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VÄL VALDA ORD
Vem ska säga sanningen om inte konstnären?

Vem ska ifrågasätta vår värld, struktur, ja hela jävla systemet om inte konsten?

Jag önskar mig ett oberoende kulturliv.

Jag önskar att jag slapp höra ett enda ord till om att kultur inte får kosta samhället pengar,

att konsten måste närma sig näringslivet, bli säljbar, bli till underhållning.

Jag tänker att dom försöker tysta oss.

Konsten.

Den sista fria rösten.1

1 Ella Tillema i Sydsvenskan 2013-12-31
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Abstract
Titel: Distat Motstånd: Motståndsartikulationer i all-trans/female-punkbands låttexter

Nivå: Kandidatuppsats

Författare: Gina Kling

Handledare: Åsa Carlsson

Syfte och frågeställningar: Uppsatsens syfte är att lyfta fram motståndsartikulationer i

låttexter skrivna av aktiva all-trans/female-punkband. Frågeställningarna behandlar

låttexternas teman, deras referenspunkter, bandens val av mottståndsstrategi och vart

detta motstånd riktas.

Teori: Huvudsakligen har motståndsforskarna Mona Lilja och Stellan Vinthagens bok

Motstånd (2009) använts för att beskriva hur motstånd verkar i förhållande till makt. Judith

Butlers Genustrubbel (2007) har använts för att exemplifiera makt- och motståndsverkan

kopplat till kön.

Metod: Låttexterna har analyserats kvalitativt och tolkats i relation till det omgivande

samhällets maktstrukturer. På så sätt har tema och referenspunkter utlästs. Hur

motståndet artikuleras i låttexterna har sedan beskrivits med hjälp av uppsatsens

teoretiska utgångspunkter.

Resultat: Det har funnits ett stort omfång av motståndsartikulationer i alla nio låttexter.

Motståndet har främst riktats mot patriarkala maktstrukturer. De tre bandens

motståndsartikulationer går att särskilja genom de olika motståndsstrategier de

använder sig av för att adressera patriarkatet. Matriarkatet använder sig av humor,

Korp av symboliskt våldsamma artikulationer och Flocken av både det symbolisk

våldsamma och artikulationer som kritiserar begränsande normer och ideal.

Nyckelord: motstånd, punk, all-trans/female-punkband, DIY, textanalys
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1. Inledning
Med distad gitarr, bas, trummor och inte sällan en lätt skrikande/aggressiv vokalist går det att

skapa det som på 1970-talet kom att kallas för punk. Jag vet inte varför just punken gör så att

hela min kropp kan vibrera av ilska och lycka på en och samma gång; då när en är på en

riktigt bra spelning och det abstrakta livet helt plötsligt omvandlas till en fysisk känsla.

Jag brukar säga att jag andas punk, för det är genom punken jag får utlopp för allt viktigt i

livet; politiken, vännerna, gemenskapen och drömmen om någonting bättre. Därför skrev jag

även min B-uppsats om punk, Screaming Females: att spela roll på scen. I den uppsatsen

intervjuade jag kvinnliga vokalister som skriker i punkband. Jag ville veta hur de gör kön och

förhåller sig till kön inom en DIY-punkscen.2 Uppsatsen fångade mycket av den

mansnormativa problematik som scenen innebor, men till mig gav den även oändligt med

styrka genom att få höra dessa vokalisters berättelser. Efter opponeringen av uppsatsen

återstod en central fråga: vad är det vokalisterna skriker om? Så trots att jag har lämnat de

explicit skrikande kvinnliga vokalisterna så vill jag med denna uppsats utforska orden, dess

mening och det förmenta motståndet i punkbands låttexter.

Varför musikaliska uttryck och punken i synnerhet intresserar mig är för att jag instämmer

med Ove Sernhedes resonemang om musikens och övriga kulturuttrycks förmåga att just

uttrycka upplevelser som inte görs möjliga i det dominerande språket (Sernhede 2006: 60).

För mig finns det något kittlande med att erövra ett musikinstrument, kollektivt skapa något

som låter, för att därefter förmedla det gemensamt genom ett brusande ljudsystem. Inte minst

därför att varenda del av musikindustrin i princip fortfarande är maskulint kodad. Jag håller

nämligen med Sernhede som hävdar att det i sådana här kulturuttryck finns potentiellt

motstånd (Sernhede 2006: 69), vilket är det denna uppsats ska handla om.

1.1 Syfte och frågeställningar

Denna uppsats syfte är att lyfta fram motståndsartikulationer i låttexter skrivna av aktiva all-

trans/female-punkband hemmahörande i DIY-punkscenen.3

2 DIY står för Do it Yourself och DIY-punkscen förklaras närmare under rubrik 3.3 Urval, avgränsningar och
etiska ställningstaganden.
3 Istället för att skriva ut ”band med transpersoner och/eller kvinnor” så har jag satt samman ett ord innehållande
både svenska och engelska som öppnar upp ”all-female”-begreppet för transpersoner.
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Mina frågeställningar är följande:

 vilka teman har låttexterna?

 vilka är låttexternas referenspunkter?

 vilka motståndsstrategier använder sig banden av i sina låttexter?

 mot vilka maktstrukturer riktar sig bandens artikulerade motstånd?

Uppsatsen syftar även till att låta de utvalda banden själva komma till tals om sina låttexter;

varför de skrevs och vad de vill säga med dem.4

1.2 Bakgrund till ämnet

“She had always suspected that capitalism tended to wreck art: Now she had proof.”5

Idag kläs ofta kulturen in i namn såsom ”kreativa näringar”, ”upplevelseindustri” eller

”kreativ ekonomi”, vilket beror på att kulturen under 1990-talet började ses som en

oexploaterad resurs för ekonomisk tillväxt. I den statliga kulturutredningen från 2009 betonas

t.ex. vikten av att kulturen ska samverka med näringsliv, företagande och entreprenörskap

(Bjurström, Fredriksson & Möller 2012: 22, 27).6 Allt det här står långt ifrån punkens Do-it-

yourself-filosofi (DIY) eller det lite nyare namnet på samma fenomen, Do-it-together (DIT).

DIY-filosofin kanske är punkens mest trogna följeslagare som närmast kan beskrivas som

dess själ; ”[to] create something from nothing, fashion from garbage, music and art from

whatever was nearest at hand” (Marcus 2010: 37).

DIY-filosofin visar att det som i samhället anses vara värt ”nothing” faktiskt kan göras till

”something”. Ett värdeskapande som ifrågasätter kapitalismens livsviktiga konsumtion för att

istället själv vara aktör i gemenskap med andra. Liknande tankar hade även de aktivister som

på 1960- och 1970-talet i Sverige ”amatörmässigt” utgick ifrån sitt politiska engagemang och

uttryckte sig genom musiken (Arvidsson 2008: 312-313). De ville förhålla sig respektlöst mot

samhällets musikaliska konventioner och istället lyfta fram musikskapande som ett medel mot

”konsumtionssamhällets alienation” (Arvidsson 2008: 377-378).

4 Det kommer jag att göra genom e-mejlbaserade intervjuer. Svaren från banden kommer dock inte att användas i
mina tolkningar av låttexterna utan ska istället ses som kompletterande läsning. Jag väljer att intervjua banden
därför jag anser att det är viktigt att de ges en röst i uppsatsen då det är deras ord jag tolkar och skriver om. Deras
svar presenteras under egna rubriker i 4. Analys och diskussion. Läs mer under rubrik 3.5 Tillvägagångssätt.
5 Citatet refererar till bandet Nirvanas uppgång och fall i Marcus (2010: 271).
6 Samma kulturutredning som plockade bort det kulturpolitiskamålet från 1974 om att ”[k]ulturpolitiken skall
motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet” (Möller 2009: 444).
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DIY-punken kan alltså sägas vara en motvikt till våra kulturentreprenöriella samtidstendenser

då den genom sin DIY-filosofi avdramatiserar vem som får vara skapare och producent och

därigenom också vem som blir passiv konsument. DIY-punken kan därför ses som en

utomparlamentarisk protestform (Sernhede 2006: 71) som betackar sig från kommersiella

intressen i sitt skapande. Helt i motsats till svenska statens nutida kulturpolitik.

Punk och feminism = sant?

Det hävdas att punken uppstod i England och att punkarna där gjorde synligt motstånd mot

den rådande samhällsordningen med sin blotta uppenbarelse och dystopiska samhällsanalys.

De använde sig t.ex. av ett ”smärtfyllt symbolspråk” genom rakblad, säkerhetsnålar och nitar

för att tala om ”utanförskap, ofrihet, underordning och mänsklig dressyr” (Sernhede 2006:

92). Detta upproriska arv är det många som gärna tar fasta på inom punkscenen idag, inte

minst feminister. För på 1970-talet ansågs feminismen gå hand i hand med punkens värden av

”self-empowerment and independence from authority”. Dock kom det att förändras ju mer

punken kommersialiserades, enligt Rosenberg & Garofalo (1998: 809). En annan tolkning är

att punken blev mer mansdominerad vid inträdet av hardcore på 1980-talet. ”The concerts’

mosh pits, flurries of flying elbows and wandering hands, drove most girls to the sidelines or

out of the scene altogether”, enligt Marcus (2010: 49).7 Att DIY-punkscenen fortfarande är en

mansdominerad arena finns det flertalet studier som styrker och det är även därför uppsatser

som denna behöver skrivas för att kvinnor och transpersoners röster inte ska bli betydelselösa

och/eller osynliggjorda på grund av att de inte utgör normen inom scenen.8

En stark röst för förändring av maktstrukturer inom punkscenen höjdes av Riot Grrrl-rörelsen

i 1990-talets USA. Även om Riot Grrrl inte var ett renodlat punkfenomen så var det en del av

DIY-punkscenen och de slog hål på myten om punken som en ”alternativ” bättre plats i

samhället. Deras egna erfarenheter vittnade istället om att unga kvinnor behandlades på precis

samma förminskande sätt där som utanför scenen. De menade att DIY-punkscenen hyllade

män och osynliggjorde kvinnor samtidigt som objektifiering av kvinnors kroppar och sexuella

trakasserier inte togs på allvar (Marcus 2010: 92). Riot Grrrl kan både beskrivas som en

radikal feministisk rörelse av unga kvinnor och som en högljudd musikscen med ”a noisy

message of female self-empowement voiced by several punk musicians” (Marcus 2010: 9,

7 Hardcore är en subgenre inom DIY-punk.
8 För namngivna studier se rubrik 1.3 Tidigare forskning.
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14). Det skrevs fanzines, bildades (punk)band och skapades grupper runt om i landet som

använde sig av medvetandehöjande diskussioner om sina egna liv, om att skapa konst och

musik och för att planera politiska aktioner (Marcus 2010: 14).9 Informanterna i Rosenberg

och Garofalos artikel, Riot Grrrl: revolutions from within, beskriver tillverkandet av fanzines

som en tillgänglig och självutvecklande form av politik där ingen censurerar dem och där de

får uttrycka vad de själva känner och tänker (Rosenberg & Garofalo 1998: 811), en informant

beskriver storheten med fanzines så här: ”[p]utting it on paper is making it real” (Rosenberg

& Garofalo 1998: 823).

Riot Grrrl-rörelsen är viktig i historieskrivningen av punken och den fortsätter att inspirera oss

feminister som ännu inte gett upp hoppet om en punkscen fri från missgynnande strukturer. Vi

fortsätter att vårda arvet genom att Riot Grrrl-bandens musik fortfarande spelas på konserter,

samtida punkband gör covers på sina favorit-riot-grrrl-hits (ofta till publikens stora jubel) och

både nyproducerade och gamla dokumentärer om Riot Grrrl fortsätter att visas offentligt. Riot

Grrrl hjälpte många av oss att avmystifiera musiken och använda den som politiskt medel för

att uttrycka oss.10

1.3 Tidigare forskning

Det ska sägas att det inte finns ett överflöd av forskning på temat all-trans/female-punkbands

motstånd och därför kommer den här presentationen bygga på en utvidgad ämnesbakgrund för

att täcka in forskning om främst punk ur ett könsperspektiv.

I början av 1990-talet upptäckte Lauraine Leblanc att inget fanns forskat om just tjejer inom

punken. Den situationen kan tyckas vara anmärkningsvärd men samtidigt bekräfta den starkt

manliga norm inom genren/subkulturen. Det gör att den studie Leblanc sätter igång kan ses

som oerhört viktig forskning inom ämnet. Leblanc genomför alltså en fältstudie som omfattar

fyra nordamerikanska städer och som genomförs mellan åren 1993 och 1995. Leblanc gör i

sin avhandling Pretty in punk: girls' gender resistance in a boys' subculture (1999) både

deltagande observationer och intervjuer med 40 ”punk girls” för att ta reda på vad det är som

gör en så mansdominerad subkultur som punken attraktiv för unga kvinnor. Leblanc menar att

nyckeln till att förstå dessa ”punk girls” är genom deras motstånd mot traditionella

9 Ett fanzine är en hemmaproducerad skrift som ofta består av hopvikta A4-papper. Kommer från ordet Fan
Magazine och benämns ibland förkortat endast som ”zine”.
10 Jag går närmare in på min egen situering under rubrik 3.3 Urval, avgränsningar och etiska ställningstaganden.
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könsnormer. Om mäns plats i subkulturen handlar om att hylla och utforska maskulinitet, så

förkastar och omförhandlar istället de unga kvinnorna femininitet. Som Leblanc uttrycker det:

”[a]s they became punks, they learned to ’do gender’ differently” (Leblanc 1999: 227).

Samtidigt som Leblanc intervjuar ”punk girls” pågår Riot Grrrls-rörelsen i USA, som Jessica

Rosenbergs och Gitana Garofalos artikel från 1998, Riot Grrrl: revolutions from within,

fokuserar på. De genomför fyra konferenssamtal med nio Riot Grrrls från olika delar av USA

där de talar om rörelsen i stort och personliga erfarenheter i synnerhet. Den bild som träder

fram är en kreativ rörelse fylld med motstånd mot härskande föreställningar som begränsar

(unga) kvinnors liv. Både Leblancs studie och Rosenbergs och Garofalos artikel lyfter fram

sammanhang (”Punken” och ”Riot Grrrl-rörelsen”) där unga kvinnor ges möjlighet att ”göra

kön” på ett sätt som inte sanktioneras av samhället i stort.

I Sabina Ostermarks artikel från 2003, Rött läppstift är också politik: Riot Grrrls och

feminism, undersöks sexualitet och feminism i åtta feministiska fanzines i början av 2000-talet

utifrån begreppet ”DIY-feminism”. DIY-feminism kopplar författaren ihop med punkens

DIY-filosofi och Riot Grrrl-rörelsens framträdande fanzine-produktion. Ostermark kommer

bl.a. fram till att rösterna i dessa feministiska fanzines vill bekräfta sitt eget kön men på

samma gång motverka uppdelningen i två begränsande kön. Som strategi omtolkar de

symboler för femininitet och maskulinitet för att skapa förvirring och vägrar placera

människor i fack. I tidigare nämnda Rosenberg och Garofalos artikel vittnar en av deras

informanter om hur närliggande fanzineskapandet är med att spela i band genom orden: ”[a]

band is a musical zine” (Rosenberg & Garofalo 1998: 823). Så trots att denna uppsats inte

handlar om feministiska fanzines så anser jag att Ostermarks artikel ligger så pass nära mitt

ämne eftersom DIY-filosofin och feminism är centralt i båda.

När det svenska feministiska fanzineskapandet går på högtryck runt millennieskiftet genomför

Anna Sager deltagande observationer och intervjuer med sju aktiva ”tjejer” i DIY-punkscenen

i Umeå. Sagers uppsats från 2002, Den politiska subkulturens paradoxer: Tjejer inom

punk/hardcore om kön och identitet, undersöker identitetsformeringar, könsmaktsstrukturer

och motsättningen mellan teori och praktik i DIY-punkscenen i Umeå. Sagers uppsats är, med

min vetskap, den enda svenska studien som med ett könsperspektiv undersöker det jag

refererar till i denna uppsats som DIY-punkscenen. Resultatet i Sagers uppsats är bl.a. att det
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inte råder brist på kunskap om ojämnställda förhållanden utan att det istället handlar om mäns

ovilja att dela med sig av utrymme och makt.

Den bilden känns igen i Siri C. Brockmeiers uppsats “Not Just Boys’ Fun?”: The Gendered

Experience of American Hardcore, från 2009. Genom sångtexter, bilder och intervjuer

undersöker Brockmeier hur kvinnor har exkluderats från historieskrivningen av den

amerikanska hardcorescenen. Det visar sig ha skett genom strukturell utestängning ifrån

utrymme och makt. Både Sager och Brockmeiers uppsatser säger något om den kontext mina

utvalda all-trans/femalepunkband befinner sig i, vilket jag anser vara viktigt att ha med sig i

läsningen av deras låttexter.

Den forskning jag vill lyfta fram som inte rör punk eller DIY är Hillevi Ganetz avhandling

från 1997: Hennes röster: Rocktexter av Turid Lundqvist, Eva Dahlgren och Kajsa Grytt.

Precis som jag kommer att göra i den här uppsatsens så analyserar Ganetz dessa tre musikers

låttexter. Ganetz sätter även in dem i en populärmusikalisk kontext utifrån urvalskriteriet kön,

för att på så sätt synliggöra att kvinnor har skrivits ur musikhistorien, men främst för att

undersöker vad som händer när kvinnor (”de andra”) tar sig an rockmusiken. Gantez tittar

närmare på vad de skriver om (tematik) och varför texterna har just den tematiken. Trots

urvalskriteriet kön så kommer Ganetz fram till att det inte finns en enhetlig kvinnlig röst eller

en femininitet när det gäller låttexterna och deras tematik, utan istället ”tre textuniversum […]

mer olika än lika” (Ganetz 1997: 281). Den androcentriska kulturen och den manligt

dominerade musikbranschen skildras olika av de tre musikerna men framkommer hos alla

genom ”kvinnliga rebelliska jag-positioner” (Ganetz 1997: 282).

1.4 Disposition

I denna uppsats inledande del har jag presenterat mitt syfte och frågeställningar, en bakgrund

till ämnet och tidigare forskning. Härpå följer ett teoriavsnitt med mina teoretiska

utgångspunkter och centrala begrepp. Därefter följer ett metodavsnitt där jag berättar om mina

metodologiska utgångspunkter och val av metod. Jag presenterar även urval, avgränsningar

och etiska ställningstaganden, källorna varifrån mitt material kommer ifrån och jag går

igenom mitt tillvägagångssätt. Efter metoden följer analys och diskussion och uppsatsen

avslutas med en referenslista och bilagor.
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2. Teori
Det har forskats mycket om makt i olika former men inte så mycket på motstånd som

fenomen i sig. Mona Lilja och Stellan Vinthagen är dock två forskare knutna till Göteborgs

Universitet som är drivande i att utveckla det fält som kallas Resistance Studies

(motståndsstudier) (Lilja &Vinthagen 2009b: 47-48). Jag kommer att använda mig av deras

antologi Motstånd (2009) och även Vinthagens avhandling Ickevåldsaktion: en social praktik

av motstånd och konstruktion (2005) och Vinthagens artikel Political undergrounds: Raging

riots and everyday theft as politics of normality? (2008). Hos filosofen Judith Butler hämtar

jag makt- och motståndsexempel ur boken Genustrubbel (2007). Utöver detta influeras jag av

Michel Foucaults maktbegrepp. Teoriavsnittet har sitt huvudsakliga fokus på motstånd men

tar sin början i en kort presentation av två olika teorier om makt.

2.1 Teoretiska utgångspunkter

Makt

Begreppet makt är centralt i denna uppsats eftersom den handlar om motstånd; för ”där makt

finns, finns motstånd”, enligt Michel Foucaults välkända utsaga (1976/1980: 121). Makt är

dock ett omtvistat begrepp med tillhörande många olika teorier om hur makt verkar.

Förståelsen av makt blir därmed också avgörande för vilka former som lämnas möjliga för

motståndshandlingar, vilket jag ska visa exempel på nedan.

Lilja och Vinthagen förklarar att maktbegreppet inom akademien har blivit allt mer komplext,

från att ha setts som något formellt som har innehafts av en elit till att nu även innefatta och

fokusera på sociala processer och identitetskonstruktioner (Lilja & Vinthagen 2009a: 27).

Enligt Foucault finns makten överallt, likt ett oändligt nätsystem utan något centrum. Det

betyder nödvändigtvis inte att allt är makt, utan snarare att makt kommer överallt ifrån

(Foucault 1976/1980: 118). Makt är alltså inget enskilda individer har eller besitter, utan

makten verkar istället genom våra diskurser, gemensamma föreställningar och normer, vilka

både formar och formas av individer (Lilja & Vinthagen 2009a: 33).

Att makten både formar individer och formas av individer är subjektiveringsprocessen ett

exempel på. Makt kategoriserar individer och tvingar på dem identiteter, vilket kan kallas för

en ”subjektivitetens underkastelse” (Wasshede 2010: 29). Detta har Judith Butler synliggjort

genom att hävda att feminismen har krävt representation av kvinnor eftersom kvinnor
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representerats missvisande eller inte representerats alls. Här menar Butler att det finns ett

inneboende problem med att kräva representation, då representation endast kan erbjudas dem

som iscensätter kvinna på det sätt som representationen fastslår; alltså både skapas och

begränsas kategorin kvinnor av samma maktstrukturer som paradoxalt nog både erbjuder

(vissa) kvinnor ett subjektsskap men samtidigt hindrar (andra) kvinnor från att antas i den

kategorin (Butler 2007: 50-51).

En helt annan teori om makt undersöks i Stellan Vinthagens avhandling Ickevåldsaktion: en

social praktik av motstånd och konstruktion, där maktteorin huvudsakligen bygger på

lydnadskedjor mellan makten och de underordnade. Här karakteriseras makten utav att den

enskilda individen underordnar sig makten ”helt eller delvis, medvetet eller omedvetet,

tillfälligt eller kontinuerligt” (Vinthagen 2005: 261). Denna maktteori lämnar stort utrymme

för motstånd genom att ju fler människor som vägrar att underordna sig och vägrar att lyda,

desto mer minskar ”makthavarens” makt (Vinthagen 2005: 259-260). Det ska dock sägas att

trots människors lydnad så agerar underordnade människor olika, vilket gör att makten aldrig

kan bli fullständig, enligt Vinthagen (2005: 262).

Denna maktteori ser makt som ett nollsummespel, alltså något som individer innehar och kan

bli av med, helt i motsats till den Foucaultsinspirerade maktteori presenterad ovan. Dessa två

teorier behandlar alltså betydelsen av makt helt olika vilket gör att de här inte står i

motsättning till varandra. Det jag vill synliggöra genom att helt kortfattat visa på två olika

maktteorier är att beroende på hur en ser på maktens verkan lämnas det olika öppningar för

motståndspraktiker. I det senare fallet handlar motståndet om att inte lyda (den vertikala och

hierarkiska) makten, medans i det förra istället handlar om att försöka förändra diskurser och

bråka med maktens erbjudna identiteter.

Motstånd

Motstånd kan se ut på olika sätt men inom motståndsforskningen finns en samstämmighet

kring att motstånd definieras av en handling som står i opposition till makt (Lilja &

Vinthagen 2009b: 49). Motståndet kan därför ses som en respons på makt som kan uttryckas

genom en impuls, en nödvändighet eller genom en medveten strategi (Lilja & Vinthagen

2009b: 53). Motståndsforskningen delar även upp motståndet i två fält; dels det organiserade,

uppenbara och politiskt motiverade motståndet (revolutioner, demonstrationer, strejker,
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upplopp o.s.v.) men också i det som kommit att kallas för vardagsmotstånd; det individuella,

dolda och informella (Lilja & Vinthagen 2009b: 48).

Stötestenen inom forskningsfältet är huruvida det måste finnas en intention för att handlingen

ska kunna definieras som motstånd, något som jag i likhet med Lilja och Vinthagen inte anser

vara nödvändigt (Lilja & Vinthagen 2009b: 51). Om vi inte drar denna slutsats skulle

motstånd endast vara möjligt för dem som har förmågan att politiskt motivera sina handlingar

(ibid.). Lilja och Vinthagen lyfter fram exemplet digital fildelning som ”en av världens för

nuvarande största motståndsrörelser” där miljontals människor (med eller utan intention)

ifrågasätter upphovsrätten och omkullkastar förutsättningar för transnationella företag i

underhållningsindustrin (Lilja & Vinthagen 2009b: 50). Det föranleder Lilja och Vinthagen

att förklara sin definition av motstånd så här: 1) en handling 2) som utförs av någon i

underordnad position eller i solidaritet med någon i underordnad position 3) som sker i

respons på makt 4) där handlingen har möjlighet att underminera denna makt (Lilja &

Vinthagen 2009b: 51).

Vardagsmotstånd

Vardagsmotståndet karaktäriseras av handlingar som är maskerade för makten, t.ex. genom

ironi, stöld, långsamt arbete, oförståelse eller missförstånd. För att på så sätt både framstå som

lojal inför maktens kontrollmekanismer och på samma gång undergräva maktrelationen (Lilja

& Vinthagen 2009b: 75). Enligt Lilja och Vinthagen handlar vardagsmotståndet även om

marginaliserade gruppers försök att uppvärdera sina identitetspositioner för att bryta

hierarkiska system uppbyggda kring kategorier och stereotypiseringar av t.ex. kön, ras eller

sexualitet.  Genom att upplösa eller ändra kategorierna, som utgör hierarkins grund, går de att

förändra. Många vardagsstrategier går därför ut på att omdefiniera eller uppvärdera olika

identitetspositioner (Lilja & Vinthagen 2009b: 76-77).

Men vardagsstrategierna kan även handla om att politisera vardagslivet i sig; vad vi äter, vilka

kläder vi bär eller med vem och hur vi har sex (Ambjörnsson & Bromseth 2013: 19-20). Det

blir en form av vardagsaktivism som pekar ut vardagliga maktförhållanden. För makten

verkar så subtilt att den inte alltid går att lägga märke till om den inte ifrågasätts av just

motståndet, exempelvis genom att medvetet eller omedvetet bryta mot en norm (Lilja &

Vinthagen 2009b: 48). I artikeln Political undergrounds: Raging riots and everyday theft as

politics of normality? undersöker Stellan Vinthagen den politiskt rådande normaliteten genom
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att närma sig två motståndshandlingar (upplopp och stöld) som idag klassas som ”the political

underground”. Alltså handlingar som gör motstånd mot etablerade maktstrukturer som

därmed avskrivs som oacceptabla politiska röster i vår tid (Vinthagen 2008: 2-3). Vinthagen

skriver om en motståndspolitik där inget anses vara opolitiskt och inget lämnas åt slumpen;

där spelplanen är det urbana stadslivet och den privata livsstilen är spelpjäsen

motståndsstrategierna kretsar kring (Vinthagen 2008: 8). Vinthagen formulerar det som en

form av ”Do It Yourself culture” där ingen ber makten om lov och där aktivisterna själva

skapar de önskvärda förändringar de vill åt genom direkt aktion (Vinthagen 2008: 11). Det är

en samtidsform av politiskt motstånd som ofta missförstås av professionella politiker som

avskriver det som ”opolitiskt” därför att aktivisterna rör sig bortom de stora ideologibaserade

sociala rörelserna mot politiska frågor som är mer ”single-issue”-orienterade (Vinthagen

2000: 8-9). Genom ”missförstånd”, uppvärdering och omdefiniering av kön, och inte minst i

en DIY-anda ska vi nedan se hur queeraktivister använder sig av vardagsmotståndet i sina

strategier.

Queera motståndsstrategier

På 1990-talet återtog Riot Grrrl ordet ”girl” som de menade tillskrevs svaghet, beroende och

hjälplöshet av samhället och gjorde istället ”girl” till något som betydde styrka med en bra dos

av handlingsförmåga, för att på så sätt uppvärdera sig själva. På liknande sätt kan vi se hur

färgen rosa användas av queeraktivister idag. Rosa som är en samhällelig symbol för

femininitet, dålig smak och barnslighet (Ambjörnsson 2009: 187) gör aktivisterna till sin

allierade i den queerfeministiska kampen. De tillskriver färgen rosa andra värden och inte

minst iscensätter de kön på ett icke påbjudet sätt (Ambjörnsson 2009: 180). Att klä sig i en

viss färg (om än den mest hånade och förminskande färgen) kan kanske tyckas banalt som

motståndsstrategi, men i det stora hela handlar det om att utmana samhällets binära och

ojämlika könsmaktsordning genom att iscensätta kön på ett obegriplig sätt i

majoritetssamhällets ögon (Ambjörnsson 2009: 191). I Fanny Ambjörnssons artikel En rosa

revolution i vardagen: Om femininitet, queera strategier och motstånd beskrivs en aktion på

en av Stockholms gågator i syfte att just parodiera könsnormer: ”[v]issa av dem var klädda i

kostym och trollspön, den ende biologiske mannen hade kjol och knästrumpor” (Ambjörnsson

2009: 179). Det som händer här är att aktivisternas kroppar och uttryck stör ”den goda

ordningen” och avfärdas som olämpliga och anstötliga genom deras gränsöverskridande

kroppar och uttryck (Wasshede 2013: 40).
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Judith Butler anser att personer endast blir begripliga om deras kroppar, begär och

könsuttryck följer de samhälleliga könsnormerna för ”kvinna” och ”man” (Butler 2007: 67-

68). När de som nu under aktionen inte överensstämmer med rådande könsnormer blir de

obegripliga och avskrivs som ”utvecklingsfel” eller ”omöjligheter” (Butler 2007: 69). Dessa

”utvecklingsfel” visar oss var gränserna för vår begriplighetssfär går men de öppnar också

upp för störningar då de berättar för oss att biologiskt kön, könsuttryck och begär inte är något

för en gång givet (Butler 2007: 69). Det Butler beskriver är alltså den heteronormativa

ordning som bygger på två isärhållna kön som ska begära varandra och som vidmaktshålls

som naturligt och allmängiltigt av institutioner, lagar, strukturer och relationer, vilket gör den

tvingande och obligatorisk (Rosenberg 2002: 100). Denna tvåkönsmodell och begärsordning

reproducerar sig själv genom oändliga performativa handlingar (Lykke 2009: 119),11 och

bestraffar våldsamt den som avviker (Rosenberg 2002: 101).12 Dessa performativa handlingar

konstruerar det heteronormativa kärleksprojektet som gör dem som passar in till ”riktiga”

kvinnor och män, vilket är det som queeraktivister gör motstånd mot; oavsett om det är

genom den rosa färgen, hat-retorik eller iscensättning av den abjekta kroppen (Wasshede

2013: 44, 40-41).13

2.2 Centrala begrepp

Kvinnor och transpersoner

Denna uppsats fokuserar på kvinnor och transpersoners röster utifrån låttexter och jag

använder främst begreppet all-trans/female-punkband för att beskriva dem. På denna plats vill

jag passa på att synliggöra problematiken vår samtida dualistiska könsordning för med sig, då

vi disciplineras hårt för att endast två kön ska få finnas, kvinna och man (Rosenberg 2002:

21). Det är svårt att ange kriterier för vad som egentligen krävs för att passera som ”en riktig

kvinna”. Ett försök är att se kön som en sammansättning av både ett juridiskt, biologiskt,

mentalt och socialt kön; alltså ett juridiskt kön som tilldelats av staten vid födseln, en kropp,

en könsidentitet och ett könsuttryck. Stämmer de här delarna överens med samhällets syn på

vad en kvinna och en man är, det som Butler kallar för begripliga kön (Butler 2007: 67-68),

kallas personen för en cis-person. Motsats till cis är trans och transpersoner är benämningen

11 Performativa handlingar är en ”dramatisk och tillfällig meningskonstruktion”. Butler menar inte att vi kan
avsäga oss upprepning men hävdar att upprepningen kan misslyckas, vilket lämnar utrymme för motstånd
(Butler 2007: 218-220).
12 Fängelsestraff, fysiskt och psykiskt våld, marginalisering, stereotypisering m.m. (Rosenberg 2002: 101)
13 Den abjekta kroppen kan förklaras som det som majoritetskulturen uppfattar som äckligt, avvikande och
obegripligt (Ambjörnsson & Bromseth 2013: 17).
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på dem som på olika sätt bryter mot samhällets ordnande av normer kring könsidentitet och

könsuttryck, enligt Frida Darj & Hedvig Nathorst-Böös i Är du kille eller tjej?: en

intervjustudie om unga transpersoners livsvillkor (Darj & Nathorst-Böös 2010: 4-5).14

Jag anser det alltså vara problematiskt att tala om kvinnor och män då sådant tal har en

förmåga att upprätthålla könsdualismen, vilket står i motsats till utgångspunkten för den här

uppsatsen som är att kön är någonting som ständigt görs och konstrueras och därmed är

någonting föränderligt. Trots det använder jag ändå termerna ”kvinnor” och ”män” i brist på

bättre ord för att synliggöra könsmaktsstrukturer.

Kön/genus

Ett återkommande samtal inom genusforskningen är hur termerna ”kön” och ”genus”

används. Därför anser jag det vara av vikt att tydliggöra hur jag använder dem i denna

uppsats. Jag anser termerna ”kön” och ”genus” vara synonymer men som jag av strategiska

skäl kan använda i olika sammanhang på grund av deras olika konnotationer. När

distinktionen kön/genus började användas i Sverige under 1980-talet var det i syfte att visa på

att manlighet/maskulinitet och kvinnlighet/femininitet är något konstruerar, ett så kallat

sociokulturellt kön (Lykke 2009: 35). Men uppdelningen i kön/genus sker dock med risken att

”tappa bort” kroppens betydelse och sätta det biologiska könet ”inom forskningsmässig

parentes”, enligt Lykke (2009: 84). Jag anser att vinsten med ordet ”genus” (någonting

konstruerat och performativt som iscensätts) istället bör införlivas i ordet ”kön” som har mer

kroppsliga och materiella konnotationer. Således är det ordet ”kön” jag föredrar att använda.

Patriarkat

När jag använder ordet patriarkat eller patriarkala strukturer åsyftar jag den maktordning och

samhälleligt system som gynnar män som kategori i förhållande till kvinnor som kategori. Det

betyder att det finns ett ideologiskt maktförhållande mellan dessa två kategorier där

underordning och överordning internaliseras men även upprätthålls genom (sexualiserat) hot

och våld (Gemzöe 2002: 46-47). Trots att jag här urskiljer den patriarkala maktordningen

betyder inte det att den verkar fritt i förhållande till andra maktstrukturer såsom klass,

sexualitet, ras eller funktionalitet (Lykke 2009: 107).

14 Cis är latin för ”på samma sida” och trans är latin för ”överskrida” (Darj & Nathorst-Böös 2010: 4-5)



13

3. Metod

3.1 Metodologiska utgångspunkter

Jag tar min utgångspunkt i forskning som ett ”kritiskt projekt” vilket syftar till att utmana

förtryck i samhället (May 2001: 55). För ”[v]etenskapens roll i samhället är att förstå och

förklara sociala fenomen […] och att utmana konventionella uppfattningar om den sociala och

den fysiska världen” enligt Tim May (2001: 18). Jag anser att vi människor både påverkas av

grundläggande strukturer i samhället (såsom kapitalistiska och patriarkala ordningar)

samtidigt som vi även är med och skapar denna verklighet genom att tolka, handla och

reflektera (May 2001: 23-25).

Värderingar betraktar jag som oundvikliga i forskningsprocessen då forskare inte lever

utanför den verkligenhet en försöker skildra, förklara och förstå. Det gör att erfarenheter och

upplevelser är en beständig del av forskningsprocessen. Istället för att osynliggöra sin egen

roll och försöka inta en ”objektiv position” bör den istället lyftas fram och ses som en del i

processen och utfallet (May 2001: 76). Kunskapsproduktionen som sker inom akademien är

således inte neutral utan situerad. Beverly Skeggs menar ”[a]tt strunta i metodologiska frågor

är att anta att kunskap kommer från ingenstans och låta kunskapsmakarna svära sig fria från

ansvar för vad de producerar och hur de framställer saker och ting” (Skeggs 2000: 33).

Skeggs vidareutvecklar genom att hävda att bara vissa kunskaper normaliseras, auktoriseras

och legitimeras, vilket traditionellt sett har varit förbehållet vita borgerliga mäns

kunskapsproduktion (Skeggs 2000: 35). När viss typ av kunskap normaliseras antas den vara

giltig för alla och gör därför att endast vissa erfarenheter i samhället legitimeras. Det leder till

att andra berättelser osynliggörs eller ogiltigförklaras (ibid.).

3.2 Val av metod

Att analysera låttexter kan anses ligga nära både kulturstudier och samhällsstudier. Både

samhälls- och humanvetenskapliga textanalyser används ofta för att studera övergripande

samhälliga strukturer enligt Widén (2009: 137),15 vilket överensstämmer bra med mitt syfte

att undersöka motståndsartikulationer i låttexter.16 Därför har jag valt den kvalitativa

textanalysen som metod eftersom den lämpar sig väl för att undersöka skriftliga texter såsom

15 Dessa låttexter är i första hand texter som skrivits ner för att sedan framföras verbalt tillsammans med musik.
Jag ämnar dock att fokusera på texten och dess mening separat från musikens explicita inramning.
16 Artikulationer som går att uttolka som oppositionella gentemot en samhällelig maktordning.
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bloggar, dagböcker eller dagstidningar (Widén 2009: 136), där både blogg- och

dagboksformen kan sägas ligga förhållandevis nära mitt val av text.

Generellt för samhällsvetenskapliga textanalyser finns fyra tolkningsstrategier enligt

Bergström och Boréus (2012: 31).17 Jag kommer att använda mig av tolkningsstrategin som

utgår ifrån uttolkarens position. Det är där jag som uttolkare närmar mig texten med mina

förförståelser, kunskaper och erfarenheter. Jag väljer den strategin därför att den bäst fyller

mitt syfte då det primärt inte är avsändarens motiv jag letar efter, inte heller hur mottagaren

tar till sig låttexterna och jag undersöker inte heller primärt de sammanhang texterna skrevs i.

De här fyra strategierna visar oss att text är föränderlig i sina betydelser beroende på vem som

tolkar, i vilket sammanhang tolkningen äger rum och utifrån vilket perspektiv de görs

(Bergström & Boréus 2012: 31).

Bergström och Boréus tolkningsstrategier ger mig verktyget att tydliggöra utifrån vilken

position jag står i mina tolkningar. För vidare riktlinjer tar jag hjälp av Widén som beskriver

just den kvalitativa textanalysen utifrån tre ”dimensioner” (Widén 2009: 138). Den första

dimensionen utgår ifrån avsändarens motiv. Avsändarens motiv i mina texter är bandens eget

syfte med låttexterna. Deras syften kommer att presenteras i analysen, men jag kommer inte

att ta hänsyn till dem i min tolkningsprocess då det dels ligger utanför denna uppsats syfte och

dels för att jag inte vill låta deras ord färga min tolkningsprocess av deras texter.18 Den andra

dimensionen Widén presenterar fokuserar på själva textens språk och utformning, vilket jag

endast delvis använder mig av i mina tolkningar. Den tredje dimensionen däremot tolkar

textens innehåll i förhållande till det omgivande samhället; t.ex. hur texten avspeglar

kulturella värderingar eller sociala, ekonomiska och politiska maktstrukturer (Widén 2009:

138-140). Då det är motståndsartikulationer jag letar efter är det främst den tredje

dimensionen jag kommer att utgå ifrån.

Till min hjälp har jag även tagit Hillevi Gantez avhandling Hennes röster: Rocktexter av

Turid Lundqvist, Eva Dahlgren och Kajsa Grytt, där Ganetz tolkar de tre musikernas hela

låttextrepertoarer. För att kunna tolka låttexter behöver de läsas i sitt sammanhang menar

Ganetz (1997: 15). För att avgränsa vad mina låttexters relevanta sammanhang är kommer jag

17 En som tolkar utifrån uttolkarens/forskarens perspektiv, en som tolkar texten utifrån avsändaren, en som tolkar
texten utifrån mottagaren och en som tolkar texten utifrån textens kontext (Bergström & Boréus 2012: 31).
18 Jag utvecklar resonemanget under rubrik 3.5 Tillvägagångssätt.
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i enlighet med Ganetz att utgå ifrån de referenser som låttexterna själva för fram. Jag kommer

alltså att tolka texternas innehåll i förhållande till samhälleliga maktstrukturerar för att på så

sätt låta textens egna referenspunkter framträda (Ganetz 1997: 15-16).19 Men jag behöver

ytterligare hjälp av mina i förväg valda teoretiska utgångspunkter för att kunna svara på mina

frågeställningar. Därför kommer jag att använda mig av teoretiska analysfrågor vilket enligt

Widén är användbart för att spåra sociala maktrelationer (Widén 2009: 145). Mina valda

teorier tillsammans med den uttolkande positionen och det omgivande samhällets

maktstrukturer i samklang med låttetextens tema och referenspunkter kommer således att vara

mina tolkningsverktyg.

I likhet med Ganetz (1997: 18) kommer jag att göra flera genomläsningar av texten för att

göra min tolkning av texten tema. Temat är således inte på förhand givet utan framkommer i

varje låttexts tolkningsprocess. I mitt nästa steg, närläsningen, kommer jag att titta på vilka

referenspunkter texterna pekar ut i förhållande till det omkringliggande samhällets

maktstrukturer. Slutligen använder jag mig av de teoretiska analysfrågorna, vilka

motståndsstrategier banden använder sig av och mot vilka maktstrukturer bandens

artikulerade motstånd riktas, för att fånga låttexternas motståndsartikulationer.20

Jag vill poängtera att det här inte är en komparativ studie som kommer att ställa de valda

texterna mot varandra och jag vill understryka att mina tolkningar är mina och inte svarar mot

textförfattarnas syfte, utan endast mot hur jag läser texten utifrån presenterad teori och metod.

3.3 Urval, avgränsningar och etiska ställningstaganden

DIY-punkscenen

Banden i denna studie rör sig och verkar i den såkallade DIY-punkscen, med vilket jag åsyftar

ett anti-kommersiellt politiskt musiksammanhang. Detta sammanhang kan ta sig uttryck av ett

nätverk som kretsar kring en fysisk plats, arrangörer, lokala band och korrespondens med

andra band och personer från andra delar av landet, övriga världen och deras lokala scener.

Den gemensamma nämnaren är att de delar en DIY-filosofi och (sub)kulturella koder. DIY-

punkscenen omnämns i denna uppsats ibland även förkortat som ”scenen”, vilket ofta

hänvisar en lokal scen, t.ex. Malmös DIY-punkscen. ”Scenen” kan även vara något mer

19 Läs mer under rubrik 3.5 Tillvägagångssätt.
20 Mer utförlig beskrivning av analysen finns under rubrik 3.5 Tillvägagångssätt.
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övergripande, t.ex. DIY-punkscenen i Sverige, som då står i relation till andra musikgenrer,

kommersiella aktörer och musikaliska uttryck. Ann Werner skriver i sin avhandling

Smittsamt: en kulturstudie av musikbruk bland tonårstjejer, att kategoriseringar av musik ofta

görs i termer av just scener, genrer och stilar. Där genre identifierar grupper av musik som

organiseras efter ”stilistiska regelsystem”, medan scener tydligare kopplas till tid och plats,

och stil snarare är hur något kommuniceras (Werner 2009: 54).

Aktiva all-trans/female-punkband

Banden från DIY-punkscenen ska även bestå av kvinnor och/eller transpersoner. Det

urvalskriteriet minskade drastiskt utbudet av valbara band då DIY-punkscenen (likt många

andra musikscener) är gravt mansdominerad. Efter kartläggning av aktiva all-trans/female-

punkband i Malmö, Göteborg, Stockholm (vilka är de DIY-punkscener jag känner till bäst),

fanns det med min vetskap fyra-sex band i varje stad som överensstämde med urvalskriteriet.

Etiska ställningstaganden

Ett viktigt hänsynstagande i urvalsprocessen handlade om min egen plats i scenen. Jag

upplever att jag befinner mig i periferin av DIY-punkscenen i stort, vilket jag hävdar beror

dels på mitt kritiska förhållningssätt till de mansdominerade sammanhang DIY-punkscener i

hög utsträckning ofta är och dels för att jag upplever att min feministiska och drogfria agenda

inte alltid välkomnas av den rådande kulturen inom scenen. Det ger mig ibland en plats som

”observatör” och passiv deltagare ”i utkanten” men ibland en mycket mer central plats både

som arrangör av punkspelningar och som bandmedlem själv.

Här balanserar jag alltså mellan att både vara aktiv deltagare i ett sammanhang och samtidigt

skriva om det sammanhanget vetenskapligt. Jag anser att min situering är till fördel för att

detta relativt outforskade ämne skrivs om. Det går inte heller att underskatta det eventuella

förtroende min plats i scenen innebar för att banden skulle låta mig analysera deras låttexter.

Samtidigt identifierade jag en möjlig risk av att komma ”för nära” studieobjektet och påverkas

av vänskapsrelationer. Denna risk gjorde att jag i min urvalsprocess valde bort de band som

jag har arrangerat spelningar med och därmed haft en del samröre med.

Urval

Ett annat viktigt urvalskriterium var att banden inte kunde vara så pass nya att de inte hade

något tillgängligt inspelat låtmaterial att få tag på. Utifrån dessa ovan nämnda kriterier
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landade jag i tre möjliga band, två från Stockholm (Matriarkatet och Flocken) och ett från

Malmö (Korp).

3.4 Presentation av valda källor

Här presenteras de tre valda banden och de nio utvalda låtarna vid namn.21 Mitt material

består även av e-mejlbaserade intervjuer med de tre banden.22

Matriarkatet

Matriarkatets fyra medlemmar har spelat ihop sen februari 2013 och beskriver sig själva med

orden: aktuellt, slagkraftigt och roligt. De skriver inte låttexterna tillsammans men de utgår

alltid ifrån samhällskritik och egna erfarenheter. De använder även humor för att

uppmärksamma frågeställningar i förändrande syfte (intervjusvar 2014-04-07). På det

internetbaserade musikcommunitiet Soundcloud finns tre låtar att lyssna på: Med min penis,

Äckelgubben på tunnelbanan och Upp i galgen.23

Korp

Häxiga, banbrytande satmaror kallar sig Korps fem medlemmar (intervjusvar 2014-04-10).

De började spela ihop i början av 2013 och på den internetbaserade musikplattformssidan

Bandcamp finns sex låtar att lyssna på, varav tre av dessa kommer att analyseras i denna

uppsats: Häxjakt, Sisters Unite, Sommaren e kort.24 Deras låttexter kommer till på olika sätt;

ibland ur personliga anteckningar, ibland ur en känsla som uppkommer ur en ny låt och som

därefter får välja riktning för låttextens tema (intervjusvar 2014-04-10).

Flocken

Flocken är upp till åtta medlemmar och började spela tillsammans i januari 2013. De

beskriver sig själva som ett queert, oberäkneligt anti-prestationsband (intervjusvar 2014-04-

12). På Bandcamp finns tre låtar att lyssna på: Kuken mot tinningen, Monogam framtid och

Ruttna ideal.25 Flocken skriver att tillkomsten av deras låttexter ofta sker i reaktion på något

21 Låttexterna finns i bilaga 1.
22 Se bilaga 2 för intervjuguide. Läs mer om intervjuerna under rubrik 3.5 Tillvägagångssätt.
23 https://soundcloud.com/matriarkatet, senast hämtad 2014-04-13.
24 Urvalet skedde genom de tre låttexter jag fick skickat till mig av bandet. http://korp.bandcamp.com/, senast
hämtad 2014-04-13.
25 http://flocken.bandcamp.com/, senast hämtad 2014-04-13.
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som har hänt. De bearbetar sina texter i kollektiva processer och de understryker att det är

viktigt att alla i bandet kan stå för texten (intervjusvar 2014-04-12).

3.5 Tillvägagångssätt

I vecka sju kontaktade jag de tre banden, två via mejl och där det inte fanns en tillgänglig

mejladress via meddelandefunktionen på det sociala mediet Facebook. Jag frågade om de

samtyckte till att jag analyserade tre av deras låttexter i min uppsats och om de skulle vilja

ställa upp på en kortare intervju. Inom de närmsta veckorna hade jag fått svar från samtliga

band som gav mig tummen upp. I vecka tretton mejlade jag intervjufrågor till de tre banden.

Samtidigt började jag att analysera låttexterna så att min egen analys var klar när jag under

vecka femton mottog och läste bandens svar på frågorna jag ställt. Den arbetsgången var

viktig då jag inte ville låta bandens ord om sina egna texter påverka min tolkning av

desamma. Bandens intervjusvar fungerar istället som kommentarer som följer direkt efter min

analys för att mina tolkningar inte ska stå oemotsagda.

I min analys koncentrerade jag mig på ett band i taget för att fördjupa mig i vars bands språk,

uttryckssätt och karaktär på låttexterna. Jag började med en genomläsning av den första av de

tre låttexter från början till slut. Därefter lyssnade jag på låten för att tillskriva känslan av

punken i orden. Efter det läste jag hela texten högt för mig själv för att efter det formulera min

tolkning av dess övergripande handling och på så vis hittade jag låttextens tema. I nästa steg

närläste jag låttexten. Nu släppte jag bitvis helheten och tillät mig att zooma in på mindre

stycken, ordval och symboliska betydelser för att på så vis leta mig fram till låttextens

referenser. Jag frågade mig själv vilka innehållsdelar som lett mig fram till temat och vad det

var för miljöer/händelser/åsikter som låttexten då hänvisade mig till. Jag förhöll mig till vårt

omgivande samhälles maktstrukturer och lät referenspunkter framträda.

När temat och referenspunkterna var klara för mig var det dags att leta efter

motståndsartikulationer. Då använde jag mig av mina teoretiska analysfrågor: vilka

motståndsstrategier banden använder sig av och mot vilka maktstrukturer bandens

artikulerade motstånd riktas. Svaret på dessa frågor hittade jag i mitt utlästa tema och

referenspunkter med hjälp av uppsatsens teoretiska utgångspunkter om makt och motstånd.
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4. Analys och diskussion
Att spela i band och skriva låtar som kritiserar samhälleliga maktstrukturer skulle kunna vara

en form av organiserat motstånd; handlingen görs kollektiv på ett organiserat sätt i opposition

till makt (Lilja & Vinthagen 2009b: 48-49). Bara det faktum att som transperson eller kvinna

tillsammans spela i band skulle kunna tolkas som en motståndshandling mot de

maktstrukturer som upprätthåller en manlig norm inom musikindustrin. De här två uppenbara

motståndsformerna kommer jag dock inte att kommentera i mina analyser eftersom de

uteslutande kommer att handla om låttexternas innehåll. Jag kommer att analysera varje bands

texter för sig; lyfta fram varje låts tema, referenspunkter och därefter undersöka om där finns

ett artikulerat motstånd, vilka motståndsstrategier bandet använder sig av och mot vilka

maktstrukturer bandets artikulerade motstånd riktas. Efter varje bands låttextsanalyser följer

korta kommentarer för varje låt hämtade ur de intervjusvar jag fått från banden.

4.1 Matriarkatets låttexter

Med min penis (1.46 min) & Äckelgubben på tunnelbanan (2.06 min)26

Efter mina första läsningar av låttexten Med min penis landar jag i temat mäns strukturella

makt, som här symboliseras genom fallossymbolen penis. Den inledande raden sätter fingret

på resten av låttextens innehåll genom orden: ”Med min penis kan jag göra vad jag vill”.

Låttexten använder sig av en fiktiv jag-person vars möjliggörare i livet är sin penis. Penisen

ger här förutsättningar till ett välavlönat jobb, obegränsat tillträde till det offentliga rummet

och genom samförstånd med andra män förutsätts det att alla ska hylla denna falliska

maktsymbol.

Genom närläsningen av låttextens olika delar är det livet i offentligheten (arbetslivet och det

självklara tillträdet till samhällets olika arenor), ett manligt samförstånd och en narcissistisk

självgodhet som utgör fundamentet för temat och således även låttextens referenspunkter.

”Jag känner mig så auktoritär. Med min stora mackapär finns inga besvär. Förutom tanken på

andra mäns penisar”. Den enda sprickan som framträder i fasaden är just tanken på andra

mäns penisar. Det berättar för oss att trots det manliga samförståndet om penisens storhet

(symbolen för män strukturella maktposition) så synliggörs en konkurrenssituation män

emellan.

26 Med min penis och Äckelgubben på tunnelbanan har närliggande teman vilket gör att de kommer presenteras
och analyseras under samma rubrik.
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Även Äckelgubben på tunnelbanan är skriven i jag-form och efter mina första genomläsningar

är det temat mäns strukturellt oönskade och ofredande sexualitet som jag landar i. Symbolen

för temat är låttextens jag-person; en man som ofredar unga kvinnor på tunnelbanan: en

”äckelgubbe”. Precis som låten ovan visar första textraden vad som komma skall i resten av

innehållet: ”Jag är ett äckel på tuben i stan”. Närläsningen av låttextens delar visar mig att den

här jag-personen tar sig friheten att visa sitt könsorgan för ”småflickor”, döma dem utefter

deras klädsel och lägga över hela ansvaret för den ofredande och oönskade situationen på

dem. ”Men om du ville bli lämnad ifred hade du haft en polokrage och se på dig vafan du ber

om det”. Jag tolkar därav låtens referenspunkter till mäns ofredande sexualitet och kvinnors

begränsade sexualitet.

I dessa två låtar får låttextens jag-person illustrera hur en patriarkal maktordning verkar. Dels

på ett personligt plan då jag-personen ges privilegier av maktordningen och dels på ett

strukturellt plan då jag-personen även symboliserar män som kategori och pekar ut deras

strukturella maktposition. Utifrån låttexternas teman och referenspunkter utläser jag därför

artikulerat motstånd mot patriarkala maktstrukturer som förfördelar alla som inte passerar som

män. I Med min penis används genomgående humorn och förlöjligandet som

motståndsstrategi, det som enligt Lilja och Vinthagen kallas för vardagsmotstånd (Lilja &

Vinthagen 2009b: 75). Den strategin används ofta för att maskera motståndet för makten, men

här är det så pass tydligt att det inte längre kan kalls för dolt motstånd (ibid.): ”Med min penis

så tar jag mig lätt fram. Överallt där penis-handikappade ej kan”. En textrad som likt de

övriga i låttexter angriper den patriarkala makten genom humor och överdrift.

I Äckelgubben på tunnelbanan används ett liknande retoriskt grepp där världen beskrivs

utifrån den privilegierade patriarkala positionen och framställer förlegade argument från

samhällsdebatten vilka legitimerar mäns oönskade sexuella beteende. Låttexten lyfter fram

dessa argument och ställer dem på sin spets vilket påpekar att det aldrig är okej att frånta män

ansvar på grund av en stereotyp bild av manlighet och manlig sexualitet: ”Nej jag är ingen

våldtäktsman, men vafan man måste väl få ha lite kul ibland. Och med tanke på din lilla kjol

vill du nog”. Lilja och Vinthagen skriver om att många vardagsmotståndsstrategier handlar

om att omdefiniera och uppvärdera identitetspositioner (Lilja & Vinthagen 2009b: 76-77).

Bandet Matriarkatet försöker istället omdefiniera och nedvärdera manliga identitetspositioner
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som de menar ger dem orättfärdigt mycket makt; oavsett om det gäller att uttrycka sin

sexualitet på andras bekostnad eller om det ger tillträde till inflytande och tolkningsföreträde.

Upp i galgen (2.07)

Upp i galgen är en lite kortare text än de två tidigare och temat läser jag ut som människan i

statens och kapitalets tjänst. ”Hänger i butik, hänger på galge. Kom och köp! Oredlig själ till

extrapris”. I närläsningen fångas jag av låttextens dystopiska anslag som handlar om

medborgares uppmaning till lydnad, kapitalet som går vinnande ur ekvationen och att själen

är den som drar det kortaste strået. Låttextens referenspunkter tolkar jag därav som

stat/kapital och ett människovärde som är kopplat till hur säljbar och lydig en är. ”Så var snäll

nu, gör nu som dig bifalls goda medborgare.”

Motståndsartikulationerna i temat och referenspunkterna riktas mot den kapitalistiska

ordningen och statens kontroll av sina medborgare. Makten som målas upp i denna låttext

överensstämmer med teorin om makt som lydnadskedjor och att individen underordnar sig

makten (Vinthagen 2005: 261). Indirekt uppmanar låttexten till att bryta lydnadskontraktet för

att frigöra själen som nu säljs ut till extrapris. ”Flyter du inte med strömmen behöver du inte

flyta alls” är en hälsning från staten, men läser vi mellan raderna går det att tolka in det

uppenbara i att ju fler som inte flyter med strömmen, ju mer minskar statens och kapitalets

makt (Vinthagen 2005: 259-260).

Kommentar från Matriarkatet

Låttexten Med min penis ska upplevas som en ”riktig käftsmäll” skriver Matriarkatet. De vill

förminska och förlöjliga ”den oförtjänta maktsymbol” som penisen tillskrivs av vårt samhälle.

Äckelgubbel på tunnelbanan är också tänkt att förlöjliga och inte minst avskriva

”äckelgubbarnas” makt genom att helt enkelt skratta åt dem. Upp i galgen handlar istället om

en annan typ av ”blottning”, hur naken och utnyttjad en kan känna sig i samhällsmaskineriet

som ställer orimliga krav och förväntningar.



22

4.2 Korps låttexter

Häxjakt (1.06 min) och Sisters Unite (1.36 min)27

Häxjakt är en rasande låttext i solidaritet med och till svars för alla kvinnor som mördades i

häxprocesser under senmedeltiden. Genomläsningarna ger mig det mörka temat samma

patriarkat nu som då: ”Dömda och brända av männens hat. Vi lever i samma patriarkat.”

Närläsningen av låttexten synliggör parallella historier invävda i varandra; en berättelse om

dåtidens häxjakter som den vita mannen från kyrkan får stå till svars för, och vår egen tillvaro

idag där samma strukturer råder med ”ständig förföljelse, förbjuden förnöjelse”. Låttextens

referenspunkter handlar därför delvis om dåtidens häxjakter men även om ett nutida

patriarkalt samhälle där kvinnor fortfarande kontrolleras och där deras sexualitet begränsas.

”Feg vit man, förnuftets förlust, krossar vår lust.”

Häxjakt är en uppviglande motståndstext som riktar sig med full kraft mot de patriarkala

maktstrukturer som begränsar kvinnors liv. Det är ett våldsamt motstånd som träder fram i

temat och referenspunkterna, t.ex. genom symboliken av orden: ”måste bränna deras jävla

kyrka”. Men framförallt är sista versen påtalande hotfull och kräver upprättelse: ”Maleficium!

Världens alla häxor ska åter få liv”.28 Här finns inget dolt motstånd utan snarare den typ av

motstånd Vintagen pratar om där ingen ber makten om lov och metoden är direkt aktion

(Vinthagen 2008: 11). Låttexten vill ha botgöring och uppviglar till handling.

Låttexten Sisters Unite för mina tankar till vardagen och DIY-punkscenen. Den inleds med

orden ”Stuck in this feeling of hatred” som berättar för oss varför denna låttext behöver

formuleras. Genomläsningen ger temat systerskap som medel mot patriarkatet. I närläsningen

utläser jag detta patriarkat som dömande, krävande och innehavare av tolkningsföreträde.

”For all this men always around, judging what we do. Demand the time, to say whats right.”

Patriarkatet är därmed ena referenspunkten som vägs upp genom den andra referenspunkten –

lösningen på problemet – systerskapet. Även denna låttext bär med sig en uppmaning; att

komma samman och göra det vi vill, för ”the stage is ours, the crowd is us, the scene is ours”.

Samma maktstruktur angrips som i Häxjakt, men här framställs patriarkatet inte lika

ondskefull och härskande som symboliken av kvinnor som bränns på bål. Temat och

27 Häxjakt och Sisters Unite har närliggande teman vilket gör att de kommer presenteras och analyseras under
samma rubrik.
28 Maleficium betyder förgöring genom trolldom/magi, alltså magi som kan skada andra.
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referenspunkterna i Sisters Unite synliggör istället vardagliga maktförhållanden som blir

resultatet av den manliga normens privilegier; maktförhållanden som ibland verkar så subtilt

att en inte lägger märke till dem förrän motståndet börjar ifrågasätta dess rimlighet (Lilja &

Vinthagen 2009b: 48). Låttexten uppmanar till handling, ”Decide – Fight, Sisters Unite”, och

menar att det är systerskapet som gör denna handling möjlig.

Sommaren e kort (1.53 min)

Innehållet i Sommaren e kort travesterar Tage Danielsson-filmen ”Släpp fångarne loss, det är

vår” (1975) och är en kamp om ett liv utan förvar, häkten eller fängelser. I mina läsningar

framkommer temat ett samhälle utan frihetsberövelse; för ”ingen är fri förrän alla är ute”.

Genom närläsningen framkommer tre delar som underbygger temat och som även blir mina

referenspunkter; våren som skänker handlingskraft, poliskåren som står symbol för

upprätthållandet av detta statliga inlåsningssystem och en individuell vägran om att bli

frihetsberövad. ”Frihetsberövad. Aldrig mer. Nu är det vår.”

När handlingskraften först kommer på våren, då ”vi ses vid väggen”, indikerar låttiteln

Sommaren e kort att tiden är begränsad.29 Alltså uppmanar låten till handling nu. Utifrån

temat och referenspunkterna ser jag likheter med när Vinthagen undersöker ”the political

underground” genom motståndspraktikerna upplopp och stöld. På liknande sätt kan denna

låttexts innebörd klassas som utmanande av etablerade maktstrukturer då den avskriver

statens legitimitet att förvara människor inlåsta (Vinthagen 2008: 2-3). ”Ingen är fri förrän

alla e ute. Bränner hela skiten. Tar tillbaka livet”. Precis som i Häxjakt uttrycks ett våldsamt

motstånd. Här genom symboliken över att döda personerna som utövar statens våldsmonopol:

”Ingen är fri förrän snuten e skjuten”. På samma gång inbjuder låttextens avslutande ord till

helt andra friare, ljuvare och lustfylldare konnotationer med orden: ”Carpe Diem, Carpe

Noctem, Carpe Korp”.30

Kommentar från Korp

Korp skriver att Häxjakt handlar om patriarkatets klor som genom historien skördat så många

liv och så fortsätter att göra. De menar att det är dags att förgöra patriarkatet en gång för alla.

Genom låttexten Sisters Unite vill de se männen backa och låta icke-män ges plats framför

scen på spelningar. De vill se systerlig sammanhållning för en trygg och självklart plats inom

29 ”Vi ses vid väggen” har en lokal malmöinnebörd av att hänga på Möllevångstorget när våren börjar komma.
30 ”Fånga Dagen, Fånga Natten, Fånga Korp”.
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DIY-punkscenen för att ”scenen är våran och ingen ska ta den ifrån oss”. Sommaren e kort

vill istället påminna om nuet och att vi ska ta vara på friheten men inte glömma att ”ingen är

fri förrän alla är fria”. Det är en låttext om ”fångkamp, frihetskamp och att leva för stunden”.

4.3 Flockens låttexter
Kuken mot tinningen (1.56 min)

Det är inte en svår uppgift att hitta motståndsartikulationer i denna låttext då jag utläser själva

temat till just motstånd efter mina första genomläsningar av texten. I närläsningen

utkristalliseras ett ”ni” som ”bryter ner” ”trycker ner” och tar maktutrymme på låtens ”vi”:s

bekostnad. Låttextens ”ni” beskrivs med orden ”fucking jävla as” och hotas till livet

upprepade gånger med det maskulinitets-symboliska uttrycket ”Kuken mot tinningen”. Ena

referenspunkten handlar därför om det patriarkat som går att läsa in i detta ”ni” genom

beskrivningen: ”Ditt utnyttjande as, ser mig ser mig som någon som kan tas”. Den andra

referenspunkten handlar om skjutvapen då låttexten repetitivt går till konfrontativt angrepp

genom att upprepa: ”Nu trycker vi av” och samtidigt berättar att ammunitionen räcker till

varenda en, ”varenda jävla as”.

Motståndet är som tidigare berättat per definition en handling som görs i respons på makt för

att underminera makten. Denna handling kan uttryckas genom en impuls, av nödvändighet

eller genom medveten strategi, enligt Lilja och Vinthagen (2009b: 53). I låttexten Kuken mot

tinningens tema och referenspunkter ser jag dock inget antingen eller. För det motstånd

Flocken här artikulerar mot ett kvävande och hotfullt patriarkat, tolkar jag som både

genomtänkt och affektivt, vilket gör att det skulle kunna uttryckas som en impuls, av

nödvändighet och som en medveten strategi på en och samma gång. Låttexten ”vi” har helt

enkelt fått nog. Motståndsartikulationerna är symboliskt våldsamma och inte minst hotfulla i

sin vägran av att låta patriarkatet åsamka dem mer skada. ”Ni bryter ner VI BRYTER UPP.

Ni trycker ned VI TRYCKER AV. Du pressar mig längre JAG PRESSAR TILLBAKS. Ett

jävla steg till SÅ TRYCKER JAG AV.”

Monogam framtid (3.56 min)

Låttexten Monogam framtid är som ett skärande skrik som uppstår på grund av

normsamhällets disciplinering. Genomläsningen leder därför fram till temat normsamhällets

tvång, det som Flocken kallar för ett ”liv i en mardrömsfabrik”. Genom ordet fabrik antyds att
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de ser normsamhället som en form av produktion, en industri som producerar normpersoner. I

närläsningen framträder den nästintill institutionaliserade monogamin som referenspunkt och

som här står symbol för ”det rätta livet”, livet enligt normen, vilket Flocken beskriver som en

”mörk dystopi”. ”Vad fan släpp ut mig. Vad är det här för skit. Skit ni kallar liv.”

Att belysa normer ligger i linje med queerteorin och den queerfeministiska praktiken. Det

Flocken gör här är att synliggöra hur tvingande dessa normsystem fungerar genom att visa på

att de inte är önskvärda för alla. Flocken beskriver det i termer av att vara inlåst och att sitta

fast i normen grepp. ”Håller mig inlåst. Vad fan jag vill ut. Släpp mig ur ditt grepp. Jag står

inte ut”. Normer kan ses som tecken på hur subtilt makt verkar, vilket gör att vi ofta inte ser

dem (Lilja & Vinthagen 2009b: 48). Låttextens tema och referenspunkt synliggör

motståndsartikulationer som riktas mot samhällets heteronormativa ordning där monogamin

är en bärande del. Denna ordning förutsätter två isärhållna kön som begär varandra och

implicit även lever monogamt och tvåsamt. När Flocken uttrycker känslan av att inte stå ut

och känna sig inlåst beror det på de institutioner, lagar, strukturer och relationer som

vidmakthåller denna heteronormativa ordning som naturlig och allmängiltig (Rosenberg 2002:

100). Detta heteronormativa kärleksprojekt är väsentligt i konstruktion av kvinnor och män

och därav tolkar jag även Flockens låttext som en motståndsartikulation mot den binära

könsmaktsordningen. ”Monogam framtid, en mörk dystopi. Monogam framtid, liv i en

mardrömsfabrik”.

Ruttna ideal (2.0 min)

I Ruttna ideal är det en jag-person som för handlingen framåt och berättar för mig efter

genomläsningen att temat är patriarkala utseendeideal och att dessa ideal är ”ett jävla

hittepå”. Även staten får sig en känga då hela låttexten inleds med orden ”Hata staten, älska

maten”. I närläsningen är det en bantnings- och utseendeidealskultur som synliggörs genom

låttextens jag-persons konstateranden: ”jag dricker inte pulver” eller ”jag spyr inte på toan”.

Flocken menar att detta är ”ett ruttet system med ruttna ideal” och denna bantnings- och

utseendeidealskultur är det jag läser fram som låtens referenspunkt.

Makt verkar bl.a. genom att tillskriva individer identiteter och att kategorisera dem där utefter

(Wasshede 2010: 29). En av de mest påtagliga kategoriseringar i vårt samhälle är kön. Att

göras till kvinna eller man har både som påföljd att tillskrivas ett subjektsskap men det

innebär även att inordnas i tvingande system av att iscensätta kvinna och man på rätt sätt. I
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Ruttna ideal bråkar Flocken med de utseendeideal som följer på könskategorisering. De säger

både uppriktigt och med all tydlighet att ”jag vill inte bli smal”. Temat och referenspunkten

ger oss en motståndsartikulation riktad mot patriarkatet i syfte att förvägra den att disciplinera

kroppar utefter sjuka, skadliga och ohälsosamma utseendeideal. ”Ett jävla hittepå, med jävla

låtsaskrav. Ett ruttet system, med ruttna ideal.”

Kommentar från Flocken

Kuken mot tinningen handlar om att ta tillbaka makten, att inte gå med på våldtäktskultur.

Focken lyfter särskilt fram politiska sammanhang där en förväntar sig mer, men där

patriarkatet ändock är aggressivt och där vissa trivs ”så jävla bra i sina privilegier att det går

ut över andra”. Monogam framtid diskuterar istället relationsnormer. Flocken vill inte värdera

monogama eller icke-monogama relationer som bättre eller sämre, men vill föra ett samtal om

den snäva tvåsamhetsnormen. Ruttna Ideal handlar om fettaktivism, ätstörningar och normer.

Flocken skriver att det finns mycket fetthat och fettfobi och menar sig vara less på att ”vita

smala snubbar eller vältränade snubbar drar av sig tröjan på scen och inte fattar vilken stark

politisk handling det är”.

4.4 Resultat och sammanfattning

Tre band, nio låttexter och ett flöde av motståndsartikulationer. Om det vore en tävling skulle

patriarkatet kamma hem första pris i att vara den mest kritiserade maktstrukturen bland

banden. På en delad andraplats hittar vi sedan staten/kapitalet och som trea

heteronormativiteten. Utifrån analysen går det att utröna särskilda karaktärsdrag hos de tre

banden där Matriarkatet sticker ut mest med sina humoristiska och förlöjligande låttexter.

Korp rasar istället mot ”fienden” och uppviglar lyssnaren till handling. Medans Flocken

bråkar med normativiteter och patriarkala strukturer i sin vägran att ta mer skit/förtryck.

Banden använder sig även av olika motståndsstrategier. Där kan Matriarkatet sorteras in under

termen vardagsmotstånd just på grund av sitt humoristiska anslag. De pekar ut självupplevda

problem utifrån en jag-person som de sedan häcklar för att avskriva jag-personens makt som

de menar att den orättfärdigt har blivit tilldelad av samhället. Matriarkatets strategi har dock

olika nyanser, för i låttexten Upp i galgen byts den häcklande och förlöjligande humor ut mot

en mer svart variant. Här målas istället en dystopisk verklighetsskildring upp utifrån en jag-

person som de framställer som en marionett för staten och kapitalet.
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Korps motståndstrategi är förhållandevis liktydig i alla de tre låttexterna. De uttrycker allihop

ett symboliskt våldsamt motstånd genom att kyrkor ska brännas, snuten ska skjutas och att

systerskapet gemensamt ska slåss mot patriarkatet. De anslår en genomgående kompromisslös

och ilsken ton i sina låttexter som alla tre uppmanar till handling; fångarna ska släppas fria,

punkscenen ska återtas från männen och världens alla häxor ska åter få liv och utöva hämnd.

Även Flocken kan sägas beröra olika former av vardagsmotstånd men använder sig också av

det symboliskt våldsamma motståndet; med hot om dödligt våld genom en retorik som

berättar att alla gränser är nådda. De synar olika normativiteter i sömmarna genom att

ifrågasätta monogamin och utseendeideal, samtidigt som de bråkar med subjektiviteter

tilldelade av makten och könsbinära tvåsamhetsnormer.

Vi har här tre band, nio låttexter och ett stort feministiskt finger som riktas mot patriarkatet.

Det är humoristiskt, det är våldsamt, det är färdigsnackat och dags för handling. Vad säger de

här motståndsartikulationerna om DIY-punkscenen idag? Om samhället i stort? Om att leva

som transperson eller kvinna i en storstad i Sverige? Jag önskar mer forskning på ämnet; hur

det har sett ut över tid, om motståndsartikulationerna har ändrat fokus och om fler eller färre

kvinnor och transpersoner spelar i band inom scenen idag än under tidigare årtionden.

När antalet aktiva all-trans/female-punkband i Sveriges tre största städer kan räknas på ynka

tre händer; när de tre utvalda banden skriver låttexter som främst behandlar ett självupplevt

patriarkalt förtryck; när deras motståndsartikulationer yttrar sig på både ett förlöjligande,

hotfullt och symboliskt våldsamt sätt, kan jag inte annat än att tolka det som att vi har lång

väg kvar för att nå en DIY-punkscen där kön inte längre spelar roll. Men ändock ser jag

positivt på att dessa röster överhuvudtaget får höras och att dessa motståndsartikulationer är

möjliga att uttrycka. Även om denna uppsats är ett nedslag i en liten musikscen så är det

ändock en scen som sträcker sig över stora delar av världen och som tror på DIY-filosofin,

vilket gör att det omöjliga kan framstå som möjligt om vi gör det tillsammans.
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Bilaga 1
Matriarkatet
Med min penis

Med min penis kan jag göra vad jag vill

Jag kan vifta den i luften så dom vet hur saker ska gå till

Jag kan räkna stora siffror på ett ännu större kontor

Och min månadslön är nästan lika stor som min hårda lillebror

Med min penis så tar jag mig lätt fram

Överallt där penis-handikappade ej kan

Bara daska den i folkmassan så bildas en väg till de frälstas land

Liksom Moses skingra' hav med ett fast grepp om sin stav

Jag känner mig så auktoritär

Med min stora mackapär finns inga besvär

Förutom tanken på andra mäns penisar

Det finns inget vackrare än kärleken mellan en man och hans lem

Så visst är det klart att jag gullar med den

Överallt på caféet, tunnelbanan och restaurangen

Den här relationen är ömsesidig, det vet ju alla män

Och visst händer det ibland att man måste lätta på trycket

Då är det bara att göra dragkedje-rycket

Och rycka fram min lilleman vart jag vill för att jag kan

För vem blir inte glad av att se en riktig manssvans?

Jag känner mig så auktoritär

Med min stora mackapär finns inga besvär

Förutom tanken på andra mäns penisar



ii

Äckelgubben på tunnelbanan

Jag är ett äckel på tuben i stan

Hälsar på småflickor med mitt könsorgan

Nej jag är ingen våldtäktsman, men vafan man måste väl få ha lite kul ibland

Och med tanke på din lilla kjol vill du nog

Ha mig med, ha mig med

Tretti grader kanske det, men om du ville bli lämnad ifred hade du haft en

Polokrage och se på dig vafan du

Ber om det, ber om det

Jag är ett äckel på tuben i stan

Kom hit flicka lilla smaka min banan

Tråkigt för dig lilla tjej, men hur skulle jag få någon på lagligt vis?

Se på mig jag har inga val jag har

Inga val, inga val

Skulle du kunna be dina bröst att sluta tafsa på mina händer?

Kan va, mina byxor är uppknäppta men

Luften är fri, luften är fri!

Jag är ingen våldtäktsman, men vafan man måste väl få ha lite kul ibland

Och med tanke på din lilla kjol vill du nog

Ha mig med, ha mig med

Tretti grader kanske det, men om du ville bli lämnad ifred hade du haft en

Polokrage och se på dig vafan du

Ber om det, ber om det



iii

Upp i galgen

Hänger i butik, hänger på galge

Kom och köp! Oredig själ på extrapris

Från en galge, till en annan

Så var snäll nu, gör nu som dig bifalls goda medborgare

Flyter du inte med strömmen behöver du inte flyta alls

Statsplanen bjuder, samhället likaså

Maskinen den vinner, själen får tacka för sig och gå

Jag går upp, i galgen x2

Upp i galgen x4

Så var snäll nu, gör nu som dig bifalls, gör som dig bifalls goda medborgare

Flyter du inte med strömmen behöver du inte flyta alls

Upp i galgen x4



iv

Korp
Häxjakt

Feg vit man, förnuftets förlust

Krossar vår lust

Piskar sig till vår styrka

Måste bränna deras jävla kyrka

Häxjakt, Häxjakt

Satans raseri

Dömda och brända av männens hat

Vi lever i samma patriarkat

Ständig förföljelse

Förbjuden förnöjelse

Häxjakt, Häxjakt

Satans raseri

Maleficium!

Världens alla häxor ska åter få liv!

AHHH! Maleficium!

Världens alla häxor ska åter få liv!

Häxjaaakt! Häxjaakt!

Satans Raseri!



v

Sisters Unite

Stuck in this feeling of hatred

For all this men always around

Judging what we do

Demanding the time

To say what’s right

Time to go together

Do what we like

Decide - Fight

Sisters Unite

I know what I want

The stage is ours

The crowd is us

The scene is ours

Time for all my sisters go together

Don’t tell us what’s right

We know what we want

Decide - Fight

Sisters Unite

DECIDE FIGHT

SISTERS UNITE



vi

Sommaren e kort

Koman e över

Vintern e slut

Vi ses vid väggen

Livet i näven

Tiden e ur

Nu är det vår - släpp fångarna fri

Frihetsberövad

Aldrig Mer

Nu är det vår

Frihetsberövad

Aldrig Mer

Nu är det vår

Ingen är fri förrän alla e ute

Bränner hela skiten

Tar livet tillbaks

Ingen är fri förrän alla e ute

Ingen är fri förrän snuten e skjuten

Frihetsberövad

Aldrig mer

Nu är det vår

Frihetsberövad

Aldrig Mer

Nu är det vår

Carpe Diem

Carpe Noctem

Carpe Korp



vii

Flocken
Kuken mot tinningen

Ni bryter ner VI BRYTER UPP

Ni trycker ner VI TRYCKER AV

Pressa oss längre VI PRESSAR TILLBAKS

Den makt ni tar TAR VI TILLBAKS

Kuken mot tinningen

VISST KÄNNS DET BRA

Kuken mot tinningen

NU TRYCKER VI AV

Fucking jävla äckel

Ditt utnyttjande as

Ser mig som någon

NÅGON SOM KAN TAS

Men vet du vad,

vet du vad vi har

Vi har ammunition så det räcker

Räcker för varenda jävla äckel

VARENDA JÄVLA AS

Ni bryter ner VI BRYTER UPP

Ni trycker ner VI TRYCKER AV

Du pressar mig längre JAG PRESSAR TILLBAKS

Ett jävla steg till SÅ TRYCKER JAG AV

Kuken mot tinningen

VISST KÄNNS DET BRA

Kuken mot tinningen

NU TRYCKER VI AV



viii

Monogam framtid

Bil, båt, hund, hus

Aaaahh!

Vad fan släpp ut mig

Vad är det här för skit

Skit ni kallar liv

Ett liv som ni kallar fint

Bara en massa slit

En jävla massa skit

Skit ni kallar liv

Ett liv som ni kallar fint

Monogam framtid

En mörk dystopi

Monogam framtid

Liv i en mardrömsfabrik

Håller mig inlåst

Vad fan jag vill ut

Släpp mig ur ditt grepp

Jag står inte ut

Allt jag ville ha

Var ärlighet och kärlek

Men jag har tappats bort

Bland drömmar och frihet som utdött

Monogam framtid

En mörk dystopi

Monogam framtid

Liv i en mardrömsfabrik



ix

Ruttna Ideal

HATA STATEN, ÄLSKA MATEN!

Jag dricker inte pulver

Vill inte bli smal

Jag skiter fan i det

vägrar dina krav

Ett jävla hittepå

med jävla låtsaskrav

Ett ruttet system

med ruttna ideal!

Jag spyr inte på toan

och petar i min mat

Jag faller inte för

dina ideal

Jag skiter i det

vägrar dina krav

Ett ruttet system

med ruttna ideal!

Ett jävla hittepå

med jävla låtsaskrav

Ett ruttet system

med ruttna ideal!

Ett jävla hittepå

med jävla låtsaskrav

Ett ruttet system

med ruttna ideal!
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Bilaga 2
Intervjuguide
1. När började X spela ihop?

2. Beskriv X med tre ord.

3. Hur skriver ni era låttexter? Beskriv gärna processen.

4. Jag kommer att analysera era låtar: X1, X2 och X3

4A) Vad vill ni säga med X1?

Varför skrevs den?

Vad önskar ni er för reaktion av publiken när ni framför den?

4B) Vad vill ni säga med X2?

Varför skrevs den?

Vad önskar ni er för reaktion av publiken när ni framför den?

4C) Vad vill ni säga med X3?

Varför skrevs den?

Vad önskar ni er för reaktion av publiken när ni framför den?


