser ut som
hårdrockare. Hur skulle man annars finna dem om det inte vore för deras utseende. Samma sak är
det för lärare i skolan. De ungdomar som de möter i skolan och som ser ut som hårdrockare är
oftast musiker. Unga musiker som inte har tid för skolan eftersom unga män kan "brinna" för en enda
sak så pass mycket att ingen ork blir över till något annat.

Det som mina informanter uttalat som det negativa med skolan är dess organisation, och med den de
regler som styr verksamheten i skolan som man "tvingas" finna sig i eller underordna sig. Något annat
som också fått utstå kritik av killarna är att de tvingas ta del av undervisning som de själva inte anser
att de har någon nytta av. Detta stämmer mycket väl in på vad författare som Fornäs, Lindberg,
Sernhede och Öhlund kommit fram till och som jag redogjort för under rubriken "läroprocesser" i
litteraturstudien. Att detta har att göra med skillnaden i läroprocesser eller skapandeprocess mellan
skolans värld och den andra "världen" som medlem i ett rockband tror jag stämmer till fullo. Jag tror
även att man kan söka en förklaring till detta i hårdrockarnas drömmar. De ska bli hårdrockstjärnor.
Och hårdrockstjärnor har väl ingen nytta av olika kemiska formler eller kunskap hur olika religioner
fungerar, eller? Denna förklaring stärks av vad det är för kunskaper som mina informanter anser sig
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ha nytta av. Dessa relaterar de till deras egna musicerande. T ex uppskattas engelskundervisningen
eftersom den värderats som en nyttokunskap, som är användbar när killarna skall skriva egen
rocklyrik.
   Det som värderas absolut högst i skolan av killarna jag intervjuat är den sociala gemenskapen som
finns där, med kompisar och klasskamrater:
-"Hur är det att gå på högstadiet?"
-"Jag tycker att det är kul, det är kul med alla kompisar och så. Det är roligt fast att oftast
skolarbetet är trist."

Detta handlar om att utstå någonting, i det här fallet skolarbetet för att kunna erhålla något annat, den
sociala gemenskapen. Detta stämmer överens med vad Paul Willis kom fram till i sin studie "Fostran
till lönearbete". Killarna i gänget som han studerade uttalade samma sak. Att träffa kompisarna
värderas så högt att man kan "utstå" det som finns runtomkring. Detta är inget unikt för just
hårdrockare eller arbetarklasskillar och skolan utan känns även igen från andra områden eller platser
i vårat samhälle; att människor är trötta på det de gör på sina jobb, men att de ändå går dit för
arbetskamraterna och gemenskapens skull.

En av orsakerna som nämns till att hårdrockare och lärare inte "drar jämnt" alla gånger skulle kunna
vara en avsaknad av ömsesidig respekt som både R och A talar om i respektive intervju. Här följer
ett citat om detta.
-"Vi var säkert halvjobbiga för lärarna, men det tänkte man ju inte på då. De äldre lärarna
fattade ju inte det där med musiken. De yngre hängde ju med, och då är man lite annorlunda
själv. Det blir respekt, när de fattar vad musiken går ut på. Det är ju en konstform man
sysslar med. Får man skit så ger man skit."

Hårdrockare är inte mer annorlunda än vad andra ungdomar är när det gäller viljan att bli
respekterade. Kanske att hårdrockare känner att de får kämpa mer för att erhålla den respekt de
själva tycker att de förtjänar. Detta med tanke på att de känner sin historia, att hårdrockare "alltid"
betraktats som avigt inställda till skolan, plus att hårdrockmusik varken tillhört "finkulturen" eller
tilltalat lärares musiksmak. Därför kan det vara så att de är än mer känsliga för att bli respekterade
för den musik och stil de representerar, eftersom detta ingår i deras identitet. Respekterar inte lärare
hårdrockarnas identitet, kan inte lärarna förvänta sig själva att bli respekterade av dem. Därför blir
den ömsesidiga respekten en förutsättning för att relationen mellan hårdrockare och lärare skall
fungera.

När det gäller mina informanters svar eller kommentarer till sambandet mellan att lyssna på
hårdrockmusik och att ha en negativ inställning till skolan så är de delade. Några av dem förstår var
ifrån detta samband skulle kunna komma, medan andra är oförstående. Dock blir deras förklaringar
åter att detta har att göra med deras stora intresse för musiken som de prioriterar före skolarbetet,
och inget som kan förklaras utifrån ett lyssnande på hårdrockmusik.

Slutligen; Hårdrockmusik som sådan förmedlar ingen negativ inställning till skolan, så som jag
uppfattar det. Men att musiken som en del av identiteten hårdrock skulle kunna göra det, är en annan
sak. Detta ger ett nytt ljus åt Keith Roes samband som jag refererade till i inledningen. Detta område
är mer komplicerat än så. Det räcker inte med att bara lyssna på hårdrock, för att definieras som
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hårdrockare eller kunna uttala sig så som en hårdrockare. Bara för att man lyssnar på hårdrock
betyder det inte att man är en hårdrockare.
   När du läser detta citat som följer, betona lite extra den absolut sista meningen så framskymtar
kärnan i detta arbete!

-"Finns det något i musiken som skulle kunna förmedla någon negativ inställning till
skolan?"
-"Du menar texter och så? Näe inte som jag har läst. Men ta t ex den största plugghästen i
våran klass på högstadiet. Han lyssna på hårdrock. Men han var ju ingen hårdrockare.

Sammanfattningsvis, den röda tråden i detta arbetes diskussion lyser inte alltid så starkt och
vägledande. Dock vill jag i denna diskussion visa på några delar i en livsstil. Delarna i livsstilen som
jag belyst i detta arbete är det som uttalats om: stil, musik, drömmar, beteende, värderingar och
skolan. Dessa delar sitter ihop och förutsätter varandra i en slags inre överensstämmelse. De säger
inte allt om livsstilen hårdrock, men de berättar i alla fall något.
   Att leva med en livsstil skapar en speciell identitet som är typisk för den livsstilen, i och med att det
är ett sätt att leva. De unga män som jag pratat med är hårdrockare och de uttalar sig "Om att vara
hårdrockare".

Avslutningsvis vill jag ge min resonerande förklaring till  hårdrockens attraktionskraft på pojkar och
unga män utifrån vad jag funnit och kommit till insikt om i detta arbete.     
   Som jag påtalat ovan uppfattar jag utifrån mina informanters uttalanden att hårdrocken erbjuder en
speciell identitet, identiteten eller livsstilen "hårdrock". I denna identitet ingår bland annat det jag har
som syfte för detta arbete att ta reda på.
   Identiteten är en bidragande orsak till vari attraktionen för hårdrock består. Men endast den räcker
inte som förklaring. För att förstå hur allt samman hänger ihop är det viktigt att beröra vilka det är
som attraheras hårdrock och vad den har att erbjuda dessa. Vi vet sedan tidigare forskning av bland
andra Trondman, Roe och Nylöf, att hårdrockmusik har störst attraktionskraft på unga män ur
arbetarklassen. Hur många av de unga männen i min studie som ej är av arbetarklass kan naturligtvis
diskuteras. Dock är majoriteten av informanterna unga män ur arbetarklassen, enligt min bedömning.
   Enligt mig förklaras sambandet mellan arbetarklass och manlighet och attraktionen för hårdrock på
följande vis. Det jag tar fasta på som uttryck för arbetarklass är innehållet i de drömmar om
framtiden som hårdrockarna i min studie uttrycker. Jag uppfattar att hårdrocken erbjuder eller
snarare utstrålar möjligheter för dessa unga män att nå dessa drömmar. Annars skulle de inte
uttrycka dem så starkt och hålla fast vid dem. Drömarna handlar om att kunna bli något mera, genom
att spela i ett rockband. Beundran inför duktiga musiker/artister och det envisa tränandet på att
efterlikna dessa, håller drömmen om att själv lyckas vid liv. Att kunna "slå sig ut" ur sin egen
klasstillhörighet med hjälp av en "elgitarr". Revolten blir en effekt av viljan att "slå sig ut".
   Det typiskt manliga finner jag i att unga män i ett rockband samlas kring något att göra tillsammans,
vilket skapar en gemenskap. Olika former av manligheter bygger på prestationer av olika slag,
eftersom manliga ideal har sina rötter i prestationer. Den enskilda prestationen krockar ej med att
göra något tillsammans, eftersom det i ett rockband förstärker och förbättrar det man gör ihop.
   För att mycket kort sammanfatta detta anser jag; Formerna av att göra något tillsammans byggt på
prestationer som finns i spelandet i ett rockband, attraherar det manliga. Dessa former utsrålar
möjligheterna av att kunna nå drömmen av att bli något mera, vilket är en strävan i arbetarklassen.
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Hårdrocken erbjuder möjligheter till detta. Detta anser jag vara det som förenar just unga män ur
arbetarklassen och deras attraktion för just hårdrock.
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 Bilaga 1.
Hej!

Jag heter Jesper Forsberg och läser sista året på lärarutbildningen på universitetet i Linköping. Om
allt går som det skall så kommer jag vara färdig SO-lärare nu i december.
Du får detta brev med anledning av det examensarbete som jag skall genomföra innan dess. Jag har
för mitt arbete valt att skriva om hårdrockare, hårdrockmusik och grundskolan. Det finns dessutom
ett ungdomsperspektiv på mitt arbete. Kort sagt så är mitt syfte med detta arbete att få en insikt i hur
hårdrockare i övre skolåldern och äldre ser på sig själva, deras syn på och relationen till
hårdrock musiken samt synen på sig själva och hårdrock musiken i relation till skolan. Det är
faktiskt inte så luddigt som det kanske låter!
Att jag valt att skriva om detta beror dels på mitt egna musikintresse, och att jag just skall bli lärare.
Orsakerna till varför det blev hårdrockare och hårdrockmusik som jag valde att skriva om är flera.
För det första så kan jag väldigt lite om hårdrock och/eller heavy metal. Mina "kunskaper" om
hårdrock bygger mycket på de myter som finns kring hårdrocken.
Även om hårdrockmusiken egentligen aldrig har tilltalat mig, så har jag varit fascinerad av vad det är i
hårdrocken som så starkt tilltalar andra. Jag skall väl erkänna att jag äger Ozzy Osbourne`s "Bark at
the moon" och ett par Kissplattor, men dessa är väl inte helt representativa för hårdrocken i dag, vad
jag kan förstå.
För det andra så finns det olika undersökningar som redan är gjorda, där man betraktat hårdrockare
och hårdrockmusik utifrån musikstil, ungdomskultur, subkultur, bandkultur, antiskolkultur m.m, vilka
har hjälp mig att få en inblick i hårdrockens värld, utifrån olika "forskarögon" vill säga.
För det tredje så har aldrig jag stött på någon hårdrockare som varit speciellt intresserad av skolan,
och frågar mig därför naturligtvis, varför?
Jag är alltså i behov av Dig och dina kunskaper inom och känslor för hårdrock, heavy metal och alla
dess undergenrer. Dessutom är jag intresserad av dina skolerfarenheter, men inte dina betyg eller hur
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Du "lyckats" i skolan. Jag hoppas bara att Du skulle vilja förklara och berätta  lite om olika saker
som jag är intresserad av.
Du är en av sex personer som ingår i min undersökning. Ditt namn har jag fått från personalen på
antingen Hårstorps- eller Nyhems fritidsgård, när jag frågat efter någon som dels är hårdrockare,
men som även kan prata om "sin" musik.  Man kan alltså säga att Du är en av de mest lämpade för
denna undersökning i Finspång, vilket jag hoppas kommer innebära att Du vill ställa upp på min
intervju. Annars blir det någon mindre "lämpad" person som får ta din plats i undersökningen.
Intervjun kommer troligtvis ta närmare en timme att genomföra. Jag kommer att använda
bandspelare, för att på bästa sätt få med allt vi kommer att prata om. Du kommer inte att få ut mina
frågor i förväg, eftersom jag vill ha dina spontana svar och diskussioner. Däremot kan jag säga att
frågorna kommer att beröra dig som person, musiken, dig och musiken, skolan och dig och skolan
(med skolan menar jag grundskolan, framför allt högstadiet).
Min förhoppning är att vi mycket kort efter att Du fått detta brev kan bestämma tid och plats då vi
kan genomföra intervjun. Det är nämligen mycket viktigt för mitt arbetes tidsschema att det sker inom
en mycket snar framtid.
Ring mig så fort du bestämt dig!!    Telefon nr. 193 50
Med hopp om ditt deltagande. Jesper Forsberg

FRÅGOR Bilaga 2.

INDIVIDEN

1.   Vad heter du?

2.   Hur gammal är du?

3.   Berätta lite dig själv?
-Som person
-Är det något som är speciellt viktigt för dig?

4.   Vad arbetar dina föräldrar med?

5.   Är du hårdrockare?
-Berätta om hur det är att vara hårdrockare
-På vilket sätt är du hårdrockare?
-Speciellt sätt att vara?
-Stil
-Attityder
-Värderingar
-Utskilja sig från andra?

6.   Vad tycker du om t ex punkare eller hip-hopare (andra stilar)
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-Vad har ni hårdrockare som andra stilar saknar?

7.   Är alla dina vänner hårdrockare?
-Hur umgås du med dina vänner?
-Hur kommer hårdrockmusiken in i erat umgänge?

8.   Berätta om det mest vilda, galna och ansvarslösa som du har gjort?
-Beskriv händelsen
-Varför inträffade detta?

9.   Lyssnar du mera på heavy metal (hårdrock) om du är på något speciellt humör?
-Vilket sorts humör?
-Hur påverkar musiken dig då?

10. Vad tycker dina föräldrar om heavy metal musik?
-Hör du klagomål om musiken hemma?
-Berätta om hur ditt musiklyssnande "fungerar" hemma

11. Nämn tre personer som du beundrar!
-Varför dessa
-Vad betyder de för dig

12. Vad gör du om tio år?
-Berätta om dina framtidsplaner

MUSIKEN

13. Vad är det i heavy metal (hårdrock) musiken som du gillar?
-Varför gillar du den?
-Vad är det som gör heavy metal musiken så bra?

14. Finns det speciella grupper och låtar som du gillar mer än andra?
-Varför gillar du dessa?
-Vilken sorts hårdrock spelar de
-Vad handlar låtarna om
-Vad betyder de låtarna för dig

15. Lyssnar du mera på texterna än själva musiken?
-Oavsett vilket - Varför är det så

SKOLAN

16. Berätta om skolan, högstadiet?
-Hur var det att gå på högstadiet
-Bra/Dåligt
-Hur var det att vara hårdrockare i skolan - ev problem, konflikter
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-Relationen till lärare - vad tyckte de om hårdrockare
-Kände du dig annorlunda, för att du var hårdrockare

17. Vad skulle du vilja ändra på i skolan?
-Hur borde det vara?

18. Tror du att du lärt dig något i skolan som du har nytta av?
-På vilket sätt?
-Har skolan lyckats forma eller förändra några värderingar hos dig?

19. Vad säger heavy metal musiken om skolan?
-Förmedlar den några attityder mot skolan

20. Det finns en del som säger att det finns ett samband mellan att lyssna på heavy metal musik och
ha en negativ inställning till skolan.

-Vad tror du om det
-Har du själv känt så


