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Abstrakt:  

  

Avhandlingen är en studie i heavy metal-subkulturens olika karaktärsdrag. Avhandlingens syfte 

är att diskutera de 4 huvudsakliga karaktärsdragen som utgör subkulturen och hur de uttrycks. 

 

De analytiska begrepp som förekommer inom avhandlingen är närläsning och studier av 

subkulturen genom analys av olika nätbaserade källor som diskuterar aspekten av subkulturen. 

Närläsning innebär att avhandlingen baserar sig på tidigare forskning inom ämnet, såsom studier 

gjorde av andra forskare. Nätbaserade källor används för att konkretisera subkulturen i nutid. 

Avhandlingen använder sig av informanter vars erfarenheter diskuteras utifrån författarens egna. 

 

Avhandlingen diskuterar heavy metals historia i allmänna drag. Dessa är delvis baserade på 

författarens egna erfarenheter och detta bekräftas av den tidigare forskningen inom ämnet. 

Avhandlingen syfte gör ändå att detta är opinionsbaserat eftersom en subkultur är uppbyggd av 

individer. På grund av en variation bland subkulturens medlemmar i vad de vill kalla sig själv så 

hänvisar avhandlingen till dem som fans.  

Nyckelord: Utanförskap, heavy metal, subkultur, fanatism, musik, fans.   

  

  

Datum: 22.01.2019  Sidoantal: 86   

Abstraktet godkänt som mognadsprov:  



Joel Herman Astley Johnson 
 

3  

  

  

Innehållsförteckning  

  

1 Inledning          5 

1.1 Syfte och problemställning      6 

1.2  Material och metod        7  

1.3 Tidigare forskning        11 

1.4  Källkritik          13 

1.5   Avhandlingens upplägg      14  

  

           2      Teori och begrepp        16  

2.1   Inkludering och exkludering      16 

2.2  Auktoritet        18 

2.3  Individualism och gemenskap      21  

  

 3  Heavy metal        22  

3.1 Heavy metals uppkomst/historia     22  

 Ursprung     22 

 De första metalbanden på 1970-talet    26 

 Heavy metal under 1980-talet   29 

 1990-talet     31 

 2000 och framåt    32 

3.2  Musiken          33 

3.3  Subgenrer och nationella skillnader    39  

 Geografiska skillnader    43 

3.4  Subkulturen        48  

  

4 Subkulturens karaktärsdrag                 55  

4.1 Acceptans och villkor       55 

4.2  Utanförskap och inklusion      62 

4.3  Maskulinitet och Hårdhet      67 

4.4  Fanatism                            73 



Joel Herman Astley Johnson 
 

4  

  

          

5 Avslutning                        79 

6.     Källor och litteratur       81 

7.     Bilaga         85  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Joel Herman Astley Johnson 
 

5  

  

 

1. Inledning  

  

Hur vår identitet formas av kulturella faktorer är något som jag finner mycket 

intressant. Jag har därför valt att studera detta område inom ramen för mitt pro gradu 

arbete i Nordisk Etnologi vid Åbo Akademi.  

Sökandet efter vår egen identitet präglar större delen av våra liv och det tar 

egentligen aldrig slut. Min fascination för hur vår identitet byggs upp och hur vi 

söker den är även ett ämne som påverkat mig personligen. Det här har även haft som 

följd att jag har ett levande intresse av att studera detta område mera ingående.  

Jag skrev min kandidatavhandling om den industriella arbetsplatsen och dess sociala 

och kulturella konstellationer. Jag ville med avhandlingen lyfta fram en kulturell 

värld som är nästan osynlig för de som inte är insatta i den.  Jag skrev avhandlingen 

våren 2015 och började då fundera på innehållet till min magistersavhandling.   

Svaret kom en dag när jag satt och surfade på en Facebook-sida. Sidan handlande om 

olika interna skämt inom den subkultur som byggts upp kring heavy metal-

musikstilen. Vissa av skämten var komplexa att jag aldrig skulle ha förstått det roliga 

i sammanhanget om jag inte själv tillhörde subkulturen.  

När olika fans sitter tillsammans och diskuterar artister och evenemang, är det något 

som binder samman dem kulturellt. Det här kan ses som ett tecken på en subkultur.    

Jag kom att fundera på hur självklart medlemmar i subkulturen tar uttryck som  

”groovy”, det vill säga då man beskriver ljudkvaliteten på en skiva, eller använder sig 

av ”poser” som ett nedvärderande uttryck för en person som inte anses vara ett 

verkligt fan.  

Även om alla fans inte känner varandra, känner var och en igen dessa uttryck och 

förstår direkt vad de syftar på. Det fanns flera faktorer som jag kom att tänka på, 

såsom en kommentar från en av mina vänner som inte är insatt i detta. Han påpekade 

att när det kommer en viss rytm börjar alla fans i rummet att stampa takten, ett 

beteende som är vanligt. Det finns även en viss outtalad kod som alla mer eller 
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mindre omfattar och den kan till exempel gälla olika klädstilar eller vilka artister det 

är passande att lyssna på i olika situationer.   

Allt detta var klara tecken på ett kulturellt beteende. Jag insåg naturligtvis att jag inte 

var den första som funderat på detta och att det förekommer tidigare forskning inom 

ämnet.   

Jag kunde till exempel läsa om subkulturen genom antropologen Sam Dunn 

dokumentär A headbangers journey. Heavy metal är en musikgenre som sträcker sig 

över nästan 4 decennier och det har förekommit en del forskning inom ämnet. Det 

var av denna orsak som jag funderade över om jag skulle kunna bidra med något 

nytt.  

Då jag fortsatte att tänka på olika aspekter av subkulturen funderade jag desto mer, 

hur det kommer sig att den existerar överhuvudtaget. Det går att citera social 

marginalisering och orättvisor som orsaken till att den här subkulturen existerar, men 

detta skulle bara förklara fenomenet delvis. Heavy metal är ett globalt fenomen. Fans 

kommer från en mängd olika bakgrunder och platser, men alla följer mer eller mindre 

samma beteendemönster. Min första fråga som jag ställde, vad är det som binder fans 

tillsammans över hela planeten? Musiken måste ju ha någonting att göra med saken.   

 I det här sammanhanget bör det påpekas att jag själv lyssnar på heavy metal och 

tillhör subkulturen. Jag deltar gärna i olika evenemang när jag har tid, och lyssnar 

hela tiden på musiken. Jag skulle till och med kunna säga att jag är fanatiskt när det 

kommer till musiken och subkulturen. Det var av denna orsak som jag var motvillig 

till att skriva om ämnet. Jag var oroad över att hela min avhandling skulle endast bli 

en utläggning för min musikstil och varför den är bäst. Här fanns en chans att skriva 

om ett ämne som är en viktig del av min identitet och dessutom bidra till den 

kulturanalytiska forskningen.  

  

 

1.1 Syfte och problemställning   

Syftet med min avhandling är att fokusera på heavy metal som subkultur. Med detta 

avser jag analysera subkulturens karaktärsdrag, och hur den definieras och hur den 

kommer till uttryck i mina informanters vardag och beteende.   
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Min forskningsfråga är: varför inspirerar musik till en subkultur och vad är dess 

huvudsakliga karaktärsdrag? För att få svar på detta har jag valt att fokusera på 

fansen. Baserat på deras och mina egna erfarenheter samt litteraturstudier, avser jag 

att besvara forskningsfrågan.    

Heavy metal är en musikgenre som har inspirerat många fans att i vardagen 

demonstrera sin hängivenhet till musiken och till de artister som spelar den. Ett fint 

exempel på detta är hur fansen väljer att bära olika klädesplagg, såsom bandskjortor 

med artisternas namn eller västar med olika artistnamn påsydda. Det här är ett 

fenomen som förutsätter en stor hängivenhet bland publiken, inte endast som 

musikälskare men även som medlemmar av en subkultur.  Heavy metal som 

kulturfenomen har lyckats bli en företeelse som är totalt oberoende från sociala och 

kulturella omständigheter (Weinsten 2000:8). Heavy metal som subkultur har bevarat 

sin egenart över tiden och under sociala omständigheter.  

Subkulturen definieras av sina egna regler och värderingar, främst betoningen av 

individualism och anti-auktoritet. Det finns ändå en paradox i att en subkultur som 

betonar individualism ändå likväl föreskriver regler och beteendemönster för dess 

medlemmar. Det förekommer visserligen geografiska skillnader i hur man utövar 

musiken, men attityderna och värderingarna är desamma. Värderingarna sträcker sig 

även över tiden och generationsgränser. Därför kommer jag att i detalj gå in på 

subkulturens olika karaktärsdrag. Vidare kommer jag att även fokusera på hur man 

blir accepterad av subkulturen.   

För att studera subkulturen behöver jag intervjua de fans som den består av.  Jag 

utgår från mina informanter och de intervjuer jag har gjort med dem. Genom 

informanterna vill jag belysa de värderingar som inte är kända och framför allt inte 

synliga. Eftersom jag är en av dessa fans kommer det autoetnografiska perspektivet 

även vara en del av min avhandling.  Jag förklarar detta närmare i nästa kapitel. 

  

1.2 Material och metod  

För avhandlingen har jag valt att använda mig av tidigare forskning som jag redogör 

för i stycke 2.4. Jag har vid flera tillfällen ansett att litteraturen som jag läst kring 

ämnet har varit otillräcklig. Den är visserligen intressant, men mycket av den tidigare 
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forskningen som berör heavy metal är oftast en produkt av sociala och kulturella 

omständigheter av sin tid och reflekterar en upprördhet över musikens och kulturens 

provocerande uppträdande. Man har varit upprörd över effekterna av subkulturen 

istället för att försöka förstå de underliggande orsakerna. I vissa fall kan forskningen 

vara baserad på fakta som enligt artisterna tagits ur sin kontext (Öholm 1989).   

Jag inkluderar inte enbart fans i min undersökning eftersom ett yttre perspektiv på 

subkulturen är viktigt. Eftersom jag utgår från att subkulturens värderingar och 

normer inte syns utåt använder jag mig även av ett yttre perspektiv från en av mina 

informanter som inte är fans. Eftersom jag själv tillhör subkulturen strävar jag till att 

ge en så bra helhetsbild som möjligt.   

Jag har valt att intervjua sex olika informanter. De har alla kopplingar till musiken 

även om alla inte är fans. De flesta är, eller har varit studeranden vid Åbo Akademi. 

Jag har valt att intervjua dem för att de har skilda bakgrunder, och det kommer att ge 

materialet olika perspektiv för analys. De namn jag nämner i avhandlingen är inte 

deras riktiga namn. 

Min första informant är Sanna. Hon studerar folkloristik vid Åbo Akademi och 

definierar sig själv som fan av musiken.  Vi besökte tillsammans den kända Heavy 

metalfestivalen Wacken open air år 2014. Den är en av världens största Heavy 

metalfestivaler (Harperlin 2015) och jag har valt att intervjua henne för att få en 

insikt i hur det är att vara kvinna i en subkultur som definieras av maskulina drag.   

Min andra informant är Elizabeth. Vi studerar båda nordisk etnologi. Även om 

Elizabeth inte anser sig tillhöra subkulturen och hon närmast har ett ytligt intresse för 

musiken, har jag valt att intervjua henne för det yttre perspektiv hon ger på 

subkulturen, något som de etablerade medlemmarna saknar.  

Min tredje informant är Lars. Han är DJ till yrket och har en allmän erfarenhet av 

musik tack vare sina studier i musikvetenskap. Han har tidigare varit ett hängivet fan 

men anser sig själv nu för tiden mera som ett fan av hip-hop. Jag har valt att intervjua 

honom för att jag hoppas på att han, i sitt yrke som DJ, kan ge en större insikt i 

musikstilar i allmänhet och hur de relaterar till Heavy metal.  

Som fjärde informant har jag valt att intervjua Rasmus. Han studerar folkloristik, 

men det är främst hans musikintresse som intresserar mig. Rasmus är själv musiker 
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och han insikter är viktiga eftersom han kan relatera till ämnet, både musikaliskt och 

som ett socialt fenomen.  

Som min femte informant har intervjuar jag Ville. Han är säkerhetsvakt och klär sig 

neutralt men anser ändå att han tillhör subkulturen. Hans neutrala klädsel står i 

konstrast som till en subkultur som betonar det visuella och representeras i klädseln.   

Jag avser att få ytterligare insikter genom att han inte fullt ut tar till sig subkulturen.    

Min sista informant är Lisbeth. Hon är född 1974 och det gör henne till den äldsta av 

mina informanter. Lisbeth är filosofiemagister i etnologi och jag har valt att intervjua 

henne eftersom hon erbjuder en intressant inblick i hur äldre fans tänker. Det är något 

som ingen av de andra informanterna, inklusive jag, inte kan bidra med.   

Närläsning är en viktig del av avhandlingen. Med detta syftar jag på läsning av 

tidigare litteratur inom ämnet och det förekommer mycket tidigare forskning om 

detta ämne. Närläsningen vikt utgår från det faktum att heavy metal är ett väldigt 

varierande fenomen. För ge kontext till avhandlingens syfte har jag valt att läsa olika 

böcker och artiklar. Jag kommer främst att fokusera främst på tre centrala författare.  

Deena Weinstein är sociolog vid DePaul universitetet i Chicago. Hon har skrivit 

många verk om Heavy metal, och jag har valt hennes bok Heavy metal: The music 

and its culture. Hon anses vara en av ledande forskarna inom ämnet och hon har gett 

flera intervjuer och medverkat i dokumentärer. Hennes insikter i subkulturen på 1970 

- 80 talet ger en bra grund för avhandlingen.  

För att förstå de mer extremare aspekterna av kulturen har jag valt att Keith Kahn-

Harris bok Extreme metal: Music and culture on the edge. Han skildrar den 

extremare varianten av Heavy metal och främst den subkultur som uppstår kring den. 

Han beskriver de mera destruktiva tendenser som subkulturen kan innebära och även 

de mer kontroversiella.   

För att ge ytterligare insikter i ämnet har jag valt att till sist inkludera Lords of  

Chaos: The bloody rise of the satanic metal underground skriven av två journalister: 

Michael Moynihan och Didrik Söderlund. De skildrar händelserna i Norge i början 

av 1990-talet då den extrema subgenren black metal började och ledde till flera 

kyrkobränningar och två mord. Jag inkluderar den här boken främst som historisk 

referens.  
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Antropologen Sam Dunn är känd för flera dokumentärer om Heavy metal. Han har 

bland annat gjort A Headbangers Journey 2005 där han diskuterar musikstilens 

uppkomst och ursprung. Hans andra dokumentär var Global metal som kom ut 2007 

där han diskuterade geografiska skillnader mellan fans. Han har även gjort serien 

Metal Evolution som kom ut 2011 och skildrar olika subgenrer inom Heavy metal. 

Hans dokumentärer fokuserar främst på musiken men ger ändå en unik insikt i den 

variation som förekommer inom musiken och därmed subkulturen.   

Slutligen har jag flera elektroniska källor såsom Internetpersonligheten Infidel  

Amsterdam som driver en egen kanal på www.youtube.com med samma namn. På 

den här kanalen diskuterar han flera aktuella fenomen inom subkulturen. Annat 

nätbaserat material har även berikat avhandlingen men inkluderas endast i 

källförteckning.  

Jag har även läst Krigaren och transvestiten skriven av Mikael Sarelin som är 

utgiven av Åbo Akademi 2012. Sarelin ger intressanta perspektiv i sin bok men 

eftersom detta inte är en avhandling inom genusforskning har jag valt att inte 

inkludera honom. Jag har även läst Rasmus Becks magisteravhandling Livsstil med 

musik i fokus – en studie i undergroundfansens beteende inom metalmusiken från 

2011. Beck ger en detaljerad analys i hur fans umgås inom egna kretsar och hans 

analys av fenomenet underground är orsaken till varför jag läst hans avhandling.   

Jag använder mig av den autoetnografiska forskningsmetoden. Detta innebär att jag 

använder mig själv som informant och mina erfarenheter och upplevelser är en del av 

materialet. Detta innebär även att jag lyfter fram mina åsikter och strävar till att 

bevisa dem eller åtminstone försvara min ståndpunkt om olika ämnen. Jag är 

medveten om, att eftersom jag själv är fans och hängiven livsstilen, skulle metoden 

vara opassande. Etnologi handlar om att förstå människan utifrån kulturen och jag är 

därför övertygad om att det autoetnografiska perspektivet är ytterst viktigt för att ha 

en djupare förståelse för subkulturens åsikter och karaktärsdrag. Till perspektivet hör 

även deltagande observation. Jag anser att om man vill forska inom kulturella 

fenomen är en deltagande observation ovärderlig. Jag har läst Billy Ehns bok 

Etnografiska observationer. Som metod använder sig Ehn av sig själv som referent 

och informant och en viktig del av avhandlingen är att jag kommer gå tillväga på 
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samma sätt. Sålunda kommer jag att hänvisa till olika evenemang eller aspekter jag 

upplevt, med mig själv som referenskälla. 

  

1.3 Tidigare forskning  

Med ett kulturfenomen som Heavy metal som sträcker sig över flera decennier är det 

självklart att det förekommer tidigare forskning kring ämnet. Tidigare studier inom 

ämnet har fokuserat på dess popularitet. Dessa studier har alla gånger inte velat 

diskutera subkulturen bakom Heavy metal, eller tagit fasta på detaljer och inte 

behandlat dessa i sin kontext. Det har argumenterats att Heavy metal är farligt för 

barn och att man måste skydda dem från det 

(https://www.youtube.com/watch?v=k3hdrv3eIWI).  

I andra fall har politiker strävat till att främja sina egna politiska agendor genom att 

lyfta fram moraliskt förfall bland ungdomen i samhället (Dunn; 2004). Då har det 

varit enklare att ta vissa aspekter, såsom låttexter eller motiv ur sin kontext för att 

endast behålla chockvärdet. Sociologen Emilie Durkheim menar att ett traditionellt 

samhälle utövar ett tryck mot likformighet och eftersom heavy metal är 

normbrytande har det varit ett självklart mål.   

Jag nämnde kort tre litterära källor i föregående stycke. Jag berättade endast varför 

de är viktiga för avhandlingen. Jag skall kort berätta om dem och varför de anses 

viktiga för forskningen om heavy metal.  

”Heavy metal: The Music and its Culture” är skriven av sociologen Deena  

Weinstein, som specialiserar sig på populärkultur. Hon är professor i sociologi vid 

De Paul universitetet i Chicago och hon anses vara en av de ledande forskarna inom 

ämnet. Hon har även skrivit boken Heavy metal: A cultural sociology som utkom 

1991. Hon har även gett flera intervjuer angående ämnet och medverkat i de flesta av 

Sam Dunns dokumentärer.  

Lords of Chaos: The bloody rise of the satanic metal underground som är skriven av 

journalisterna Michael Moynhan och Didrik Söderlund, diskuterar uppkomsten 

bakom den extrema subgenren black metal. Trots att boken och dess författare utstått 

kritik är den en av de få böcker som diskuterar black metals uppkomst i detalj 

(Coogan, Kevin 1999: 1). Det som gör boken unik är att den lyfter fram ursprunget 

https://www.youtube.com/watch?v=k3hdrv3eIWI
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bakom Black metals uppkomst i Norge, utan försök till moralisering. Istället strävar 

Moynihan och Söderlund att diskutera ämnet ur en objektiv synvinkel som möjligt. 

Extreme metal: Music and Culture on the edge av Keith Kahn-Harris behandlar även 

detta ämne. Harris väljer inte att endast fokusera på Black metal, utan på de extrema 

subgenrerna i allmänhet.  

Khan-Harris fokuserar på subkulturen runt dess genrer och visar stor förståelse för 

ämnet.   

Från doktoranden Bettina Roccors bok World of Music, vill jag notera artikeln 

Heavy metal: Forces of Unification and Fragmentation within a Musical Subculture, 

för att den diskuterar de olika splittringarna som kan förekomma inom subkulturen. 

Eftersom subkulturen främst är baserad på olika artisters musik förefaller det 

självklart att en viss slags rivalitet mellan olika undergenrer uppstår och Roccor visar 

stor insyn i ämnet.   

En viktig del av den tidigare forskningen är den kanadensiska antropologen Sam 

Dunn. I det här fallet har jag personliga motiv för att nämna honom. Genom Dunns 

forskning kom jag i kontakt med heavy metal som forskningsämne. Dunn är främst 

känd för sina dokumentärer om ämnet, bland annat i sin dokumentär, som den 

tidigare nämnda A headbangers journey” från 2005. Dokumentären handlar om 

musikgenrens uppkomst, samt många av de olika teman som musiken behandlar. 

Han har även gjort dokumentären Global metal 2008, där han reser runt världen och 

forskar i regionala skillnader inom heavy metal, såsom i Japan, Indonesien och 

Sydamerika. Han driver den internetbaserade sidan Banger TV. Hemsidan diskuterar 

aktuella händelser inom Heavy metal-världen, såsom olika evenemang och 

skivutsläpp från olika artister. Enligt mig är Dunn en av de viktigaste forskarna inom 

det här ämnet. Orsaken till detta är att han, genom sitt engagemang i aktuella 

händelser, gör att hans forskning inte stagnerar. Han är själv ett fan vilket gör att han 

har en stor insyn i hur subkulturen fungerar. I hans material så hänvisar han ofta till 

fansen av subkulturen som metallskallar, en direkt översättning från engelskans 

metalhead. Jag har valt att i avhandlingen kalla dessa för fans, eller fans av 

subkulturen.  

Att tala om nätbaserat material såsom Youtube kanaler och olika forum kan i ett 

tidigt skede kännas som icke-relevant eftersom de inte är tidigare forskning utan har 
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som syfte att vara underhållande. Deras relevans till forskningen är ändå viktig. En 

subkultur är beroende av medium som dessa för att komplettera helhetsbilden av 

studien. Den kan inte klassas som levande utan dessa bevis på att det förkommer 

aktuella forum som upprätthåller en dynamik.  

   

  

1.4 Källkritik  

Frågestrukturen som jag använt i intervjuerna finns som bilaga. När jag formulerat 

frågorna har jag försökt formulera dem så öppet som möjligt. Detta för att mina 

informanter skall kunna relatera till dem, även om de inte tillhör subkulturen. Då 

intervjuerna tagit en annan riktning har jag ställt uppföljande frågor. Jag anser att 

Heavy metal är en väldigt individuell upplevelse, som jag återkommer till och därför 

har det varit svårt att enbart intervjua utifrån en strikt struktur. Frågorna har ändå 

uppnått det syfte som jag hade, det vill säga att belysa subkulturen som jag studerar.  

Jag har under planeringen av avhandlingen fått kritik för min närhet till ämnet för att 

jag själv är fans och sålunda inte skulle kunna hålla mig objektiv till ämnet.  

Jag är medveten om den ”vardagsblindhet” och den subjektivitet som kan förekomma 

när man skriver om ett ämne som är nära en själv. Jag strävar till att skriva 

avhandlingen så objektivt som möjligt och de påståenden som jag gör kommer att ha 

referenser. Det kan vara svårt att förhålla sig neutral till ämnen som intresserar inom 

etnologin. Det som jag främst vill försvara är användningen av etnografiska 

fältmetoder. Som jag nämnde är observationer, i synnerhet deltagande observationer 

viktiga för att studera heavy metal-subkulturen. Jag anser att förståelsen för 

subkulturen och dess yttringar inte går att studera enbart genom litteraturstudier utan 

även kräver observation. Jag har använt mig av elektroniskt material. Genom det 

elektroniska materialet får jag ett deltagande perspektiv, eftersom det är gjort av fans 

för fans.   

När det kommer till de litterära källorna vill jag speciellt lyfta fram Moynihan och 

Söderlund bok Lords of Chaos. Den har fått utstå kritik när det gäller diskussionen 

kring de mer extrema politiska inriktningar som en liten del av det artisterna påstår 

att det förespråkar, såsom nazism och facism. Ändå är det just det som varit i fokus, 

nämligen Moynihan potentiellt sympatiska åsikter för extremhögern. Detta är något 
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som han har förnekat (Coogan 1999:8). Bokens värde ligger i att den är en litterär 

källa som presenterar de kulturella drag som förekommer inom black metal.  Den 

bidrar med en historisk kontext och belyser de mera okända subgenrerna av heavy 

metal.  

  

1.5 Avhandlingens upplägg   

Efter inledningen behandlar andra kapitlet teori och begrepp. Där kommer jag att gå 

igenom mina teoretiska utgångspunkter och förklara avhandlingens syfte i detalj. Jag 

kommer att gå igenom olika huvudbegrepp och deras beskrivningar i avhandlingen.  

Dessa innefattar begrepp som inkludering, exkludering, auktoritet och anti-auktoritet.  

Jag kommer även att diskutera individualism och tidigare forskning.   

Avhandlingens tredje kapitel kommer att fokusera på musiken och historien bakom 

subkulturen. De fyra underrubriker till kapitlet kommer att diskutera: 1) musiken; 2) 

dess uppkomst och historia bakom dess utveckling; 3) några av de huvudsakliga 

subgenrerna och: 4) slutligen subkulturen. Jag diskuterar inte musiken ur ett 

musikaliskt perspektiv eftersom detta inte är en musikvetenskaplig avhandling. 

Istället kommer jag att diskutera musiken ur ett historiskt och kulturellt perspektiv. 

Heavy metal är en allmän term för en genre av musik som inkluderar en mängd olika 

subgenrer som har en gemensam bakgrund. Kapitlet kommer att behandla de olika 

subgenrernas uppkomst. Fokus blir på hur de skiljer sig från varandra, men håller 

kvar vissa grundvärderingar som inkluderar bland annat band som anses vara 

grundpelare för musiken och subkulturen. Eftersom det rör sig om en kulturanalytisk 

avhandling kommer olika nationella och kulturella skillnader att tas upp och hur de 

inverkar på subgenrernas uppkomst.   

Det fjärde kapitlet kommer att handla om subkulturens karaktärsdrag. Det som 

utmärker heavy metal från andra musikstilar är den kultur som vuxit upp runt 

musiken och jag strävar till att förtydliga de huvudsakliga karaktärsdragen. Jag 

diskuterar dessa karaktärsdrag utifrån mina informanters erfarenheter, samt från mina 

egna erfarenheter. Jag kommer att dela in kapitlet i fyra underrubriker baserat på, vad 

jag i min forskning konstaterat, varav de huvudsakliga karaktärsdragen i subkulturen. 

Underrubrikerna är 1) acceptans och villkor; 2) utanförskap och inklusion; 3) 
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maskulinitet och hårdhet; 4) fanatism.  Dessa underrubriker bildar en helhet som 

subkulturens karaktäriseras av. Jag vill genom denna indelning belysa de mer 

kontroversiella aspekterna av subkulturen och Heavy metal i allmänhet.  

Slutligen kommer subkulturen att introduceras mer i detalj. I denna del kommer jag 

att diskutera subkulturens uppkomst, dess olika beteendemönster och olika tillbehör 

som medlemmarna använder. Jag kommer i denna del även att förklara olika uttryck 

och termer mer i detalj som medlemmarna använder.   

Slutligen i det femte avslutande kapitlet kommer jag att diskutera de olika delar som 

tagits upp i avhandlingen. Min målsättning är att illustrera subkulturens 

karaktärsdrag och hur de är kopplade till musiken. Jag vill få ett svar på varför musik 

kan leda till en sådan hängivenhet.   
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2. Teori och begrepp  

För att en subkultur skall uppstå behövs det kulturella och sociala faktorer som bildar 

en gemenskap. Inom en subkultur är detta viktigt eftersom det bidrar till att man 

skiljer sig från majoritetskulturen (Weinstein 2000:121). Detta syns bäst i de olika 

karaktärsdrag som subkulturen består av. Detta kapitel är min teoretiska 

utgångspunkt för avhandlingen och i kapitlet diskuterar jag de olika begrepp som 

finns i subkulturen. Dessa inkluderar de uttryck som förekommer, samt de attityder 

och värderingar som bidrar till den samhörighet som medlemmarna känner.   

  

2.1 Inkludering och exkludering  

Grunden för Heavy metal ligger i revolt som har syftet att utmana samhällets normer 

och värderingar. Samhällets normer och värderingar avspeglas i mainstreammusiken 

och denna ”högkultur” kommer att acceptera Heavy metal kulturens mer 

kontroversiella aspekter och inkluderas sålunda inte subkulturen. Weinstein skriver 

att kultureliten många gånger har avfärdat Heavy metal kulturen som masskultur, i 

konstrast till den mera förfinade högkulturen (Weinstein 2000:94). En av de 

grundläggande aspekterna i Heavy metal är att den inte är mainstream. Med andra 

ord, att hänvisa till Heavy metal som masskultur är missvisande enligt fansen. 

Oviljan till att underkasta sig samhällets normer är en av orsakerna till varför man 

väljer att lyssna på extremare musik.   

Flera band har skrivit musik som demonstrerar denna ovilja. Ett av de förmodligen 

mest kända exemplen är Glamrock bandet Twisted Sister med sin låt ”Were not 

gonna take it” från 1984. I musikvideon som gjordes i samband med utgivningen av 

låten befinner sig huvudpersonen, en ung pojke som tycker om rockmusik, i sitt eget 

rum när hans konservativa far kommer in och kräver att han skall sluta lyssna på 

musiken, växa upp och ta ansvar för sitt liv. Pojken förvandlas då till sångaren Dee 

Snider som sjunger om hur det här deras liv och hur ingen kan ta det ifrån dem (this 

is our life, this is our song). Här framhävs det antiauktoritära beteendet, i det här 

fallet handlar det om ett beteende som är typiskt för de unga i tonåren, nämligen att 

skapa sin egen identitet.  
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Avståndstagande från masskulturen är en av de grundläggande anti-auktoritära 

aspekterna av Heavy metal. Flera band har använt sig av detta ämne och det 

förekommer inte endast inom Heavy metal. Flera subgenrer som traditionellt inte 

anses tillhöra Heavy metal använder sig av detta. Ett exempel på detta är Grungerock 

bandet Nirvanas låt ”Smells like teens spirit”. Inom Heavy metal förekommer detta 

även, bland annat i låten med bandet W.A.S.P  I wanna be somebody. Det här leder 

till frågan, vad är det då som gör att fansn inte vill höra på massans musik, eller även 

mainstream som det kallas?  

Weinstein menar att majoritetsmusik (hennes begrepp för av mainstream) oftast är 

avsedd för en publik som är passiva mottagare för redan tolkade sånger (Weinstein 

2000: 95) och kräver därför inte något större engagemang från publiken. Musik som 

är avsedd för massorna blir lättillgänglig och bidrar därför till en större publik.   

Heavy metal är annorlunda och musiken är inte alla gånger lätt att lyssna på och att 

tillhöra subkulturen är svårare. Musik är en sak, men heavy metal är en subkultur 

som formar dess medlemmars anpassning till dess normer. Musiken är inte avsedd 

för den stora publiken i allmänhet. Subkulturen strävar till att förkasta det som är 

accepterat (Weinstein 2000: 132) och dess medlemmar förväntas ta avstånd från den 

allmänna musikaliska kulturen och hänge sig fullständigt åt detta, i det närmaste 

ideologiska motstånd. Det här gör att de kan det bli svårt att fullständigt inkluderas i 

subkulturens kretsar.  Det här innebär ändå inte att fansen skulle vara ovilliga att 

umgås med personer som inte tillhör subkulturen och de flesta fans är toleranta mot 

de som inte tillhör subkulturen (Weinstein 2000: 102) men tolerans innebär inte 

acceptans. För att ge ett exempel kan man vara vänner med personer som inte tillhör 

subkulturen även om de inte delar entusiasmen för musiken. Likväl är de 

exkluderade från den passion och entusiasm som subkulturens medlemmar 

gemensamt känner för sin musik.  

Jag har nämnt olika artister och den musik som de producerat och som inspirerar till 

ett motstånd mot masskultur.  Det här kan vara oförståeligt och till och med låta 

barnsligt, något som man borde växa ifrån, för de som inte omfattar subkulturens 

värderingar. Ändå finns det fans som är vuxna och bestämmer sig för att bilda familj 

och göra karriär på samma sätt som de som tillhör masskulturen.  Trots det bär de 

öppet bandskjortor och önskar på det sättet, visa att de är en del av subkulturen 

(Dunn: 2004)   
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Baserat på min egen erfarenhet kan jag konstatera att när man lyssnar på musiken 

och samtidigt blivit en del av subkulturen, har man funnit en gemenskap som även 

tar sig visuella uttryck. Man visar med de visuella uttrycken att man revolterar mot 

masskultur. Det vill säga att man har brutit sig ut ur ett mönster och går mot 

strömmen. Denna känsla av revolt mot masskulturen och samhörighet inom 

subkulturen, vill man inte förlora. Därför fortsätter man att tillhöra subkulturen även 

om man måste göra vissa kompromisser för att fortfarande vara en del av samhället.  

Vad revolt och gemenskap innebär kommer jag senare att diskutera i kapitel 4.    

  

2.2 Auktoritet  

Uppkomsten av en subkultur förutsätter normer och värderingar som alla dess 

medlemmar kan enas om. Efter kaos kommer ordning. Först revolterar man mot en 

masskultur för att sedan underordna sig en subkultur. Det är här som det auktoritära 

och icke-auktoritära kommer in. Trots att heavy metal betonar individualism och att 

det finns flera artister som ofta säger att de vill inspirera sina fans till att tänka själv 

går det inte att förneka den inverkan som artisterna har på sina fans. Deras 

värderingar är normbildande.    

Det bör poängteras att heavy metal i likhet med många andra musikstilar handlar om 

idoldyrkan. Fans av heavy metal tenderar att ta efter sina artister. På detta sätt 

överlever genren musikaliskt. Fansen tar efter artisterna när det kommer till klädval, 

och många tar även upp instrumenten för att starta sina egna band. Eftersom de har 

inspirerats av bandens musik och budskap är det även självklart att de åsikter som 

deras förebilder uttrycker bärs vidare av de nya fans. Det här tar även visuella 

uttryck, som att de börjar köpa liknande kläder, låter håret växa ut och på olika sätt 

eftersträvar deras förebilders visuella uttryck. Att söka sina förebilder är ett normalt 

beteende, speciellt i ung ålder då man formar sin egen identitet.  

Men alla fans är inte tonåringar och som tidigare nämndes, är flera fans vuxna som 

väljer att stanna kvar i livsstilen trots att de har gått in i vuxen värld och inte ställer 

sig utanför samhället. Denna bild står i stark kontrast till den allmänna uppfattningen 

om en heavy metal-konsert där den förväntade åldern är yngre.  
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Jag har funderat på detta och många gånger kunnat konstatera att jag, som 29 åring, 

är långt ifrån den äldsta personen på konserterna. Oftast har jag kunnat observera att 

medelåldern på konserten är runt 30 och om bandet ifråga har haft en lång karriär, 

kan det vara betydligt högre. Med andra ord, subkulturen inkluderar olika människor 

som binds samman av ett gemensamt intresse. Alla bär de bandskjortor och väljer att 

lyssna på samma musik och har ett likartat beteende. Fansens beteende är lite av en 

paradox, heavy metal-subkulturen skall betona en persons individualitet i motsats till 

massan. Likväl väljer alla fans att bete sig på ett likadant sätt och detta motsäger 

kravet på en individualism. Det händer förstås att många inte väljer att klä sig som de 

andra fansen eller endast har på sig bandskjortor i samband med konserter. De bilder 

och symboler som associerats med heavy metal är alla gånger inte lämpliga och 

passar till exempel inte in i ett arbetskollektiv, med klädkod, där det förutsätts kan 

skapa problem. Det kan hända att man gradvis börjar bära klädesplagg, en 

bandskjorta nu som då, ett armband med nitar eller en skärmmössa med sitt 

favoritband på. Sakta men säkert blir man en del av subkulturen.   

Detta är något som jag själv har erfarenhet av. Som tonåring fascinerades jag av 

bandskjortor, dels för deras motiv, dels även för att de som är fans vågade bära dem 

öppet, oavsett om det ledde till allmänt misstycke. Vissa av skjortorna har väldigt 

starka motiv, såsom anti-religiösa bilder, groteska eller grymma bilder. Den 

extremare varianten av heavy metal som jag kom i kontakt med gav upphov till 

starka reaktioner. Jag hade tidigare lyssnat på heavy metal av en mera lugnare variant 

och valt att inte lyssna på de mera extremare varianterna. Jag vill poängtera att jag 

aldrig tvingades till att höra på de mer extremare varianterna men att jag alltid har 

känts att jag går miste om mycket genom att inte göra det. Men i unga år har det känt 

säkrare att höra på vad alla andra lyssnade på. Då har jag endast ytligt hört på heavy 

metal. Jag kommer att diskutera min förändrande musiksmak mera ingående i kapitel 

4.  

Ett uttryck som ofta används inom subkulturen är ordet poseur. Uttrycker syftar på 

en person som påstår sig tillhöra en grupp och dela dess värderingar men inte gör det, 

eller gör det endast då det är lägligt  

(https://www.urbandictionary.com/define.php?term=posers).”Poseur” används även 

inom subkulturen. Det är ett abstrakt uttryck och när och hur det kan användas, 
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diskuteras flitigt mellan fans. Det klassiska exemplet är att en fans kallas poser ifall 

personen bär bandskjorta utan att tycka om musiken  

(https://www.youtube.com/watch?v=WHPjSbhpjm8).  Bandskjortor tenderar att ha 

bilder eller motiv som estetiskt kan tilltala en person även om han eller hon inte har 

något intresse för musiken. Att personen själv senare upptäcker musiken gör inte ett 

fan till en poser. Brytningen sker först när personen börjar tala om sig själv som en 

del av subkulturen utan att ha något genuint intresse, eller att personen endast känner 

igen bandets mest populära sånger. Med andra ord, att bära skjortan förutsätter att 

man åtminstone har en grundläggande uppfattning av bandets historia och dess 

musik. Det är även accepterat att man gradvis upptäcker musiken. De flesta fans 

presenterar gärna band och deras musik i detalj till nya fans. Det som förväntas är att 

man intresserar sig för musiken av genuina skäl, inte för att man vill verka tuff av 

någon orsak.   

Artisterna utsätts inte för samma kritik på grund av den auktoritet de har genom att 

vara artister. Heavy metal är en musikalisk subkultur, vilket innebär att det sociala 

sammanhanget byggs upp runt artisterna. Det gör att fansen utgår från att artisterna 

sätter normen för vad som är acceptabelt. Ett av de band som har haft störst 

inflytande på heavy metal-subkulturens mode och värderingar är bandet Judas Priest. 

Sångaren Rob Halford började under deras konserter på 80-talet bära en lång 

läderrock, en klädsel som fans fortfarande bär i dagens läge (Weinstein. Heavy 

metal; s.65). Judas Priest var även bland de första banden som introducerade 

estetiska koncept, såsom motorcyklar på scenen och andra trendiga saker. Flera andra 

band har sedan blivit inspirerade av dem. De flesta är ändå överens om att Judas 

Priest var det första band som introducerade dessa koncept till heavy metal. Detta är 

inte förvånande eftersom de nya banden är fans av de gamla och då är det naturligt 

att man vill likna sina idoler. Men artisternas auktoritet kommer inte endast från den 

klädsel de bär utan även från deras beteendemönster. En av heavy metalsubkulturens 

huvudsakliga drag är utanförskap, vilket innebär att fansen förväntar sig att artisterna 

skall visa lojalitet till musiken och till sina fans. Det innebär att de skall ta avstånd 

från det kommersiella och allt som anses vara ”mainstream”. Ett band som väljer att 

närma sig detta kan leda till att fansen splittras i två grupper, de som stöder bandet i 

deras nya inriktning, dels de som känner sig förrådda (Weinsten 2000: 64).  
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2.3 Individualism och gemenskap  

Som jag tidigare nämnde är en av subkulturens centrala aspekter individen mot 

massan. Individualism kan inte ignoreras inom heavy metal-subkulturen. Att försvara 

sitt tycke för musiken förekommer ofta i fans vardag.   

Hur detta syns i vardagslivet varierar. Det kan vara att man väljer att visa sin lojalitet 

till subkulturen genom att till exempel bära en bandskjorta med eventuellt stötande 

motiv, trots att det kan anses opassande och till och med barnsligt. Flera fans menar 

att de står för sin klädsel och sina attityder, trots att deras jämnåriga eller föräldrar 

skulle föredra att de klädde sig lite mer normalt eller borde komma ur sin  

”fas” (Dunn 2005). De flesta fans strävar till att hävda sig mot massan.  

Det verkar vara motsägelsefullt. Hur kan man vara en individualist då man ändå är en 

del av en större gemenskap? Hur behåller man sin individualitet när man ändå klär 

sig som andra inom subkulturen? Individualismen tar sig ändå andra uttryck inom 

subkulturen.    
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3. Heavy metal  

”Like listening to heavy metal falling from the sky” är ett uttryck som har använts för 

att beskriva det ljud som musiken för då den spelas. Termen i sig själv, sägs komma 

från en musikjournalist, som använde den när han beskrev gitarrlegenden Jimi 

Hendrix musik. Även om uttalandet har bekräftats är det inte det första gången det 

dokumenterats. Flera andra artister och journalister sägs ha använt det under 

årtiondens lopp. En teori är att termen har sitt ursprung i det faktum att Black 

Sabbath, som i många kretsar anses vara det ursprungliga Heavy metal-bandet (Dunn 

2005), hade sitt ursprung i staden Birmingham, som på den tiden hade en väldigt stor 

metallindustri (https://www.phrases.org.uk/meanings/heavy-metal.html).  

Ursprunget bakom termen ”heavy” eller tung musik, förekommer första gången i den 

så kallade Beatnik eran på 1950-talet och används för att beskriva musik som har ett 

tungt ämne (Martin 2018). Det är långt före heavy metal existerade, men eran 

defineras av värderingar som skulle bli en avsevärd del av Heavy metal-kulturen, 

pseudointellektualism och droganvändning. Rockkritikern Lester Bangs skall ha 

använt uttrycket för att beskriva MC5s konsert 1968. Termen är amerikansk men 

heavy metal har sitt ursprung i Storbritannien (Martin 2018). Oavsett ursprunget är 

heavy metal den självklara termen för en genre av musik med mycket variation som 

trots interna musikaliska olikheter, ändå erkänner en större musikalisk gemenskap. 

Den svenska översättningen är hårdrock men jag har valt att använda heavy metal 

eftersom det anses vara en paraplyterm för musikgenren i sin helhet. Jag använder 

ändå de olika subgenrernas namn även om de anses tillhöra heavy metal.  

  

3.1 Heavy metals uppkomst och historia  

Ursprung  

Var har heavy metal sitt ursprung? Det är en fråga som debatteras flitigt både bland 

fans och forskare. I inledningen nämnde jag ett av de potentiella upphoven till 

uttrycket och likt dess ursprung är även musiken historia svårdefinierad. För att 

kunna diskutera heavy metals ursprung behöver jag diskutera de sociala och 

samhälleliga omständigheterna som förekom under den tidigare delen av 70-talet. 
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Heavy metal är en musikstil som har en stor variation i sitt musikaliska ursprung. På 

grund av detta så är denna del av avhandlingen opinionsbaserad.   

1960-talet var ett årtionde som definieras av medborgarrättsrörelser och när vi i 

västvärlden tänker på detta är förmodligen Martin Luther King Junior bland de 

personer som bör nämnas. Men i västvärlden hade hippierörelsen stort inflytande. 

Den uppstod som en motreaktion till det då pågående Vietnamkriget. Hippierörelsen 

var ett fenomen som var oerhört före sin tid. De ungdomar som tillhörde den hade 

väldigt liberala värderingar som stod i direkt kontrast med det konservativa samhället 

som oftast definierade sig själv genom traditionella värderingar. Hippierörelsen var 

däremot vänsterinriktad, och hade ett budskap om enighet. Kollektivet var en av de 

grundläggande värderingarna. Hippiekulturen kan anses vara en föregångare till 

heavy metal-subkulturen. Mycket av de karaktärsdrag som skulle associeras med 

heavy metal kommer från den tiden, inte minst dess betoning på konsertdeltagande 

och många av de artister som uppstod under den här tiden är fortfarande populära 

inom subkulturen. Ett exempel på detta är folkrockduon Simon & Garfunkel och mer 

specifikt, deras låt Sound of Silence, som bandet Disturbed gjorde en cover på 2015. 

Denna sång är relevant i den här diskussionen på grund av dess text, vilken är en 

direkt konfrontation mot kommersialiseringen av musik, något som heavy metal-

subkulturen delar. Ett annat band från denna tid med stort inflytande till musiken 

etablering är Rolling Stones.   

Heavy metal har uppstått i kölvattnet av medborgarrättsrörelsens misslyckande 

(Weinstein 2000: 13). I slutet av 60-talet hade många av de personer som strävat till 

medborgarrättsrörelsen gått bort. Martin Luther King Jr hade mördats den 4:e April 

1968. Många av de mest framstående artisterna från den här tiden såsom Janis Joplin 

och Jimi Hendrix hade även avlidit, Joplin i drogöverdos och Hendrix i hade 

drunknat i sina egna spyor (Brown 1997: 6). Hippierörelsen hade även stagnerat och 

splittrats. Även om den fortfarande existerade hade den förlorat sin inverkan på 

samhället, Vietnamkriget som den starkt motsatte sig, rasade vidare. 1970-talet 

började och det konservativa samhället stod kvar.  

Som tidigare nämndes så anser de flesta fans att Black Sabbath är det första heavy 

metalbandet. De utgav sin första skiva med samma namn 1970 och fans brukar 

klassificera den som den första Heavy metal-skivan (Dunn: 2004). Skivan är ett 
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tidsdokument eftersom det bär många spår av den erans värderingar, som trots dess 

splittring, ännu präglades av hippierörelsen. En av de mer kända låtarna på skivan är 

War pigs som direkt kritiserade Vietnamkriget.   

Även om hippierörelsen hade en stor inverkan på heavy metal-subkulturen 

värderingsmässigt, går det knappast att säga att den musikaliskt skulle ha haft samma 

inflytande. Tidigare nämndes inflytelserika artister som Simon och Garfunkel och 

rockkonsertgående, men den musikaliska bakgrunden till heavy metals ursprung har 

mer gemensamt med klassisk musik och blues.   

I en episod av serien Metal evolution så intervjuar Sam Dunn Luca Turilli som är 

mest känd för att spela i det italienska Heavy metal-bandet Rhapsody of fire:  

Bach, Paganini, these we’re the first metallers. For sure, the motion and impact they 

were transmitting through the use of the giant orchestras is the same as you can get 

from a metal band. (Dunn. Sam. Metal Evolution: power metal, 2011)  

Turrili är inte den enda som har hävdat att heavy metals grund ligger i klassisk 

musik. Flera andra artister som gitarrlegenden Yngvie Malmsteen har medgett att 

hans intresse för heavy metal kom genom intresset att omvandla klassisk musik till 

heavy metal genom komplicerade gitarriff (Dunn, 2011).  Det förmodligen mest 

direkta exemplet är Black Sabbath sång med samma namn. Den har en väldigt 

långsam början som går ut på att gitarristen Tommi Iommi håller ut tonerna och flera 

av bandmedlemmarna har medgett att en direkt inspiration var Gustav Holst 

Planeterna (Dunn, 2011). Ungefär 30 år senare skulle det betydligt tyngre bandet 

Nile skriva sången Ramses bringer of war vars inledande del är en not för 

notrekreation av Holst Mars bringer of war.  Uli van Roth från det tyska bandet 

Scorpions liknar Heavy metals förhållande till klassisk musik med ungdomar som 

hör de forna kompositörernas stora verk och själv vill återskapa dem helst med 

mycket fart och så mycket tyngd som möjligt (Dunn:2011).   

När jag första gången hörde om denna del av heavy metals bakgrundshistoria kunde 

jag genast konstatera att det stämde. Jag själv har ett stort intresse för klassisk musik 

och det är inte ett stort steg att gå från att höra på en heavy metal skiva till att lägga 

på en skiva med klassisk musik. Skillnaden är att jag inte att frivilligt går på en 

klassisk konsert om det inte har ett stycke som jag absolut tycker om. En intressant 
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aspekt av Heavy metals relation till den klassiska musiken är att de är tematisk 

väldigt lika.  

Med detta syftar jag på de teman och narrativ som den klassiska musiken tar upp. 

Om man skulle fråga ett på måfå vald fan vilket klassiskt stycke som han eller hon 

kommer på direkt, blir svaret förmodligen Valkyriornas ritt av Richard Wagner eller 

Holsts Planeterna. Dessa är ämnen som tilltalar fans, bombastisk musik kombinerat 

med episka narrativ.  

Bluesmusik är den andra föregångaren till Heavy metal. När jag läser in mig på detta 

ämne stöter jag direkt på ett problem. Jag förstår den musikaliska bakgrunden till 

varför det anses vara en föregångare men har svårt att relatera på samma sätt som när 

det kommer till klassisk musik. Det finns en enkel förklaring. Jag spelar inte gitarr.  

Most musicians agree that the foundation of all rock music is the blues, which was 

born when Robert Johnson stood at the crossroads in Clarksdale, Mississippi and sold 

his life to the devil, by choosing a life of music (Dunn 2011)   

Blues och heavy metal har en intressant relation. När man lyssnar på Bluesmusik är 

det första man kommer att tänka på att de båda musikstilarna är gitarrbaserade, eller 

riffbaserade. Blues, likt heavy metal, är en musikstil som är baserad på gitarren. Men 

det går djupare. Metallicas gitarrist Kirk Hammet påstår att Blues kan relateras till 

heavy metal, inte endast på grund av deras samma musikaliska uppbyggnad, men 

även på grund av dåtidens attityd mot blues. Det var nämligen en musiksmak som 

väldigt få vill ha något att göra med (Dunn 2011). Blues tog upp ämnen som ansågs 

vara opassande men det som var mest opassande var råheten i det framförande som 

musiken hade. Blues-sångaren Howling Wolf är förmodligen det närmaste vi kommer 

en Heavy metalsångare i dagens läge (Dunn 2011). Man kan dra en direkt parallell 

mellan den nu avlidna Bluessångarens raspiga röst och senare heavy metal 

sångartister, främst sångaren Lemmy Kilmeister från bandet Motörhead (Dunn 2011).  

När jag kommer att tänka på det som beskrivs som råheten inom blues verkar det 

underligt på ett sätt. Självklar inser jag att det handlar om olika uppfattningar 

baserade på andra tider men efter att ha suttit ner och lyssnat en stund kan jag 

konstatera att det ändå ligger något Kirk Hammets beskrivningar av Wolf. Han 

sångstil är väldigt rå för sin tid, men på grund av ett härdat musiklynne har jag svårt 

att relatera till detta. Detta är i allmänhet ett exempel på hur de flesta moderna fans 

tänker. Även fast de gillar musiken är det oftast inte många som kan se direkta länkar 
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mellan dessa ursprung innan det förklarats i detalj. Detta är en normal aspekt av att 

tillhöra en subkultur.  

 

De första metalbanden på 1970-talet    

Heavy metal som uttryck, skulle inte användas i en bred kontext förrän i slutet av 

1970-talet och under 80-talet. Tommy Iommi från Black Sabbath hävdar själv att när 

han intervjuades under deras tidiga karriär fann han termen förvirrande och hade 

ingen aning om vad journalisten talade om (Dunn 2004).   

Som tidigare nämnts är ett möjligt ursprung för termen den hemstad som Black 

Sabbath kommer ifrån, nämligen Birmingham. Birmingham är en stad som är känd 

för sin metallindustri och även om Black Sabbath anses vara det första Heavy 

metalbandet i dagens läge är det knappast en tillräcklig förklaring för att ge namn åt 

en hel genre. Ett band är trots allt, inte en hel genre (Dunn 2011). Men även många 

andra inflytelserika band kom från Birmingham såsom Judas Priest och Led  

Zeppelin men de kallade inte sig själva Heavy Metal heller  

(https://www.phrases.org.uk/meanings/heavy-metal.html).   

Det som är klart är att dessa tidigare band från Birmingham var de första av den 

genre som skulle komma att kallas för Heavy metal. De satte grunden för det hårda 

ljudet och det mera avvikande aspekten som Heavy metal skulle bli känt för. Då 

Black Sabbath släppte skivan Black Sabbath hade den en stor inverkan på 

populärkulturen. De teman som togs upp i musiken var mycket mera tunga, i enighet 

med Beatnik erans användning av termen Heavy. Många musiker har hävdat att 

Black Sabbath satte standarden för vad Heavy metal är. Alex Webster från det 

amerikanska bandet Cannibal Corpse, hävdar att all heavy metal redan har gjorts av 

Black Sabbath, och andra band gör om det (Dunn 2011). Detta kan diskuteras men 

visar ändå vilket stort inflytande Black Sabbath har haft för genrens uppkomst.   

Om man skulle fråga någon som inte är insatt i heavy metal vilket band som 

definierar 70-talets populärkultur är chansen stor att svaret skulle bli Led Zeppelin.  

Den sång som de flesta har hört är förmodligen ”Stairway to Heaven” (Led Zeppelin, 

Heart 1971). Det kan ses som ironiskt att Led Zeppelin startade sin karriär före Black 

Sabbath 1968 och de har haft ett stort inflytande på Black Sabbath. Orsaken till 

https://www.phrases.org.uk/meanings/heavy-metal.html
https://www.phrases.org.uk/meanings/heavy-metal.html
https://www.phrases.org.uk/meanings/heavy-metal.html
https://www.phrases.org.uk/meanings/heavy-metal.html
https://www.phrases.org.uk/meanings/heavy-metal.html
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varför Black Sabbath anses vara det första Heavy metalbandet är på grund av att Led 

Zeppelin aldrig spelade så pass tung musik att de skulle klassas som tung musik. Det 

råder ännu en stor debatt bland metalfans huruvida de ens tillhör genren. Dunn har 

ändå lagt dem till kategorin av ”Early metal” eftersom deras inverkan på genren 

uppkomst är obestridbar.  

Ett band som utan tvivel hör till den här tidsperioden av de första Heavy metalbanden 

är Deep Purple. Likt Black Sabbath före dem skulle klassificeringen Heavy metal 

först komma långt senare. Den mest kända låt som de gjort är förmodligen Smoke on 

the water. Dess enkla, men ändå väldigt kända riff är så ikoniskt att det har ”spelats 

sönder” som det kallas. Med detta syftar man på att en låt har spelats så pass många 

gånger att den mest börjar bli tjatig och till slut kan blir irriterande (Black Sabbaths 

Paranoid är ett annat exempel). Det har till och med gått så långt att vissa 

gitarraffärer lägger upp skyltar där de ber kunderna som vill pröva på nya gitarrer att 

inte spela den låten. En annan viktig faktor med Deep Purple är gitarristen Richie 

Blackmore som startade bandet Rainbow som är känt för att introducerat den 

legendariska sångaren Ronnie James Dio till genren.   

Bland fansen är det en väldigt varierande diskussion vilket, eller vilka band som är de 

definitiva Heavy metalbanden. Den här diskussionen skulle kunna pågå i timtal. Men 

om det finns två band från 70-talet som definitivt definierar heavy metal enligt mig, 

är det de brittiska banden Motörhead och Iron Maiden. Dessa två är ikoniska inom 

Heavy metal och är även kända utanför musikstilens kretsar. 

Motörhead är ett band som likt många av de andra artisterna från den här eran inte 

kallade sig själva heavy metal från början utan endast rock. Motörheads musik satte 

på många sätt standarden för hur heavy metal skulle låta. Musiken var rå, men ändå 

melodisk. Det fanns elegans fast deras framträdande var kaotiskt. Deras mest kända 

låt är förmodligen Ace of Spades (Motörhead, Ace of spades; 1980) från skivan med 

samma namn. Men om det var en låt som satte standarden för råheten inom musiken 

är det förmodligen sången Overkill (Motörhead, Overkill; 1979). Den är kanske mest 

känd för att vara en av de första sånger som introducerade dubbla baspedaler till 

trummorna inom en rocklåt. Sången börjar med att den dåvarande trummisen Phil 

”Filthy Animal” Taylor tar takten med en oavbruten dubbelpedal genom hela låten 

och resten av bandet kommer in i låten vartefter. Låten är väldigt kaotiskt men ändå 
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melodisk och fast gitarren och basen ändrar tempo och Lemmy Kilmeister sjunger, 

hörs Taylors trummor konstant i bakgrunden. Den här sortens låtuppbyggnad skulle 

komma att bli standard på de mera extrema subgenrers låtuppbyggnad.  

Sångaren Lemmy Kilmeister är nästan lika känd som bandet. Han var en ikonisk figur 

och när han avled 2015 lät Motörheads dåvarande och sista trummis Mickey Dee 

förstå att Motörhead inte skulle fortsätta. Det skulle inte varit möjligt utan deras 

legendariska sångare 

(https://www.independent.co.uk/artsentertainment/music/news/lemmy-kilmister-

dead-motorhead-will-not-tour-orrelease-new-albums-after-frontmans-death-

drummer-a6789721.html).   

Varför han är en ikonisk sångare är främst på grund av sin livsstil. Under sin 

levnadstid var Lemmy på många sätt en ikon inom Heavy metal och det perfekta 

exemplet på hur en fans skall bete sig. Skämtsam, karismatisk, och ett liv av konstant 

hedonism utan ett tecken på att han någonsin skulle lugna ner sig. Man brukade 

skämta att han hade mera alkohol än blod i kroppen. Bilden av Lemmy med sin 

ikoniska cowboyhatt vid en bar, cigarett i munnen och en whisky på bordet är 

förmodligen den bild som de flesta fans får i huvudet när de tänker på Lemmy. På 

många sätt är han en symbol för heavy metal-subkulturen. En artist som vägrar vika 

sig för ålder eller sina egna fysiska gränser och som alltid strävar efter att och göra 

exakt som han behagar. På ett sätt kan man säga att han personifierade heavy metals 

förmåga att alltid fortsätta existera trots ändrade uppfattningar om vad som skall 

klassas som musik.  

Det finns ett band som nästan alla har hört talas om och som för många personifierar 

Heavy metal, inte bara bland dedikerade fans utan även bland de som inte är insatta i 

genren och det bandet är Iron Maiden. Grundat av bassisten Steve Harris i London 

1975, skulle Iron Maiden bli en av de ledande heavy metal-banden genom historien. 

De uppstod i samband med den så kallade ”new wave of British Heavy metal” i 

början av 80-talet (Dunn 2004). Deras karriär sträcker sig från deras grundande till 

nutid och det är ofta som de säljer ofta fullt på arenorna. Vill man räkna upp deras 

mest kända låtar skulle vara väldigt svårt eftersom de har en karriär som sträcker sig 

över 40 år. Deras mest kända skiva är förmodligen Number of the Beast från 1982, 

men likt många aspekter av heavy metal kulturen är detta något som kan debatteras. 
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Vad jag menar med detta är det faktum att Iron Maiden har blivit det band som 

nästan alla fans, oavsett vad de föredrar för stil individuellt, kan enas över om. Själv 

har jag endast mött en person som påstått att han inte gillar Iron Maiden, men han har 

ändå erkänt deras inverkan på heavy metal i allmänhet. I sin avhandling från 2011 

beskriver även Rasmus Beck hur det svenska black metalbandet Nifelheim är trogna 

Iron Maiden fans trots att deras musik inte har någon likhet alls (Beck 2011: 15). På 

många sätt är Iron Maiden även ett band som tar fram den dolda intellektualitet som 

förekommer bland fans. Sångaren Bruce Dickinson har en universitetsexamen i 

historia och många av bandets texter återspeglar även detta, väluttänkta texter som 

beskriver historiska händelser samtidigt som de ackompanjeras av episk musik. 

Exempel på detta är låten the Trooper (Iron maiden, piece of mind; 1983) som 

handlar om lätta brigadens anfall i slaget vid Balaclava under Krimkriget mellan det 

brittiska imperiet och det ryska.  

Personligen är jag inte ett stort fan av bandet. Detta har inte att göra med att jag inte 

skulle uppskatta deras musik, tvärtom. De tillhör helt enkelt inte den subgenre av 

Heavy metal som jag uppskattar. Trots detta kan jag inte förneka den stora inverkan 

de har haft på Heavy metal i allmänhet. I korthet går det inte att underskatta Iron 

Maidens inverkan på Heavy metal som musikgenre. Jag har därför valt att inkludera 

dem som en del av 70-talet och dess början även om deras kommersiella genombrott 

först skedde på 1980-talet. Orsaken till detta är att 80-talet kantas av stora 

förändringar inom populärkultur i allmänhet, och Heavy metal är inget undantag.   

  

Heavy metal under 1980-talet  

1980-talet har av många kallats heavy metals gyllene ålder och var under detta 

årtionde, världens mest populära musikstil (Dunn 2004). Bland fans är det ett allmänt 

erkänt fenomen att många av de mest kända och inflytelserika banden kommer just 

från detta årtionde. Orsakerna till detta var den ökande kommersialiseringen av 

musik. Den störta bidraget är tv-kanalen MTV. Där spelades de olika bandens 

musikvideor vilket gjorde att musiken kunna ses hemma i tv och detta gjorde att 

heavy metal nu kunde komma direkt hem i folks vardagsrum (Dunn 2011) Många av 

Heavy metals subgenrer uppstod även under den här tiden. Glam metal är 

förmodligen den subgenre av heavy metal som är mest känt utanför subkulturen. De 
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mest kända banden från denna genre är Mötley Crue och Twisted sister. Det som 

gjorde att just dessa band hamnade i rampljuset var att de var lätta att marknadsföra 

(Dunn 2011). Till skillnad från mer tyngre band, var musiken aningen lättare 

samtidigt som de sjöng om ämnen som kunde att marknadsföras till ungdomar, 

såsom att festa och träffa vänner. Även fast det förekom texter om andra ämnen var 

dessa de som sålde mest och har lett till att man kommer ihåg de band främst från 

den berömda sloganen ”sex, drugs and rock’n’roll”.   

Det största bandet från den här tiden som ännu i dagens läge klassas som det största 

bandet är Metallica. Bandet började i Los Angeles som en väldigt obskyr grupp men 

kom snabbt att bli populär eftersom deras musik var snabb och kompromisslös. 

Thrash metal var född. Metallica var på många sätt även en motreaktion mot 

kommersialiseringen av heavy metal till skillnad från Glam metal som var beroende 

av det.   

Ett annat band som uppkom under den här tiden var det Skotsk-baserade bandet 

Venom som hade ett häftigt och rått framförande eftersom de sjöng öppet om 

satanism och ockultism. Där andra band något skämtsamt hade lyft fram sataniska 

aspekter av heavy metal tog Venom det till en ny nivå genom att sjunga om hur de 

dyrkade djävulen och stod för sataniska värderingar och om att vara i krig med 

kristendomen. Medlemmarna har själv flera gånger medgett att de endast strävade till 

att provocera och såg sig själva som underhållning (Dunn 2011). De skulle ändå ha 

en stor inverkan på den råare aspekten av Heavy metal.   

Att tala om 1980-talet ur heavy metals synvinkel är inte lätt. 80-talet satte på många 

sätt grunden för diversitet inom heavy metal, samt dess subkultur. Ännu i dag är 

många av de band som uppstod under den här tiden väldigt viktiga för heavy metal-

subkulturen. Många av de olika subgenrerna som existerar inom musiken har sin 

grund i den här tiden och flera andra skulle uppstå. Det som definierar 80-talets 

inverkan på heavy metal är kommersialiseringen. Ur massmedias ögon har heavy 

metal aldrig varit större och kommer förmodligen inte att bli det heller. Den trend 

som glam metal främst var ansvarig för att skapa var ändå inte långlivad och när den 

gradvis började dö ut dog även allmänhetens intresse. De mera extrema stilarna som 

hade uppstått under den här tiden började även förlora sin inspiration och det verkade 

som att heavy metals dagar var räknande.   
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1990-talet  

Under 90-talet var den största musikgenren globalt förmodligen hip-hop och rap. 

Heavy metal hade gått under jorden och det enda genren som förde stilen vidare i 

någon mån var genren grunge med bandet Nirvana i spetsen. Dessa band var inte 

som tidigare band inom genren, de satsade inte på att vara visuella i framträdandet 

som varit normen för tidigare band. Deras framträdande påminde mera om en sorts 

garagerock eller förortsmentalitet (Dunn 2011) och man kunde inte kalla det heavy 

metal. Grungefansen såg metalfans och deras musik som en relik från en tidigare 

ålder (Dunn 2011).  

Men de äldre banden försvann inte någonstans. De var fortfarande aktiva och fans 

kom ändå till deras konserter. Endast innovationen inom musiken hade stagnerat. 

Men det skulle inte vara länge. I Norge började en ny subgenre av heavy metal ta 

form. Dessa musiker var inte nöjda med att endast lyssna på musik om att radikalt 

förändra samhället, det skulle även iscensättas. Tidigare heavy metal hade redan 

pekat ut sociala och samhälleliga faktorer som något att vara arg på men dessa tog 

ställning mot en ny samhällelig faktor (Moynihan 1998: 32). Baserat på den 

nationalromantiska föreställningen om att deras vikingaförfäder blivit 

tvångskonverterade till kristendomen, kombinerat med råheten inspirerad av Venom 

anti-religiösa motiv skapade dessa musiker en ny undergenre av heavy metal; black 

metal. I dagens läge är musiken främst ihågkommen för den kontrovers runt 

kyrkobränningar som förekom under den här tiden och den ”satanistpanik” som 

förekom i Norge. Black metal hade stor kontrovers runt sig eftersom dess musiker 

bestämde att handling skulle följa musiken. De uttryckte sina antireligiösa 

ställningstagande i form av kyrkobränningar och även mord. Denna kontrovers 

lugnade ändå sig efter ett tag och black metal bli en erkänd del av heavy metal.  

Men Black metal var för det mesta känt bland dess egna fans eller enstaka 

moralpaniktabloider. I allmänhet höll heavy metal en väldig låg profil. En genre som 

uppstod på den här tiden var stilen nu-metal. Denna stil som bland annat framfördes 

av band som Linkin Park och Limp Bizkit är ett svårdefinierat kapitel i heavy metals 

historia. Sam Dunn själv beskriver att när han hörde talas om den här stilen var han 

inte ens säker på om det var Heavy metal (Dunn 2011). Det som nu-metal skilde sig 

från tidigare stilar var att de inkluderade bland annat rap i sin musik och elektroniska 
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ljud, ibland framfört av, till exempel en DJ. Visserligen hade det förekommit rap-

liknande framförande inom Heavy metal tidigare. Thrash metal-bandet Anthraxs 

Bring the noise (Anthrax, The Island years; 1994) gjordes i samband med hip-hop 

gruppen Public Enemy (Dunn 2011). Bandet Faith no more gjorde liknande 

framträdanden. Men dessa tidigare exempel ansågs för det mesta vara undantag. Nu 

fanns det en dedikerad subgenre som existerar ännu idag. Fans debatterar ändå om 

nu-metal ännu tillhör heavy metals historia (Dunn 2011)  

2000 och framåt  

Millennieskiftet har kommit och gått och trots att Heavy metal som musikgenre har 

varierat i popularitet har det alltid funnit en trogen skara fans som valt att föra 

musiken vidare och etablera nya genrer. Nya musikstilar har uppstått och gamla har 

försvunnit men Heavy metal som genre fortsätter envist att existera. Weinstein 

skriver att Heavy metal kan kallas som odjuret som vägrar dö (Weinstein 2000:  

11). Under 2000-talet har många nya band bildats samtidigt som äldre fortfarande 

uppträder. Att börja tala om vilka band och artister som har haft mest inverkan på 

nutiden är en väldigt svårdefinierad fråga eftersom medier och informationsspridning 

har ändrat radikalt. När det förr krävdes reklam och affischer för att presentera nya 

band, kan man i dagens läge endast klicka på en internetlänk och ha tillgång till olika 

band från flera olika genrer. Därför vill jag påstå att det är för tidigt att säga vad som 

är det mest inflytelserika bandet eller banden i dagens läge.   

Sam Dunn har hävdat att genren Extreme metal är den viktigast för Heavy metals 

överlevnad eftersom den vägrar rätta sig efter konventionella metoder. Det vill säga, 

musiken och dess artister går i vilken riktning de behagar. Extreme metal är ändå en 

viss allmän term för en mängd olika extremare genrer av Heavy metal som jag skall 

diskutera senare. Det som med säkerhet går att konstatera är att Heavy metal 

fortsättningsvis lever och frodas.   
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3.2 Musiken  

Hur man ska beskriva musik är inte lätt. Jag har själv varit ett stort fan av Heavy 

metal i många år och jag har fortfarande svårt att komma underfund med vad det är 

som tilltalar mig. Det är även en fråga som mina informanter har svårt att förklara. 

När jag intervjuade Lars ställde jag frågan när han började lyssna, med den 

underförstådda frågan varför, menade han att det var det råa ljudet från musiken som 

tilltalade honom.  

Jag skulle säga att det var där kring, 12 (år) var jag gammal, då hörde 

jag Iron Maiden första gången och sen dess så lyssna jag bara mer och 

mer på metalmusik. Jag försökte komma, det kändes som att jag vill 

bara få det ännu mörkare, ännu brutalare, ännu strongare (starkare) så 

det for nu bara mer och mer mot tyngre håll så att säga. (L2044) 

Hans första kontakt med musiken är något som även återspeglar min första kontakt 

med musiken. När jag var yngre kom jag, som många andra i min ålder, i kontakt 

med band som Iron Maiden och Judas Priest. Det som ändå öppnade mitt intresse var 

det finska bandet Nightwish. Jag minns att då jag första gången hörde dem greps jag 

av en överväldigande känsla, det kändes mycket större än jag själv. Den bombastiska 

musiken, kombinerat med den episka symfoniska känslan var något som jag aldrig 

hört tidigare.   

Det var i tonåren som jag ändå hörde de mera extrema banden. Det första bandet jag 

hörde var Dimmu Borgir, ett välkänt symfoniskt blackt metalband från Norge. Likt 

Lars i hans intervju, var det den råa stilen och de rent sagt brutala aspekterna, 

kombinerat av melodi och rått ljud som ledde till att jag inte egentligen förstod vad 

det var som tilltalade mig, men jag kunde inte sluta lyssna.   

När det kommer till att beskriva musiken ur ett allmänt perspektiv är det oftast viktigt 

att poängtera att, precis som många andra musikstilar, är det oftast frågan om en 

individuell upplevelse. Detta innebär inte endast att man har olika uppfattningar om 

musik. Inom heavy metal förekommer det många olika undergenrer och dessa skall 

presentera senare i detta kapitel.   

För att diskutera musiken kan jag hänvisa till en allmän förklaring av dessa 

uppbyggnader. Deena Weinsten skriver att heavy metal, liksom många andra 
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musikaliska genrer har en mängd olika influenser och inflytanden. De som 

undersöker heavy metal är tvungna att ta i beaktande olika koder och inflytande som 

musiken har på sina lyssnare och även hur dessa olika lyssnare uppfattar musiken 

(Weinstein: 2000; 6). Det sistnämnda är väsentligt eftersom det anspelar på den 

komplexitet som finns inom subkulturen och i musiken. Under mina intervjuer 

använder informanterna sig av ord som rått och brutalt för att beskriva musiken, 

vilket förmodligen är intetsägande för de som inte är bekanta med Heavy 

metalsubkulturen. Dessa kan anses som synonymer för häftigt och bra.   

Som musikstil skiljer sig inte heavy metal från andra musikgenrer, det krävs en 

strukturell och tonal uppbyggnad som tillkommer genom en allmän koncensus, det 

vill säga; hur musiken skall låta. Detta inkluderar ljudet som produceras och även 

framförande. Heavy metal är lika mycket en visuell upplevelse som musikalisk.  En 

viktig aspekt av framförandet är lyriken. (Weinstein 2000: 35) Det förekommer flera 

musikstilar där lyriken eller texterna är mestadels en bisak. Lyssnaren tar inte fasta 

på den aspekten eftersom den anses onödig eller överflödig. Ett exempel på detta kan 

till exempel vara poplåtar, vars syfte är att vara lätta att lyssna på som möjligt, främst 

i marknadssyfte men även för att man förväntar sig att publiken inte bryr sig om det 

och istället endast ämnar ha roligt. Detta betyder inte att heavy metal skulle vara svår 

att lyssna på eller att det skulle kräva en djupare insikt i musiken. Men det är ändå en 

allmän koncensus att artisterna förväntas ha en mening eller syfte med musiken. 

Enligt Weinstein är detta en viktig del för att genren skall kunna etableras.   

Då jag intervjuar Sanna är just texterna en av de aspekterna inom musiken som hon 

tar fasta på. Hon gör skillnad på att en av hennes favoritartisten Avenged Sevenfolds 

tidigare musik och nyare och betonar texternas vikt.  

Eller att de var, deras nyaste album är inte särskilt bra... Åtminstone 

inte det här riktigt nyaste... Jag vet inte, jag hör mycket på texterna, det 

handlade mera om det samhälleliga, men nu så är det sånt som jag inte 

är så intresserad av, de pratar robotar, rymden och sånt, och jo, det är 

väldigt abstrakt. (L2045) 

Från vår diskussion antar jag att hon specifikt betonar samhällsdiskussion när det 

kommer till hennes preferens för texter, men enligt henne är det inte så.  
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Inte egentligen. Bara det nu på något sätt tilltalar mig. (L2045) 

Den slutsats jag drar av denna diskussion är med andra ord att texterna för musiken 

är viktig men det är inte begränsat endast till ett ämne som man personligen är 

intresserad av.   

När jag lyssnar på musik är detta ett väldigt viktigt ämne för mig. Enligt min mening 

föredrar jag även musik med välskrivna texter med ett budskap. Det kan tänkas vara 

ett hårt krav att ställa på musiken. Alla artister vill inte förmedla ett budskap med sin 

musik och detta är inte ett krav som fansen ställer. Däremot förväntar man sig att 

musiken åtminstone skall ha något djup. En artist som var väldigt noga med detta var 

legenden Ronnie James Dio. I A headbangers journey intervjuar antropologen Sam 

Dunn honom om detta ämne. I intervjun betonar Dio att han alltid strävade till att 

berätta en historia. Ett specifikt exempel som Dunn tar upp i diskussionen är religion 

och ondska. I intervjun berättar Dio hur han alltid införde sin egen livsfilosofi, i detta 

fall om hur ”himmel och helvete finns inom oss allihopa” (Dunn 2005). Detta är ett 

exempel på hur artisterna strävar till att sätta sin egen personliga prägel och 

livsupplevelser i texterna.   

 

Jag har talat mycket om att förstå budskap och för de som inte är insatta i musiken 

verkar det omöjligt. För många låter heavy metal som vrålande och tanken att det 

skulle finnas någon djupare mening i musiken kan tänkas absurd, speciellt när det 

kommer till de mera extrema subgenrerna. Många artister försöker oftast framföra 

någon sorts mening med musiken. En av de första artister som jag kommer att tänka 

på är gruppen Behemoth, som anses vara ett av de tyngsta banden inom heavy metal. 

Genom en kombination av episka trummor och rytande sångstil har de blivit en av de 

mest tekniskt diverse grupper som spelar en extremare form av Heavy metal. Deras 

texters tema är nästan uteslutande antireligiösa. Sångaren, som går under 

artistnamnet Nergal har upprepade gånger betonat att texternas syfte kombinerat med 

den råa musiken är att uppmana lyssnaren till tänka för sig själv, som han uttrycker 

det (https://www.youtube.com/watch?v=oWXtr7LDYBg). Behemoth är naturligtvis 

inte det enda bandet som sjunger om detta tema men de är bland de främsta. För de 

som inte är insatta i artisternas musik kan det närmast förefalla som en predikan och 

man förväntar sig att fans skulle bli uttråkade av att höra på ett sådant band. Men här 
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kommer återigen Weinsteins idéer om hur artisterna framtoning på scenen är viktig. 

Det vill säga att framträdandet är viktigast (Weinsten 2000: 84). Denna åsikt delas 

även av gruppen Satyricon, vars sångare har sagt att skivor är konst medan 

framträdanden är underhållning, när han ställts frågan om huruvida deras mörka 

framtoning tillåter att man klappar med i musiken. Jag kan utifrån detta konstatera att 

skiva och framträdande är olika aspekter av musiken som inte utesluter varandra.  

Men alla artister kanske inte nödvändigtvis vill framföra ett budskap. En 

nyckelfaktor i musiken är att den skall kännas vara genuin för lyssnaren. För att 

uppnå detta, förväntas det att artisternas framträdande är genuint. Det betyder att 

deras passion och engagemang måste framkomma i musiken.  En av mina personliga 

favoriter är gruppen Blind Guardian från Tyskland. Deras musik handlar uttryckligen 

om fantasy och sagor, något som exemplifieras med skivor som Twist in myth (2006) 

och Nightfall in Middle earth (1998). Det sistnämnda är ett helt konceptalbum som 

återberättar J.R.R Tolkiens episka verk Silmarillion i musikform. Efter att ha lyssnat 

genom deras musik kan jag säga att det förekommer ett större djup i deras texter för 

den som är villig att söka det. Men för de som endast vill höra sagor berättas i 

musikalisk form är även detta fullt möjligt. En av bandets mest framstående 

kvaliteter är deras förmåga att få publiken att sjunga med. Detta exemplifieras bäst i 

deras berömda sång The bards song som har blivit en publikfavorit. På nästan alla 

deras konserter framförs den med ett tempo och pauser där publiken väntas sjunga 

med, vilket även sker. Detta leder till ett utmärkt utbyte av energi mellan band och 

publik (Dunn 2011).  

När jag diskuterar texter och konserter med mina informanter får jag olika svar. Ville 

anser att det nog finns ett större syfte som artisterna vill framföra men det är inte 

något som fans tänker på i vardagen.  

 Ja de där, nåjo det finns ju extrema fall, politiska åsikter, som man nu 

säkert lyssnar på olika, dylika orkestrar på en omedveten nivå. (L2040)  

Han menar alltså att alla fans inte nödvändigtvis söker något djup i musiken. De 

flesta subkulturer strävar till att skapa en gemenskap mellan dess medlemmar och då 

vill man helst undvika laddade konversationer. När jag under min intervju med Ville 

diskuterar gemenskapen märker jag snabbt att detta är ett ämne som han enklare kan 

associera sig med.  
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Jo, nå nu kanske int precis lika mycket men det har nu kanske mera att 

göra med ekonomin och sådant. Jag tror att jag skulle kanske säga att 

de främst de här typ att du far och festa. Och de en bra fest de där man 

trivs (skratt). Och jo, tänker du nu sådär att man söker sig till sina 

bröder? Jag tror att jag nästan nu måste vara lite tråkig och säga att det 

är lite samma sinnesstämning som när du går på en fest. Men nog är det 

kanske mer att det ligger närmare, på nåt sätt känner sig mera hemma. 

Moshande och sånt. (L2040) 

Den sista meningen i det här utdraget från intervjun gör mig förvirrad eftersom 

ingenting av vår diskussion hittills har antytt att det skulle vara något fel med att 

endast uppskatta konserter som något annat än ett socialt evenemang, eller fest som 

han kallar det här. Det som jag får intrycket från vår diskussion är att han har tonat 

ner sitt hårda yttre i och med att han inte är mån om att bära bandskjortor och andra 

heavy metal-relaterade ting i vardagen. Det i sig själv ger mig intrycket att det klart 

förekommer strävande efter något högre när man lyssnar till musiken.   

Jag själv anser att dessa aspekter av musiken är viktiga. En aspekt som jag själv inte 

har behandlat i mitt intervjumaterial är om informanterna själv spelar något 

instrument. Uppskattning av musik är inte nödvändigtvis samma sak som förmågan 

att kunna utöva musiken själv. Jag har själv i yngre år spelat piano men utöver det 

kan jag inte spela något annat instrument. Jag kan sjunga och har i flera år sjungit i 

kör och har även bakgrund inom ett band som sångare men jag är inte därmed artist. 

Därför anser jag att framträdande och lyrik blir ännu viktigare eftersom det handlar 

om att kunna konsumera musiken i sin helhet, vilket är ett av de kriterier som jag 

betonar i mitt val av artister som jag väljer att lyssna på.   

När det kommer till att lyssna på heavy metal-musik är det främst en känsla av något 

undermedvetet som tilltalar en. Sam Dunn har spekulerat att det handlar om en 

trygghetskänsla i en alltmer föränderlig värld (Dunn 2009) och det är en av 

subkulturens huvudsakliga faktorer. Det handlar om en universal uppfattning om 

utanförskap som dämpas genom gemensam konsumering av musik. Detta diskuterar 

jag senare i kapitel 4.  

Det råder inget tvivel om att heavy metal som musik har en stor inverkan på 

lyssnaren. Det skulle vara en förenkling att endast tala om den som musik som 
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lyssnaren uppskattar, eftersom det inte förklarar varför det har en stark subkultur. Det 

handlar om något abstrakt i musiken som tilltalar många olika individer och gör att 

de kan uppskatta musiken, oavsett bakgrund. Heavy metal är ett globalt fenomen, 

vilket innebär att det förekommer lika stor diversitet bland dess fans, både socialt och 

kulturellt och därför är det nödvändigt att musiken är lika mångkulturell som dess 

fans.   
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3.3 Subgenrer och nationella skillnader  

Heavy metal är en musikstil som funnits i snart 40 år. Under den här tiden har de 

sociala och kulturella omständigheterna utvecklats i hela världen. Jag tar upp detta 

för att det inverkar även på musiken, hur dess utövare spelar den och framför allt 

uppfattningen om vad som är musik. Många av mina informanter använder sig av 

hänvisningar som ”brutalt” och ”rått” för att beskriva musiken, beskrivningar som de 

flesta inte skulle associera med till exempel Led Zeppelin eller Van Halen.   

När det kommer till att diskutera subgenrer av heavy metal öppnar man en 

komplicerad diskussion. Det finns många olika och det är inte alltid lätt att placera 

band i den ena eller den andra subgenren. En viktig aspekt att komma ihåg är att en 

klassificering av en subgenre kan uppstå först senare. Med detta avser jag att man har 

valt att kategorisera ett bands musik i efterhand, vartefter deras musik har etablerats 

som en del av en subgenre. Som tidigare nämndes, har även termen heavy metal 

uppstått i efterhand, och detta gäller även för dess subgenrer. Ett exempel på olika 

Heavy metals olika subgenrer, som Dunn (2011) klassificerar dem ses på nästa sida i 

Figur 1.    

Om man ser på trädets översta del listar Dunn de olika band som kallas för early 

metal eller tidig heavy metal. De band som listas ovan i tabellen, såsom Led 

Zeppelin, Jimi Hendrix och Black Sabbath betecknade sig inte själva som heavy 

metal under deras tidiga karriär. Ändå kategoriseras de i dagens historieskrivning 

som heavy metal.  Det här leder till frågan, vad är en Heavy metal-subgenre och hur 

uppstår den?  

Det är en fråga som fans har debatterat i årtionden och det tycks aldrig uppstå något 

konkret svar. Även om forskare såsom Dunn och Weinstein försöker kartlägga 

subgenrerna förekommer det alltid fans som argumenterar för och emot till vilken 

subgenre ett band hör. Ett exempel på detta kunde vara bandet Motörhead. Flera 

artister, bland annat Metallica har hävdat att de influerades av Motörhead när de 

grundade sitt band som anses tillhöra subgenren thrash metal. Likväl låter thrash 

metal inte som Motörhead, och det gemensamma för banden är de visuella 

likheterna, till exempel bandskjortor och svarta kläder.    
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 Figur 1: Heavy metal familjeträd
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Det att kategorisering sker i efterhand gäller även andra subgenrer såsom black 

metal. Själva termen kommer från det brittiska bandet Venoms skiva från 1982 med 

samma namn där de myntar termen black metal. På samma sätt som thrash metal, 

slog begreppet black metal igenom först 10 år senare under den så kallade andra 

vågen av black metal (Moynihan 1998: 33). Även begreppet andra vågen är i sig 

själv en efterhandskategorisering.  

Därför är det naturligt att det förekommer fans på konserter som inte anser sig själva 

vara heavy metal fans utan är endast där för att det är ”inne”. De saknar subkulturellt 

kapital (Khan-Harris 2007:121). Det vore lika troligt att de skulle kunna uppsöka en 

hip-hop eller elektronisk musikfestival, och den här sortens beteende är inte 

acceptabelt från subkulturen sida.   

Det är här som olika subgenrer kommer in i bilden. Fans av ett visst band blir förr eller 

senare trötta på att konserter de besöker ständigt lockar samma människor. Förutom 

bandet ifråga, har man inget gemensamt. Men detta är ändå inte en orsak till oro. Man 

fokuserar sitt tycke till musiken utan de andra fansens inblandning. Men vad händer 

ifall ett favoritband väljer att kompromissa med sin musik? En minnesvärd intervju 

från Dunns Metal Evolution är diskussionen om hur thrash metal blev för 

”mainstream” och det band som många av artisterna fortsättningsvis hyllade var Slayer 

för att ”de förblev trogna” (Dunn 2011). Med detta menas att de aldrig ändrade sin 

musik för att ställa in sig till eventuella fans utan spelade sin musik för sig själva och 

de fans som stod ut med råheten i deras musik. Detta är ett exempel hur subgenrer 

uppstår (Khan-Harris 2007: 150).  

Sam Dunns dokumentär Metal evolution från 2011 är förmodligen den mest noggranna 

studien inom det här ämnet och hans kartläggning av heavy metal och dess olika 

subgenrer har varit ovärderlig för alla som vill studera det här ämnet. En av de mest 

minnesvärda episoder från den här serien är episoden Extreme metal där han behandlar 

uppkomsten bakom heavy metals mest extrema genrer och hävdar att extreme metal är 

den viktigaste subgenren inom heavy metal eftersom den inte gör några kompromisser 

och fortsättningsvis utvecklas oberoende publikens eller mainstreamförväntningar. 

Med andra ord, artisterna gör musiken endast för sig själva och detta är en av heavy 

metal-subkulturens grundläggande värderingar. Thrash metal hade kommersialiserats 

till den punkt att fansen sökte efter musik som skulle behålla råheten och tempot. Det 

som de ursprungligen lyssnat på samtidigt som det även förstärks, främst på grund av 
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ny musikalisk inspiration men också för att fansen vill skapa musiken för sig själva 

och framför allt, hindra att deras musik blir mainstream.  

Det kan låta som att det skulle förekomma en bitterhet bakom fansens attityd i relation 

till mainstream och känslan av att man blir bestulen på sitt subkulturella kapital (Keith-

khan 2000: 121), det vill säga den identitet som man försöker bygga upp åt sig själv.  

Michael Moynihan och Didrik Söderlund skriver i sin bok ”Lords of Chaos” att när 

thrash blev för kommersialiserat uppstod den mera råare stilen death metal. Söderlund 

beskriver musiken som en vaccination (anti-dote) mot exploateringen av heavy metal. 

Musiken var kontroversiell på grund av dessa råa ljud, provocerande bilder och 

groteska texter. Teman som kunde förekomma var styckmord, satanism eller andra 

groteska ämnen som ledde till ramaskrin från både föräldrar och myndigheter. Censur 

och kontrovers var ständigt på tapeten när dessa band nämndes. Det verkade vara ett 

lyckat koncept, äntligen en musikstil som bara lockat hängivna fans. Det fanns ingen 

chans att den här musiken kunde bli accepterad av masskulturen och det subkulturella 

kapitalet var säkrat.  

Dessa principer skulle ge upphov till nästa extrema variant av heavy metal. Death metal 

och dess liknade stilar var i konstant fokus och de samma ramaskrin som fördömde 

den här musik ledde ironiskt nog till publicitet. Skivbolagen insåg snabbt att det går att 

sälja sådan här musik, och banden var redan i fokus. Marknadsföringen var redan 

gjord. Trots att death metal aldrig uppnådde samma popularitet som glam och thrash 

skulle den ändå bli en accepterad del av heavy metals historia. Återigen hade fansen 

och subkulturen misslyckats med att producera den råaste musiken.   

I början av 90-talet uppstod black metal och det har många gånger har debatterats om 

det är heavy metals mest extrema genre. Men även här skulle den tidiga kontroversen 

leda till en kommersialisering. Trots all negativ publicitet fanns det de som tyckte att 

musiken var bra och många av artisterna var professionella musiker.   

Jag har valt att berätta om dessa två extreme genrer i korthet eftersom det är en viktig 

del av att förstå hur heavy metal som musikstil utvecklas. Det tjänar även ett syfte att 

se en av de grundläggande principerna bakom subkulturen, nämligen oviljan att passa 

in. Man vill vara sin egen person på egna villkor. Rasmus berättar:  

Jag skulle säga att jag är allätare, jag lyssnar nu främst kanske på thrash 

metal för att det är nånting som, med den där attityden i den musiken och 
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soundet liksom i det där, liksom identiteten den skapar som tilltalar mig 

kanske mest. (L2043) 

Den fråga som ledde till det här svaret var; vilken sorts heavy metal han lyssnar på? 

När han säger att han är allätare menar han, i den här kontexten, olika sorters heavy 

metal.   

  

Geografiska skillnader  

Jag är själv hängiven till musiken och subkulturen och en av de frågor som jag oftast 

stöter på är; ”Blir det inte tröttsamt? Inte är ni outsider”. Detta påstående är inte osant 

även om det inte förklarar hela situationen. I det här fallet brukar de jag diskuterar med 

oftast vara från Finland och den aspekten kommer jag att diskutera härnäst, nämligen 

geografiska skillnader.   

Det är viktigt att komma ihåg att heavy metal är ett globalt fenomen och man hittar 

fans på olika platser på jorden. Rasmus Bäck nämner i sin avhandling olika scener 

(Beck 2011: 32). I de fallen diskuterar han lokala scener i Norden och syftar på olika 

städer och andra lokala scener regionalt. Men när man talar om scener går det även att 

hänvisa till geografiska scener. Det förekommer många olika scener i många 

världsdelar och de delar till större del subkulturens värderingar.   

Olika regioner på jorden har olika sociala och kulturella förutsättningar för etablering 

av ungdomskulturer och heavy metal är inget undantag.   

Regissören Kimmo Kuusiniemi, före detta sångare i det finska bandet Sarkofagus 

gjorde 2008 en dokumentär som hette The promised land of Heavy metal som utforskar 

musiken och per definition subkulturens ställning i Finland. Det skulle inte vara en 

underdrift att påstå att heavy metal nästan är mainstream i Finland, även om många 

fans har svårt att erkänna det, inklusive jag. Men man måste böja sig för fakta. Finland 

ställde upp i Eurovision song Contest med bandet Lordi från Rovaniemi och vann för 

första gången den tävlingen med de största antalet poäng ett land någonsin har fått. Det 

faktum att Finland var mer än villig att skicka ett sådant band till Eurovision och 

därmed öppet deklarera att man stöder heavy metal var ett fenomen som få länder 

världen runt skulle våga göra. När Lordi framförde sin segerkonsert i Helsingfors stod 

där 90 000 besökare och sjöng med i den vinnande låten Hard rock halleluja (Market 
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Square Massacre 2006). Finlands dåvarande president Tarja Halonen var till och med 

på scenen och tackade bandet för deras insats.  

Även om denna storslagna vinst i Eurovision som inte ännu har upprepats visade det 

ändå på den styrka och grund som heavy metal har i Finland. I sin dokumentär 

utforskar Kuusiniemi det inflytande som musiken och dess subkultur har i Finland, 

bland annat genom att besöka ”hevimessu”, en kyrklig mässa där psalmer framförs 

med heavy metalmusik. Även om många extrema band i Finland har varit emot iden 

att blanda kristna värderingar med heavy metal förnekar de inte dess allmänna 

acceptans och det extrema black metalbandet Enochian Crecent berättar i 

dokumentären att de inte ser något problem med att heavy metal är mainstream i 

Finland.   

Detta är ändå ett allmänt perspektiv. Hur frodas subkulturen i Finland om den är 

allmänt accepterad? Hur förenar man subkulturens värderingar och Weinsteins idéer 

om utanförskap med allmän acceptans? Det är något av en paradox att fansen försöker 

upprätthålla ett sorts utanförskap om det är allmänt accepterat. Det enkla svaret borde 

vara att utanförskap som subkulturen förespråkar inte existerar i Finland. I och med 

detta existerar inte dess elitism heller.   

Samtidigt gör den det men i en annan kontext. I min intervju med Elizabeth 

diskuterar vi samma ämne och hon bekräftar heavy metal normalitet i finsk kontext.  

De ju som normala människor som är som vem som helst bara att dom 

är metalfans. Och de har jag märkt den här på nå vis Heavy metal 

kulturen här vid ÅA den är väldigt, väldigt stark och dom här, jag känner 

inte många av dom här människorna så bra personligen men det känns 

som att dom kan väldigt mycket om musik. Att oftast är det inte bara att 

dom hör på den här musiken, utan jag tycker själva att de är musiker ofta. 

(L2041) 

Jag väljer att fråga om hon någonsin känner sig exkluderad från gruppen. Jag frågar 

även om hon tror att det bara har att göra med alla de alla hör på samma musik.   

Inte skulle jag säg det. Inte kanske på grund av musiken utan i så fall på 

grund av de känner varandra från förr. Jag känner inte dom lika bra. Det 

är mer personliga aspekter. Men nog är det också att när man är med 
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heavy metal fans och så pratar dom om musik, och så pratar dom om 

låtar och konserter, och man är så där att, jo jag vet inte nånting om det 

här, wow. (L2041) 

Det bör nämnas att Elizabeth talar om de fans hon känner inom Åbo Akademi och sin 

tid på universitetet. Det som vi aldrig diskuterar är om hon skulle någonsin skulle 

närma sig främmande människor med samma kläder och klar samhörighet med heavy 

metal-subkulturen. Hon medger ändå att fansen har en viss elitism om sig.  

Nog märker jag en viss elitism, att jo vi hör på metal. Vi hör inte på 

mainstream skiten. Det har jag nog uppfatta eller det känner jag av men 

jag brukar inte prata om musik riktigt med såna människor. Det är inte   

att de ser ner på mig personligen men nog på mainstreammusik, det har 

jag upplevt.  Men det är ju inte den musiken de tycker om så jag vet inte. 

Man kanske ser ner på sån musik man inte annars gillar. Svårt att säga. 

(L2041)  

Den slutsats som går att dra från Elizabeths uttalande är att subkulturen i Finland inte 

förlorat sina grundliga värderingar men ändå samtidigt tillåter en mera öppen attityd 

med människor som inte tillhör subkulturen. Jag har flera gånger fått höra från vänner 

som inte tycker om musiken säga att det är roligt att umgås med oss för att fansen alltid 

är så uppriktiga. När jag skämtsamt brukar fråga, hur är det att stå ut med musiken så 

får jag oftast svar som varierar från att man blir van till att man helt enkelt lär sig att 

tycka om det till slut. Slutsatsen man kan dra av subkulturens närvaro i Finland är att 

den frodas även om den är mer liberal eftersom man inte exkluderar människor trots 

att de inte är fans, och eventuellt kanske det lockar nya medlemmar.   

Det här skulle jag kunna påstå att är generellt till en viss grad i hela Skandinavien. Men 

hur är det då i andra delar av världen? Det vill säga de delar där man inte är 

accepterande av icke-medlemmar? En av de kontinenter som jag kommer att tänka på 

är Sydamerika. Inom subkulturen har jag flera gånger fått höra att fansen från den här 

delen av världen är väldigt fanatiska att man kan råka illa ut om man bär fel 

bandskjorta. Detta vet jag baserat på mina erfarenheter från 2006 då jag bodde 

tillsammans med min familj i Bolivia. Det var under den här tiden som jag började 

gilla musiken till den grad att jag började köpa bandskjortor och dylikt.   
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Jag nämnde att ett av de mer extrema banden jag började lyssna på, var det norska 

black metal-bandet som Dimmu Borgir som ungefär vid den här tiden hade gått ifrån 

sitt råare ljud till att istället spela mera symfonisk musik med råa tendenser. Detta sågs 

inte med blida ögon inom black metal-subgenren och Sydamerika var inget undantag. 

Ett av mina klaraste minnen är då mina vänner skulle visa mig en skivbutik som de 

brukade gå till. Vi skulle åka taxi en bit och före vi skulle iväg sa det åt mig att inte ta 

på mig min Dimmu Borgir skjorta eftersom det oftast fanns fans som hängde utanför 

butiken och de skulle inte se med blida ögon på en sådan. När vi väl anlände bad jag 

att få köpa en skiva av bandet och jag minns allt för väl hur killen bakom kassan höjde 

på ögonbrynen men köpet gick igenom utan någon större incident.   

Jag har alltid funderat på den där dagen eftersom det ändå föreföll främmande för mig. 

Jag var ändå från Finland och heavy metal var inget anmärkningsvärt i mina ögon. Det 

som jag i efterskott kan konstatera är den skillnad i sociala omständigheter. 

Sydamerika och då i synnerhet Bolivien är ett land med stora klasskillnader, 

grannlandet Brasilien är inte heller något undantag. Varför jag nämner Brasilien är för 

att ett av världens mest inflytelserika band Sepultura är därifrån. Sepultura är ett thrash 

band. I en intervju med Sam Dunn från 2006 talar bandets före detta sångare och 

grundare Max Cavalera om att orsaken till varför musiken, och därmed subkulturen är 

aggressiv i den delen i världen är just på grund av den allmänna frustrationen som det 

finns bland ungdomar.  

En massa förbannade ungar som växte upp i den här skithålan och 

kommer förmodligen att dö i den här skithålan. De är förbannade och 

musiken hjälper dem att komma över detta (Dunn 2006). Inte någonstans 

har denna frustration med tillvaron kommit till ytan mer än under 

Sepulturas konsert i Indonesien 1992. Konserten ledde till ett sådant 

upplopp att polisen fick rycka in och tvinga publiken att sitta ner på 

golvet. Orsaken som gavs var att publiken kunde känna igen sig i 

Sepulturas råa texter om frustrationen med sin vardag att en massa 

instängda känslor kom fram och ledde till att ungdomarna utryckte sig 

fritt (Dunn 2011, översatt från engelska). 

Det här kan låta som om det endast handlar om geografiskt läge. En av de grundfrågor 

som den här avhandlingen försöker svara på är varför subkulturen är global. Det kan 
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tyckas att ungdomar som har växt upp i västvärlden med allmänt bättre 

levnadsstandard inte skulle ha något gemensamt med ungdomar från tredje världen. 

Det är sant det här i när vi talar om Sepultura, har västvärlden inte samma associationer 

till deras musik som ungdomar från den delen av världen har. Lisbeth hade den här 

åsikten om Sepultura.  

Det vet jag nu inte. Men vissa band passar in på olika humör. Att ibland 

är det bara rätt att höra på det. Jag är en sådan person som hör på musik 

i perioder också så. Ibland hör jag inte och ibland höra jag på tydligt 

mera. Så kanske inte stärkande, men tröstande jo. Kanske lite stärkande 

men beror på. Sepultura är livsfarliga för de är för snabba. Att när jag 

springer i takt med många av deras låtar spyr jag efter en kilometer. 

(L2042) 

Detta kan man ta som exempel på att vi i västvärlden har andra åsikter om musiken än 

vad ungdomarna från Brasilien och Indonesien skulle ha. I Lisbeth fall har hon en mera 

humoristisk associering med bandet vilket är självklart eftersom hon förmodligen inte 

växt upp i samma miljö som de har. Jag själv har svårt att associera mig med den 

samhälleliga orättvisa som nämns i deras texter som helt klart är tydliga för människor 

från andra delar av världen.   

Är då musiken mångfaldig när det kommer till olika subgenrer, endast ett resultat av 

deras geografiska läge? Det är ett faktum att vissa stilar associeras med geografi och 

stolt tar sitt namn från den del av världen de kommer ifrån. Det existerar en term som 

True Norweigian Black metal (Moynihan 1998: 33) och syftar på att de mest kända 

black metalbanden kommer från Norge. Ett annat exempel är thrash metalband som 

kommer från Tyskland. De kallas för teutonic thrash och i det här fallet syftar man 

mera på dess geografiska läge än på något musikaliskt. Detta innebär inte att band som 

kommer från andra delar av världen inte skulle spela varandras stilar och många gör 

det med utmärkta resultat. Det ligger ändå en känsla av att dessa band ändå inte, enligt 

fansen är genuina i sin utövning, trots att deras musik är oskiljbar från de platser de 

associeras till. Konkret svar till detta fenomen kan vara att fansen inte känner till att 

den sociala bakgrunden. I black metals fall kan det tyckas att fans från de delar av 

världen som inte lever under de mörka vintermånaderna kan föreställa sig hur det 

känns. Samtidigt tycker förmodligen fansen från Sydamerika att skandinaver aldrig 
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någonsin upplevt sådana sociala orättvisor som de har. Det är helt klart att olika 

subgenrer inte endast uppstår musikaliskt utan även av sociala såväl som geografiska 

omständigheter.  

Dessa spänningar borde göra det omöjligt att någon sort av förenad subkultur skulle 

kunna uppstå. Det kan tyckas att de sociala spänningarna är för olika för att det att 

kunna uppstå någon sorts konsensus. Men jag vill påstå att känslan av utanförskap är 

universell. Det som man missar om man endast utgår från den kortvariga analys som 

jag gjort här är att det blir för mycket detaljer. Man skall komma ihåg att det i grunden 

handlar om ett populärkulturellt fenomen. Den allmänna känslan av frustration i 

vardagen är något som alla kan relatera till. Det har ingen skillnad vad det i grund och 

botten handlar om, det viktigaste är att man får utlopp för sina känslor och heavy metal-

mångfalden gör att man har möjlighet till det. Jag kommer att tänka på Dunns intervju 

med ett par fans från mellanöstern. Musiken hjälper dem att uttrycka sina känslor på 

ett positivt sätt vilket gör att de inte behöver begå negativa handlingar (Dunn 2008). 

Det faktum att heavy metal har en mängd olika subgenrer gör att det förekommer olika 

uttryck som samtidigt förenas under en gemensam benämning. Detta gör att ens 

livssituation känns unik samtidig som man kan relatera till andra under ett gemensamt 

musikaliskt paraply, och till skapandet av en gemensam subkultur.  

3.4 Subkulturen  

Under heavy metals 40 åriga historia har musiken ändrats och utvecklas till den grad 

att fans av musiken från 70- och tidiga 80-talet skulle ha svårt att känna igen den i 

dag, men ändå kunna påstå att det är samma musik. Denna bro över generationer 

skulle inte ha varit möjlig om det inte vore för subkulturen som uppstått kring 

musiken. Jag diskuterade ytligt det geografiska och sociala läget för fans världen 

över och kunde konstatera att fansen ändå finner gemenskap i att uttrycka sina 

känslor. Men är det tillräckligt för att konstatera en subkultur?   

Den fråga som man kanske borde ställa är vad en subkultur är för något. Under 

avhandlingens gång har jag diskuterat ämnet utan att egentligen definiera själva 

termen. En subkultur uppstår när en grupp individer vill skilja sig från de allmänna 

samhällsnormerna och grunda sina egna värderingar gällande olika faktorer. Med 

denna definition kan vi konstatera att heavy metal som subkultur existerar. Nästa 

fråga är då att definiera dess dynamik.   
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När jag intervjuar Elizabeth berättar hon hur hon upplever subkulturen.  

Att den är, jag skulle nog säga att den är exkluderande mot såna som 

inte är bekanta med den. För att, men de också såhär att vad har man att 

säga, för att jag menar det kretsar ju kring musik. Så att om man inte 

har något att säga om den här musiken så e man ju inte med i gänget 

sådär. Så nog är det ju så. (L2041)  

Jag frågar senare om hon tycker att det känns som att medlemmarna endast talar om 

musik.  

(Fniss) Ibland känns det så. (L2041)  

Elizabeth har med andra ord observerat en av de mest synliga aspekterna med 

subkulturen, nämligen dess fokus på musik. Det är vanligt när fansen möts i olika 

sammanhang, diskuterar de alltid musiken.   

Det kan tänkas som en självklarhet att musik fans diskuterar musik och till en viss 

mån är det så. Men diskussionen är mera djupgående. När ett band ger ut en ny skiva 

sker nästan ett rituellt beteende. Köparen går hem och lyssnar på skivan och tar in 

hela upplevelsen. Ett beteende som inte anses acceptabelt är till exempel att man bara 

köper skivan för en låt, att man bara är ute efter den låt som man har hört på radion 

eller någon annanstans. Man lyssnar på hela skivan innan man ger sitt betyg.   

Jag kommer ut från skivaffären efter att ha handlat albumet ”The 

Satanist” av Behemoth. Jag är väldigt spänd eftersom jag beställde 

skivan för tre veckor sedan och den har nu äntligen kommit. Den var 

inte dyr heller vilket är lite förvånande eftersom det är ett stort band. 

Nåväl, tänker jag, de vill väl vara snälla med sina fans. Jag börjar gå 

hemåt. Efter var som känns en evighet kommer jag äntligen hem och 

kan lägga på skivan. Jag kokar lite kaffe och tänker att jag ska läsa 

låttexterna medan jag lyssnar till skivan. Oturligt nog är texterna 

skriven med en handstil som inte går att tyda, jag antar att det är för att 

se estetiskt skönt ut. Skivans tema är, vad jag har hört i alla fall, 

filosofiskt tänkande runt ockultism och satanism något som skivans 

titel ger ifrån sig väldigt tydligt. Jag blir tvungen att leta upp texterna 

på nätet. Den första låten börjar väldigt långsamt med tunga riffs som 
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sedan byts i tungt trumtempo. Men detta visste jag redan, jag har hört 

den här låten på en promo som bandet släppte online för några månader 

sedan. Jag konstaterar att den är lika bra då som nu. Sakta men säkert 

byggs tempot upp och musiken är i full gång. Jag följer noggrant med 

texterna samtidigt som jag får gåshud, jag tänker gång på gång att det 

här är en fantastisk skiva. När sista låten på skivan ”O father, o Satan, o 

sun” spelar är jag nästan i exalterad. Texten är nästan poetisk skriven 

och hela skivan dånar av livsglädje. Jag har fått höra att sångaren har 

kämpat med cancer en längre stund och att skivan är bland annat han 

trotsiga rop, inte endast mot cancern men mot de religiösa cirklar som 

kritiserat honom i åratal och nästan tyckte att hans cancer var gudomlig 

rättvisa. Dessa tankar rusar genom mitt huvud samtidigt som jag låter 

den perfekta kombinationen av text och musik flöda. Efteråt är jag 

nästan i trans. Jävlar, vilken bra skiva. Jag vill höra på den igen, men 

jag avbryts av att telefonen ringer, jag skall ut och träffa en kompis. Jag 

måste berätta för honom om den här skivan.   

Det här är återberättandet från då jag köpte skivan Satanist av Behemoth den 12.03 

2014. Denna upplevelse är något som är typiskt för de flesta fans. Alla är naturligtvis 

inte lika fascinerande av texter eller tema och fokuserar endast på musiken. Men i sin 

helhet följer det samma mönster. När man är flera kan det ibland uppstå debatt bland 

fansen. Ämnet som då tas upp handlar oftast om bandets historia och dess 

medlemmar. Att jämföra med tidigare skivor och material är nästan oundvikligt.   

Det kanske viktigaste aspekten av subkulturen är att gå på konsert. Det kan låta som 

en självklarhet när det gäller musikaliskt intresse men för fans av heavy metal är 

detta mera än en händelse. Det är för det första ett sätt att hävda sin lojalitet mot 

bandet i fråga, samt mot subkulturen i allmänhet. Då jag intervjuar Rasmus ger han 

sin syn på konsertgående.  

Jag känner att skulle kanske säga såhär att jo, de en väldigt viktig del av 

heavy metal idag för att man stöder ju banden och sen tycker jag att det 

är kul. Vill gärna göra det. Jag far inte alltid för banden, klart jag tycker 

om banden också, men jag tycker också om umgänget, hänga med mina 

vänner som far dit och kollar och liksom allt det där som. (L2043)  
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Som Rasmus här berättar är konserten mera än en musikalisk upplevelse. Det handlar 

om ett socialt umgänge. Tidigare i avhandlingen citerade jag Ville och ett påstående 

som han gjorde är intressant.  

Jag tror jag måste vara lite tråkig och säga att det är lite samma 

stämning som när man går på en fest. (L2040)  

Det intressanta är hans ursäktande ton över hans åsikt att konserten endast är en  

”fest” är intressant. Det verkar som att han är medveten om någon större rituell 

förväntning av honom i det här ämnet och därför ber han indirekt om ursäkt för att 

han inte uppfyller den.   

Sanna ger en tredje synvinkel på den här frågan då jag intervjuar henne.  

Jag tycker om att vara på festivaler. Konserter är sådant, jo det är roligt 

om det är band som man inte har sett tidigare men annars, att bara fara 

dit och höra på ett band i en timme och stå där och om jag kan texterna 

går det bra men sen om det är band som man inte hör mycket på så då 

blir det tråkigare att bara stå en timme. Om det är på en festival så är 

det helt okej för då är det ett av många, men att sen fara nånstans för ett 

band som man inte hör mycket på så det gör jag inte egentligen. 

(L2045) 

Utifrån min informanters erfarenhet konstaterar även jag att mitt konsertgående kan 

vara något av en kombination av alla tre för att jag gillar bandet, men även för att 

stöda dem i allmänhet. Festivaler är visserligen en stor del av subkulturen men enligt 

min erfarenhet finns det en viss skillnad att höra ett band på en festival och på deras 

privata konsert. Mitt konsertgående liknar ändå det som mina informanter beskriver.  

Det är torsdag. Imorgon må vara en arbetsdag men jag har bestämt att 

ta ledigt eftersom det berömda Death metalbandet Vader kommer till 

Åbo. Det är deras enda konsert i Finland som huvudartist och idag skall 

de spela hela deras första skiva från början till slut eftersom de firar 25-

årsjubileum. Jag har lite flyktigt hört på den här skivan på morgonen 

men är ändå inte välbekant med den. Nåväl, vem bryr sig, det är Vader, 

det blir säkert en bra konsert oavsett om jag känner till låtarna eller 

inte. Jag har bjudit in ett par kompisar på några öl före konserten, man 
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måste ju ta tillfället i akt att fira då sådana legender nu kommer till 

Åbo.  

Konserten ifråga var väldigt lyckad fast jag inte kände till låtarna. Men hur är det i 

kontrast till ett band som jag är bekant med och nästan har alla skivor av.  

Idag fyller jag år och det har bestämt att fira med att fara till 

Helsingfors och se Satyricon, en av Black metallegenderna. Det är nu 

ett par år sedan jag sett dem men de var fantastiska då och jag tror att 

idag blir inget undantag. Då jag och min kompis kommer fram dricker 

vi en öl medan vi väntar på konserten. Äntligen börjar intromusiken. 

Stämningen blir mera och mera upphetsad medan introt når sitt 

crescendo. Konserten sätter igång. Den första låten är från den nya 

skivan som jag inte hunnit köpa ännu men jag har varit aningen osäker 

eftersom den tidigare inte var bra enligt mig. Men jag måste nog 

konstatera att den här låten i iallafall är fantastisk. Sedan börjar komma 

låten ”Black crow on a tombstone”. Den kan jag vartenda ord till och 

jag sjunger entusiastiskt med i varje ord.  

Dessa två exempel från Vader och Satyricons konserter, 22.3 och 29.3.2018, visar två 

exempel på hur många fans kan närma sig sitt konsertgående, nämligen som en del 

av subkulturen som i Vaders fall, eller för att man är fan av bandet i sig själv. Det är 

självklart att dessa två inte utesluter varandra. Jag är ett stort fan av båda banden men 

jag tycker mera om Satyricon än om Vader. Det bör poängteras att jag inte ser 

någondera som bättre eller sämre än den andra. 

Festivaler är en stor del av subkulturen men deras huvudsakliga syfte är att fungera 

som mötesplats för fans än som riktigt konsertgående. Det är åtminstone min åsikt i 

frågan för att, precis som Sanna nämnde tidigare, väljer man lite från band till band. 

Samtidigt är konserterna den huvudsakliga programpunkten. Man kan se festivalen 

som förlängning av konserten med fler sidoaktiviteter. Men hur syns subkulturen i 

vardagen? Konserter och festivaler kan vara stora evenemang men de syns inte i 

vardagen och heavy metal är en subkultur som förutsätter det visuella från fans inom 

både subkulturen och även utåt. Det är här som bandskjortorna kommer in. De flesta 

band trycker skjortor med sina namn på men även med turnédatum, och även vilka 

länder de uppträtt i. Dessa är mer än endast kläder eftersom de fungerar som 
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statussymboler för fansen. Ju fler skjortor man har, desto mer visar man sin 

hängivenhet och lojalitet till genren.   

Tidigare har jag diskuterat olika subgenrer inom heavy metal och även här kan det 

uppstå diskussion och debatt. Vilken subgenre ett band tillhör är ofta en diskussion, 

men det förekommer sällan ett enkelt svar. En intressant aspekt av subkulturen i sin 

helhet är rivaliteten mellan vissa subgenrer. Under 80-talet var det allmänt känt att 

glam metal-scenen, som ändå anses vara en stor del av heavy metals historia, ansågs 

tillhöra en så kallad sämre scen eftersom de strävade till att vara kända och den 

tidens fans av tyngre heavy metal kallade dem för ”pojkband” (Dunn; 2011). Men i 

detta fall var det frågan om väldigt klara normbrytningar. Dessa band var klart inte 

intresserade av att upprätthålla subkulturens värderingar om att vara en outsider och 

”vi mot dem” - inställning. Men betyder detta då att glam metal är den eviga fienden 

till det som är ”sann” heavy metal? Svaret från de flesta fans skulle vara ett klart ja 

men det betyder inte att det inte finns splittringar bland andra subgenrer. Trots allt 

förutsätter etableringen av en ny subgenre att fansen har tröttnat på den gamla. De 

mest tydliga exemplen är grundandet av black metal som tog avstånd från 

kommersialiseringen av den äldre death metal. Uttryck som ”true” och ”poser” har 

sitt ursprung i den här diskussionen nämligen vilken sorts musik som är mera sann 

till genrens ursprung. Det som kan leda till förvirring för utomstående är det faktum 

att detta låter som en musikalisk diskussion, vilket det till viss mån är men det är 

även en diskussion om värderingar. Dunn hänvisar konstant till nya subgenrers 

publik som rörelser och det är en lyckad beskrivning. Eftersom varje subgenre 

strävar till att förnya musiken och göra den mera anpassad för den sociala 

omgivningen är det inte mer än rätt att de kan kallas rörelser. (Dunn 2004)  

Hur relaterar då detta till subkulturen och specifikt dess fans? Om de inte var födda 

då dessa rörelser var aktuella hur kommer då det sig att de kan relatera till musiken 

och framförallt dess budskap? Svaret är att de inte kan!   

För att illustrera detta skall jag ta upp exemplet med Metallicas berömda skiva the 

Black album från 1989. Det är en av de mest ikoniska skivorna inom thrash metal 

och även en stor orsak till kontrovers. Låtarna på skivan är väldigt välskrivna och de 

går att spela i nästan vilket sammanhang som helst, oavsett om lyssnaren är ett fan av 

heavy metal eller inte. De tilltalar nästan de flesta och därmed har vi brutit en av de 
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fundamentala aspekterna av subkulturen och dess attityd. De existerar inte för att 

tilltala allihopa. Dåvarande fans av musiken kände sig förrådda (Dunn 2011) 

eftersom de kända att deras favoritartister gick emot allt vad thrash rörelsen försökt 

åstadkomma, nämligen vara annorlunda än den mer kommersiella glam metal-

subgenren.   

Men hur blir det med oss som inte var med på den tiden? Det som skedde 1989, var 

att jag föddes och dessa händelser var minst sagt bortom min förståelse. Därför var 

jag, liksom de som är födda efter detta inte medveten om den här kontroversen och 

min personliga åsikt om skivan är att den är fantastisk. Även om jag fått höra från 

äldre fans att den inte lika bra som tidigare skivor kan jag inte relatera eftersom detta 

har att göra med en större rörelse som jag helt enkelt missade.   

Med den kunskap som jag har nu kan jag konstatera att det som håller de olika 

subgenrerna vid liv är fansens vilja att fortsätta lyssna på dem. Det kan verka som ett 

självklart uttalande men det innebär inte endast musicerande utan även en viss 

respekt för genrens ursprung. En av heavy metal-subkulturens fundamentala 

funktioner är att upprätthålla en sorts historisk medvetenhet när det kommer till olika 

subgenrer. Det i sin tur leder till att fans kan lyssna på musiken och debattera dess 

ursprung och i allmänhet engagera sig i den historiska kontexten kring musiken. Att 

det aldrig leder fram till något svar är irrelevant. Huvudsaken är att intresset för 

debatten och musicerandet fortsätter.   

Keith Kahn-Harris hävdar att det hela handlar om ett subkulturellt kapital. I sin bok 

Extreme metal skriver han att subkulturens syfte är att upprätthålla sig själv, skilt 

från den huvudsakliga kulturen i samhället (Khan-Harris 2007: 122). I hans fall bör 

det nämnas att han beskriver de mer extrema varianterna av Heavy metal men jag vill 

ändå argumentera för att detta går att applicera på större delar av genren. Sam Dunn 

hävdar även att extreme metal förmodligen är den viktigaste subgenren av heavy 

metal för att det är den musik som konstant utvecklas när den inte är bunden av de 

normer som präglar andra musikgenrer (Dunn 2011). Med dessa argument vill jag 

säga att även om musiken utvecklas, är det grundläggande värderingar som gör att 

den upprätthålls och tillåter att nya subgenrer bli en del av en bredare subkultur, 

oavsett sociala och kulturella omständigheter. 
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4 Subkulturens karaktärsdrag  

I det föregående kapitlet diskuterade jag musiken och dess subkultur. Jag nämnde 

vissa faktorer som är viktiga för subkulturen och för dess fans. Det som ännu inte 

diskuterat i denna avhandling är de karaktärsdrag subkulturen består av. Med detta 

menar jag inte fokus på musiken utan de karaktärsdrag som subkulturen har. Jag har 

diskuterat historisk kontext men inte gått in på subkulturen i detalj vilket är syftet 

med avhandlingen. Det svåraste med att närma sig detta ämne är dess abstraktion, det 

vill säga hur underförstådda dessa drag är och därmed nästan osynliga. Det finns inte 

ett facit någonstans men baserat på min och mina informanters erfarenheter har jag 

identifierat de huvudsakliga dragen.  

4.1 Acceptans och villkor  

Detta utdrag skildrar min tid i den amerikanska internationella skolan i La Paz i 

Bolivia och mitt första möte med fans av heavy metal. Det som gjorde mig 

fascinerad den gången var det faktum att de verkade ha en väldigt stark 

sammanhållning och trots att de inte tillhörde de mer populära killarna i skolan 

visade de ändå en självsäkerhet som var orubblig.  

Sedan jag började den här skolan har jag alltid sett att det finns fem 

killar i klassen som är alltid bär svart. De har alla långt hår och vissa av 

dem har valt att färga det svart. De bär svarta skjortor med olika motiv 

på som jag antar att är namn på band som de gillar. Jag har sett sådana 

förr men aldrig med såna teman. Vissa av motiven är rent ut groteska 

medan andra är väldigt intressanta att se på. De sitter alltid för sig själv 

och jag har hört från andra klasskamrater att deras musik är bara oljud 

och brölande. Trots detta skrattar de alltid och verkar ha hur roligt som 

helst tillsammans. Jag går fram under rasten och diskuterar med dem. 

De är först lite förvånande över att jag kommer fram och talar med dem 

men de är ändå öppna och verkar väldigt snälla. De frågar om jag vill 

komma hem till dem efter skolan. Jag berättar att jag är från Finland 

och de börjar genast entusiastisk ställa frågor om jag känner till det och 

det bandet. Jag nämner att jag är ett stort fan av Nightwish och de tar 

och berättar att de nu inte är värst intresserade av mainstreamband men 
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deras inbjudan kvarstår. Väl hemma hos en av dem sätter de på musik 

som bara låter som vrålande men det är ändå något som är fascinerande 

med den musik de hör på. När jag kommer hem bestämmer jag att sätta 

på ett av de band som de visat åt mig. Jag har svårt att förstå mig på 

musiken men tycker ändå att det är något med den som tilltalar mig. 

Jag bestämmer mig för att försöka lyssna på liknande band.  

Från en början var ändå min relation med dem väldigt ytlig. De var aldrig frågan om 

att de skulle varit oförskämda eller på annat sätt nedvärderande mot mig. Samtidigt 

kunde jag ändå inte undgå känslan av att det var jag och dem. Jag fick inte intrycket 

att jag tillhörde gänget fullständigt. Det förefaller självklart att det inte skulle vara så. 

Trots allt hade de känt varandra mycket längre än jag. I ett annat sammanhang skulle 

jag kunnat avfärda det helt enkelt som att jag var den nya killen i gänget och låtit det 

vara. Men samtidigt kändes det ändå som att det inte var hela sanningen.   

Det som jag hade stött på var ett av de huvudsakliga karaktärsdragen av subkulturen, 

nämligen acceptansen och de villkor som kommer med den. I allmänhet skulle 

många kunna säga att Heavy metal fans är väldigt öppna och man är alltid 

välkommen med att umgås. Men den fundamentala skillnaden är att det sker på deras 

villkor. Som mitt exempel visade var de snabba med att avfärda mitt tycke för 

Nightwish eftersom det inte tillhörde ett av de mera okända banden och därför inte 

var lika exklusivt. Eftersom jag ännu vid den här tidpunkten inte var insatt i musiken 

och även hade andra icke – heavy metal-artister som jag hörde på skulle det nog ha 

lett till en pinsam situation om jag satt på någon av dessa artister. Det hade varit en 

underlig situation, knappast otrevlig men inte avslappnad heller.  

När man umgås med fans av heavy metal är en av de första sakerna man lär sig att 

man blir tvungen att stå ut med musiken. Det förekommer sällan några undantag. 

Med detta menar jag inte att de inte skulle vara flexibla i större sociala sammanhang 

men på en fest som fansen håller är det ett uteslutande faktum.   

Den kanske mest självklara frågan i det här ämnet är varför man ens umgås om man 

tycker musiken är för brutal? I mitt fall var det sökandet efter en identitet som mest 

motiverade det. Heavy metal som musikstil skulle jag vilja påstå är en väldigt 

självsäker identitet och detta återspeglas även i dess fans. För mig var det en 
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fascination över deras självsäkerhet och hur den verkar komma från musiken som 

lockade mig.  

Ville delar den åsikten. När jag intervjuar honom om hur han kom i kontakt musiken 

berättar han en liknande historia.   

Jo, det var väl år 2002 skulle jag tro. Som 10 åring minns jag första 

gången jag hörde Hammerfall. Sen senare hörde jag Iron maiden och så 

hörde jag mycket snack om Iron maiden och såg att de stora  

”killarna” på gatan har Iron Maiden skjortor och tänkte väl att det där 

verkar vara hip och tufft och så fick jag till julklapp en skiva och detv 

var väl det. Jo, och jag hörde också de här äldre låtarna på radion, jag 

kommer ihåg på skolmusik i Vasa 2003, ja va ju 11 år och det var med 

lågstadiet och det var de här gymnasielever. De spelade och man blev 

ju genast imponerad att wow, det är ju riktiga rockband, dom hade 

elgitarrer och dom spela själva och så minns jag också att den här 

arrangören frågade om vi hört talas om ett band som heter Iron Maiden 

och hela salen blev ju helt vild och då spelade de The trooper och man 

blev ju helt såld, dels på kanske det visuella men dels också på själva 

musiken, på något sätt genomträngande och känslomässigt. (L2040)  

Villes upplevelse har liknande drag, nämligen fascination över eventuellt beundran 

för något som verkar större än honom själv, ett utstrålande av den självsäkerhet som 

de redan etablerade medlemmarna av subkulturen uppnått. Detta förutsätter ändå inte 

alltid att man måste gå klädd i sina skjortor, det förekommer trots allt flera 

situationer i ens liv där det krävs att man nu bär på en något mera formell klädsel 

eller där bandskjortor inte är passande. Jag själv är inget undantag, men det finns 

alltid den där känslan av att man ändå skulle vilja bära de kläder som utgör en stor 

del av ens identitet. Under min intervju med Ville kommer diskussionen in på samma 

spår, att man inte alltid måste bära bandskjorta men då känner man sig ändå något 

utanför sin egne identitet.  

Beteendemässigt kan jag inte kanske påstå att jag nu sådär direkt tänker 

att nu ska jag göra som Running Wild eller Hammerfall. Sen att om vi 

kommer på det här att jag omedvetet? Det tror jag att en psykolog 

skulle kunna svara på för min del men stilmässigt så jo. Nog går man 
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med bandskjortor med sina favoriter. Jag har ju nu kanske också från 

de att jag var tonåring kanske tonat ner det här. Jag har vanliga byxor 

och tröja på mig men jag har nog gärna på en bandskjorta där under så 

jag kanske inte vill se ut som en äkta viking för att jag lyssnar på 

Fintroll eller Ensiferum. Eller som jag så en gång Korppiklaani sångare 

i Helsingfors gå på gatan och han hade ko skinnskor och sådär så 

kanske inte ändå så långt. Men nog är det ändå ett faktum att musiken 

och metallen är en ganska stor passion så nog vill man ju ändå lite visa 

det. Nog kan man säga att det är en del av ens identitet och nog vill 

man ju kanske lite visa det på något sätt. (L2040)  

Utifrån hans påstående skulle jag kunna dra slutsatsen att ju äldre man blir är 

framhävandet av ens stil mindre viktigt. Men något senare i vår diskussion berättar 

han att:   

Jo, de kan mycket väl gå till så jo. Sen blir det ibland omsvängt, 

tvärtom att någon har en sån skjorta, skulle han månne kunna svara på 

de här frågorna? Lite beroende på också. Lite så att det är min partner 

(skratt) nyligen till exempel. Igår gick jag från jobbet och det var en 

kille, som var ut och rasta hunden, som hade en så kallad skorta på med 

bland annat Bathorys logo och något annat. Jag minns att han stirra på 

mig jättesurt, jag hade nu inte annars kanske så här stiliga kläder efter 

jobbet, jag bryr mig inte kanske om klädsel, då minns jag att hej, jag 

tycker faktiskt om det där bandet också. Titta inte surt, jag kan nog 

räkna upp alla skivor, till exempel Twillight of the Gods. (L2040)  

Det verkar finnas en vilja att framhäva sitt medlemskap av subkulturen för andra. Jag 

själv har varit med om detta upprepade tillfällen då jag träffat personer på gatan eller 

någon annanstans och konstaterat att de gillar samma band som jag. Ett typiskt 

beteende i sådana fall kan till exempel vara att man visar händerna i det så kallade 

djävulstecknet, det vill säga att man lyfter handen med pek- och lillfingret utsträckt 

medan resten av handen är knuten. Detta har beskrivits som ett av de främsta 

karaktärsdragen när man vill visa sin uppskattning för musiken, men den kan 

appliceras för uppskattning även i allmänhet. En annan erfarenhet som relaterar till 

Villes beskrivning motsvarar en gång då jag själv bar en bandskjorta. Mot mig kom 
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en annan person med en helt annan skjorta. Han noterade att jag kollade vilken 

skjorta och när vi passerade stannade han, pekade på min skjorta och konstaterade, 

”bra band, bra skiva” eftersom skjortan föreställde ett av bandens skivomslag.   

Jag har flera gånger fått höra frågor av dem som inte är bekanta med heavy metal-

musikevenemang att är det inte våldsamt? För den utomstående kan det mycket väl 

vara fallet, eftersom en typisk reaktion till musiken då den blir våldsam är att starta 

en så kallad ”moshpit” då publiken rusar in i varandra och i allmänhet dansar 

sporadiskt. Det förekommer två huvudsakliga variationer, circle pit, där publiken 

springer runt i en ring, men en grupp står i mitten som en sorts säkerhet för de som 

inte vill vara med. Den andra är känd som wall of death och består av att publiken 

delar på sig i två sidor och når musiken börjar springer de in i varandra. Trots dess 

våldsamma karaktär är allt på lek och det förekommer en allmän kutym att man 

hjälper de som fallit omkull.  

Enligt mig är detta ett exempel på hur fansen kommer bra överens med varandra och 

den allmänna konsensusen är att alla skall trivas tillsammans. Uppfyller man inte 

dessa villkor har man inget där att göra. Angående evenemang berättar Sanna om sin 

erfarenhet. När jag ställer frågan om det förekommer någon sorts överdriven 

kollektivism håller hon inte med helt och hållet.  

(fniss) Jag vet inte överdriven, men just på festivaler så är det ganska 

enkelt, då jag var på Graspop i somras så for jag dit ensam. Ett 

främmande land, väldigt långt ifrån var jag då bodde, så inte skulle jag 

ha gjort det om inte jag skulle ha tänkt att det var säkert. När jag var på 

Wacken så jag aldrig nån som var i slagsmål eller nån som höll på att 

skrika åt varandra eller nånting utan det stod bara människor med 

skyltar, ”hej, ge mig en kram” och så var det också på Graspop. Det 

tycker jag bara är ganska roligt. Jo jag tycker att alla är så trevliga och 

glada. Nå, just det här evenemanget, så det fanns en campingplats och 

det var väldigt ordningsamt och städat där. (L2045)  

Innan vi påbörjade intervjun minns jag från tidigare då hon berättat åt mig att hennes 

föräldrar varit oroliga över att hon besökte på en festival som ändå förespråkar hård 

musik och till synes våldsam miljö. Med anledning av detta funderar jag hur det är på 
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”vanliga” festivaler? Sanna har inget konkret att berätta om skillnaden förutom 

publiken när det kommer till attityder mot bandet.   

Och det är en helt annan upplevelse att bara höra på, för att man är där 

med massa andra människor, man bor där. Konserter är alltid det där att 

man skall ta sig dit, man skall ta sig bort. Det är oftast inne på arenor så 

det kan bli stort och jobbigt, men på festivaler är det avslappnad 

stämning och till skillnad från Ruisrock så där kan man stå i publiken 

och dricka öl, man behöver inte vara i specifika öltält, och alla går och 

äter där. Det är inte så att bandet slutar spela och så far alla hem. 

(L2045)  

Sanna anser att heavy metal festivaler helt klart är mera underhållande att vara på 

eftersom det förutsätter mycket mera än bara banden. En intressant slutsats jag får ut 

av vår diskussion är att hon ser konserter som en tillfällig fest där man bara åker hem 

efteråt men på festivalen kan man fortfarande umgås och diskutera bandet och vad 

man just har upplevt. Jag får ändå inte svar på min fråga om hennes syn på vanliga 

festivaler och jag frågar därför om hon någonsin varit på Ruisrock i Åbo.  

Det var nog helt roligt men det var att om det fanns ett specifikt band 

såg man endast det. Resten av tiden satt man nu bara i öltältet eller 

nånting för man var som inte alls intresserad av nå andra band. Okej, 

jag kommer nu inte alls ihåg vad det var för andra band men jag 

kommer ihåg att jag inte såg på många fast jag var där i tre dagar. Men 

när man var på Graspop, okej för det första så hängd jag ju med ett 

gäng irländare som jag träffade där, så dom ville ju se på andra band 

men sen var det också det att de flesta band, man hade ju ändå hört dem 

och det är ju tufft att se dom live då, fast man inte hörde på de så 

jättemycket och när man nu var där. På lördag så såg vi till exempel på 

tolv band och det skulle man inte göra på så många andra festivaler för 

dom var orsaken till att man kom dit, resten av tiden så sitter man nån 

annanstans och dricker men där så blir det ändå roligt att se dem. Det är 

en massa nya band som man kanske inte hört på tidigare, men det är 

också roligt. (L2045)  
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Slutsatsen som jag ska dra är alltså att det är tråkigare att vara på en normal festival 

för att entusiasmen är inte lika stor. Men känslan av broderskap är en stor faktor när 

man väl accepteras av subkulturen. Då jag intervjuar Lars kan han relatera till denna 

aspekt även om han inte anser sig själv en del av subkulturen.  

De liksom man fick en sån där viss gemenskap i det hela och det där 

broderskapet egentligen att om man går på en metalkonsert så är det så 

här, vet du, att man är där, man är kompis med alla oavsett om man 

känner alla så har alla kommit dit för att hylla egentligen bandet som 

spelar för oss, så de den där broderskapet och det där tankesättet bakom 

de, så de egentligen de som jag förstår och jag tycker själv att de en bra 

grej. (L2044)  

Även i min intervju med Lisbeth bekräftar hon gemenskapen bland publiken på en 

heavy metalkonsert.  

Det är ju fantastiskt med heavy metal publiken. Jag ser ju inte ut som 

de här vanliga killarna där, men de är trevliga för det mesta och rejäla.  

Det är sällan något gräl eller slagsmål utan det är en massa öl, men de 

är trevliga. (L2042) 

Slutsatsen av diskussionen om acceptans är att den förekommer och den innefattar 

alla aspekter av subkulturen, huruvida det sträcker sig till endast en konsert eller 

festivaler.   

Hittills har jag diskuterat hur man blir en del av subkulturen och vad det innebär. 

Utgående från mina personliga erfarenheter kan jag själv konstatera att det finns en 

bra sammanhållning. Det tar en stund före man kommer in i själva subkulturen men 

när man är inne är man alltid välkommen.   

Förekommer det några villkor för att man skall bli accepterad av subkulturen? Jag 

har hittills talat mycket om gemenskap och den acceptans som präglar fansen och 

deras sociala umgänge. Men kan man bryta mot detta och därmed bli utesluten ur 

gemenskapen? De enda villkor som jag skulle kunna nämna är närmast allmänna och 

skiljer sig inte från andra sociala gemenskaper. En faktor är förstås att man skall 

undvika att bete sig som en ”poser”, det vill säga att man utger sig för att vara 

intresserad av det hela fast man inte är det. Detta leder inte till några officiella 
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sanktioner bortsett från att man helt enkelt utesluts ur gemenskapen. Detta skiljer sig 

inte heller som sagt från någon annan gemenskap.   

Det enda som krävs för att accepteras av medlemmar av subkulturen är med andra 

ord ett genuint intresse för de värderingar som omfattas av subkulturen. Detta 

innebär bland annat konsertetikett, såsom det tidigare nämnde moshpit-exemplet. En 

annan viktig faktor är också en uppskattning av musiken. Detta innebär inte att man 

automatiskt måste tycka om den, men inte heller att man låtsas göra det. För att 

sammanfatta detta, var sann mot dig själv och undvik att vara en hycklare. Ens 

vänskap är välkommen men inte ens skenhelighet.  

  

4.2 Utanförskap och inklusion  

Jag har tidigare referat till Weinsteins forskning om utanförskap inom subkulturen 

och hur heavy metal är en kultur av utanförskap. Det är ett faktum att ett av de 

primära karaktärsdragen av subkulturen är hur den lockar individer som känner att de 

inte passar in i samhällets sociala normer. Sökandet efter identitet är en stor del av de 

flestas liv och det som gör att heavy metal är attraktiv är dess orubblighet, att det 

vägrar ge vika för den allmänna ordningen och har sitt eget kulturella kapital (Khan-

Harris 2007: 122). Detta leder till en känsla av terapeutisk samhörighet.  

Jag har intervjuat mina informanter om ämnet och resultaten har varierat. Att känna 

utanförskap är något som de flesta har känt men desto färre konfronterat. Man dras 

till musiken för att man tycker att den tilltalar en av någon anledning. Vad denna 

anledning är, kan vara individuell och eventuellt svår att uttrycka konkret. På grund 

av detta abstrakta ämne, blir det svårt att närma sig frågorna.   

För att kunna diskutera det här ämnet var en av mina frågor, hur kom man i kontakt 

med musiken och varför? Denna fråga kan förefalla självklar men många av mina 

informanters berättelser innehåller spår av denna tankegång.  

Då jag intervjuade Rasmus gav han nästan ett klassiskt exempel.  

De kändes som att det liksom tala till mig just i den tiden av livet. Jag 

har själv varit ganska mobbad och jag kände som liksom att den hade 

nånting liksom så där att den gav nånting åt mig. Just den tiden av livet 
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liksom, emotioner, det tala till mig för att det kändes som att, att vad 

heter det, att andra kanske kände likadant på något sätt. Att man var lite 

utanför och liksom vad heter det, att det var aggressiv musik och man 

fick ta ut den här aggressionen på musiken istället. Istället för att 

kanske vara arg på andra människor. Eller nånting sådant. (L2043)  

Enligt Rasmus ger heavy metal-musik bra uttryck för aggression och eventuellt 

osäkerhet i vardagen. Vår diskussion fokuserade just på denna känsla av utanförskap 

och varför musiken ger en sådan styrka att orka genom vardagen. Mina frågor kretsar 

runt den anti-auktoritära attityden som musiken tycks uppmuntra. När jag nämner 

detta håller Rasmus med.  

Det är liksom en såhär lite punkigt på ett sätt, var dig själv, strunta i alla 

och vad de säger, framförallt du kan vara stolt över att du är lite 

annorlunda. För att man vågar stå upp mot andra. Kommer någon och 

säger att du gör fel så kan man ju åtminstone tänka själv, gör jag fel 

eller gör ja inte fel? Får jag tycka så här som jag tycker? Ja kanske det. 

Identifierar mig med många, med musiken. Den har skapat hur jag är 

nuförtiden. Och jag e nu sådär. Vågar vara mig själv på grund av den 

musiken. (F2043) 

Jag för även samma diskussion med Lars. Han har tidigare hävdat att han inte anser 

sig själv vara en del av subkulturen även om han känner till den väl och kan relatera 

till den utanförskap som den definieras av.   

Egentligen med det här vad jag förstått med, det var i min ungdom till 

exempel så att mina åsikter och principer var egentligen att man var lite 

utanför om man lyssna på metalmusik och jag var själv inte en av de 

populära killar nå i min ungdom och inte för att jag ännu är det heller. 

(L2044) 

 Det som jag finner personligen intressant med Lars är hans insisterande på att han 

inte tillhör subkulturen och ändå är ett stort fan. På frågan om hur han kom i kontakt 

med musiken svarade han följande.  

Ja alltså, det var nu mest de där att det var nånting som jag inte hade 

hört tidigare, för att där tidigare så var min musik svagare, att det var 
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mer eller mindre NRJ top 10 som råka vara populärt för tillfälle men 

sen var det just min kusin som sa att lyssna på Iron Maiden och sen 

hörde jag the Trooper som var den första låten, så det var nånting som 

jag inte hade hört tidigare. Det var just det där sättet att spela gitarr och 

det harmoniska i det hela och man fick en sån där överväldigande 

känsla av det hela och sen vet du,  det där att få de ännu starkare att 

man fann nån viss styrka i det, det var på nåt sätt liksom när man väl 

fundera på det riktigt sådär känslomässigt att man kände sig att man 

fick en viss typ av kraft från det. Jo det var nog de att man fick den där 

kraften att gå vidare just att oj, det blir ännu tyngre det blir ännu 

mörkare. det sög in en på ett helt annorlunda sätt som man inte upplevt 

tidigare. (L2044) 

Det intressanta i vår diskussion är det faktum att det utanförskap som drar fans till 

subkulturen kommer i många olika former. I Rasmus fall så handlade det om 

otrevliga upplevelser i skolan och hur man finner styrka i musiken. I Lars fall så var 

det en frustration med mainstreammusik. Det är ett bevis på att utanförskap som 

kommer i många olika former.   

Min egen erfarenhet har lett till att jag känt detta utanförskap och därmed kommit i 

kontakt med musiken. Det är inte bara en känsla av gemenskap, som i slutändan 

endast är baserad på ett gemensamt tycke för musik. Det som är intressant i hela 

processen är det faktum att de flesta förmodligen inte ens tänker på det. I min 

diskussion med Ville framkommer inte någon specifik form av utanförskap men han 

gör flera referenser till det som kallas ”underground”. Detta är en term som konstant 

används inom heavy metal för att beskriva band eller evenemang som inte är allmänt 

kända, inte ens för andra fans. Det har ändå en stark relevans till diskussionen om 

utanförskap inom subkulturen.  

Om vi antar att många fans dras till musiken och blir en del av subkulturen på grund 

av sitt utanförskap, skulle det kanske vara logiskt att när man väl etablerat sin 

identitet behöver man inte vara utanför längre. Men ett av de intressanta fenomen 

med heavy metal är dess vilja att förbli unik och en subkultur för ”sanna” fans.  

Det relaterar till en uppfattning om det som är ens eget. Det är här som ”underjorden” 

kommer in. Man har hittat sin egen identitet och sitt umgänge. Nu vill man att det 
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skall förbli det också. Ville hat valt att definiera underjorden både som en 

beskrivning men även som ett uttryck.  

Jag tror att det är kanske är ett begrepp som används för att stärka den 

här gemenskapen. Men att om de är viktigt, jag skulle inte säga att de 

viktigt för mig. Nå på sätt och viss, kanske jo men jag tror det mera 

kanske den här, åt helvete med resten. En sån attityd. Så jag tror att det 

kan vara viktigt, för många kan det vara väldigt viktigt att, lite 

beroende på omständigheterna. (L2040) 

 

Även om Ville inte känner att han tillhör subkulturen visar han ändå subkulturens 

tendenser när det kommer till utanförskap en stark motivation för att söka sig till en 

gemenskap.   

Vad gäller mig själv vandrar jag en balansgång mellan ”underground” och en mera 

avslappnad attityd. Det utanförskap som jag har upplevt i livet liknar mycket 

Rasmus. Känslan av styrka som man känner av att lyssna på musiken är något som 

gör att man känner sig mäktig. Då jag lyssnar på musiken hemma hos mig är det en 

överväldigande känsla som får adrenalinet att flöda.  

Att lyssna på musik i grupp är att ha en djupare gemenskap som i princip kan 

uttryckas utan ord, man behöver inte dela samma åsikter i alla frågor för man förstår 

det genom musiken.  

Ironiskt nog uppstår något av en paradox på grund av det här. Eftersom vi har 

konstaterat att heavy metal som musik lockar individer som känner sig utanför borde 

det leda till att man har lättare att vara självsäker i vardagen eftersom man funnit 

likasinnade och då skulle man kunna fortsätta vara en del av det normativa i 

samhället och endast ha musiken på sidan som en hobby eller ett privat intresse. Men 

så är inte fallet. Det existerar en subkultur med egna regler och förehavanden som är 

självständig och fri från konventionella normer. Det ironiska är att genom att man 

blir ett fan av heavy metal för att undgå utanförskap och att inkluderas av 

subkulturen, har man uppnått det slutgiltiga utanförskapet. Man är en del av ett större 

kollektiv som verkar starkt och självsäkert mot utsidan, men det är även en mur, som 

är både öppen och samtidigt stängd. Du är välkommen att komma och gå som du vill. 
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Väljer du att bli en fullständig medlem av subkulturen har du intressen och 

värderingar som inte går att förklara för sådana som inte gillar musiken.  

Jag vill ta som exempel ens tycke för musik. Jag har talat om olika subgenrer av 

heavy metal, men faktum är att jag inte i detalj kan förklara varför jag tycker om 

musiken. I ett specialavsnitt från det norska musikprogrammet Lydverket från 2003 

intervjuas journalisten Gunnar Sauerman angående black metal och varför fans gillar 

det. I den dokumentären menar Sauermann att black metal ger fansen en atmosfärisk 

känsla som inte går att beskriva (Lydverket 2003). Det handlade visserligen om en 

specifik subgenre i det här fallet, men det kan ändå appliceras på subkulturen i sin 

helhet. Att lyssna på heavy metal har för många fans börjat med en känsla av 

utanförskap, vilket sedan leder till inkludering i en subkultur där detta hyllas. 

Weinstein beskriver subkulturen som en bas för en synlig och unik gemenskap som 

uppmuntrar ens självkänsla genom en mängd olika erfarenheter (Weinstein 2000: 

121). Med andra ord, ens utanförskap har gått från något som man velat undvika till 

något som man slutligen hyllar.  

Tidigare nämnde jag att i Finland är detta utanförskap inte lika synligt eftersom 

heavy metal är accepterat här. På grund av detta är jag intresserad av hur det syns i 

Finland. Då jag och Elizabeth diskuterar det här ämnet är jag intresserad av att höra 

ifall hon känner denna slutenhet bland de fans som hon känner. Vår diskussion 

kretsar bland annat kring slutenheten i subkulturen.  

Att den är, jag skulle nog säga att den är exkluderande mot såna som 

inte är bekanta med den. För att vad har man att säga? Jag menar det 

kretsar ju kring musik. Så att om man inte har något att säga om den 

här musiken så är man ju inte med i gänget sådär. Inte ska jag kanske 

säga diskriminering men ändå sådär att du inte får vara med oss. Det 

känns så många gånger (skratt). Det är väl en stor del av hur man 

identifierar sig och ser sig som person. Också om man e liksom såhär, 

man är kompisar med varandra. Att man har samma musiksmak och 

sånt. Så då är det väl det man pratar om, bygga gemenskap över. 

Kanske lite att man hävdar sig nog, som grupp så hävdar man sig nog. 

Helt sådär mot resten av världen. Men och andra sidan är metal scenen 
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är så stor nuförtiden så att det kanske inte behövs så mycket längre. 

(L2041) 

Elizabeth bekräftar att det finns någon sort mur runt hela subkulturen, och även att 

medlemmarna instinktivt upprätthåller den, trots att det kanske inte är avsiktligt. 

Hennes sista kommentar är också intressant eftersom hon antar att musikens 

synlighet gör att den skulle vara mindre exklusiv. Men det är kanske så som någon 

som endast lyssnar på musiken skulle se på saken.   

Slutsatsen av hela diskussionen är att utanförskap är det som drar de flesta individer 

till att bli fans för att musiken, genom sin aggressivitet erbjuder ett kompromisslöst 

utlopp för ens frustrationer. Subkulturen runt musiken erbjuder ett socialt umgänge 

till den grad att man hyllar sitt eget utanförskap genom att upprätthålla subkulturens 

exklusivitet. Weinstein hänvisar till det här fenomenet som proud pariahs  

(Weinstein 2000: 93) eller stolta utstötta. Det är självklart att det förekommer 

regionala skillnader för den attityden i Finland, men utanförskap syftar inte exklusivt 

på mobbning utan kan även vara en allmän frustration över vardagen, en känsla av att 

inte passa in och en oförmåga att uttrycka varför man inte passar in. Subkulturen 

erbjuder ett musikaliskt kompromisslöst utlopp för ens frustration, oavsett bakgrund. 

Därför är det inte konstigt att den förblir sluten. Det handlar om den där känslan i 

musiken som inte går att förklara. Subkulturen ger en någon att sitta ner med efteråt 

och diskutera sin upplevelse. Rasmus beskrivning av konsertdeltagande är väldigt 

talande för hela subkulturen   

Och det brukar vara det ger på något sätt, den ger en bra känsla hela 

konserten sen när den är slut så känner man att det har liksom gett 

nånting. (L2043) 

  

4.3 Maskulinitet och hårdhet  

Weinstein beskriver i sin forskning hur de flesta fans av heavy metal är vita män med 

en bakgrund i industriarbete. (Weinsten 2000: 113). Den stereotypen uppfyller även 

jag med en bakgrund inom olika industriarbeten. Det är ett faktum att heavy metal 

som musik är i grunden väldigt fokuserad på det maskulina. Detta märks bland annat 

i musiken och på dem som utövar den.   
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För att kunna utforska det här draget av subkulturen måste vi först förstå de 

fundamentala aspekterna hur det maskulina uppstår genom uppträdandet.  

Det har redan bildats en kö till konserthallen då jag och min kompis 

kommer dit. Före det här har vi varit och ätit på ett ställe där man får ett 

literstop med öl till maten för några extra euron. I kön ser vi helt klart 

att andra har även passat på att dricka några öl före konserten, det är 

fredag trots allt. I kön bakom oss ser jag redan en person som blivit 

redlöst berusad och håller konstant på att ropa ut vilken låt han vill höra 

just ikväll. Några i kön skrattar åt honom, även väktarna tar ingen 

större notis om honom. Det här händer hela tiden. När vi väl är inne går 

vi till bardisken och köper ett par öl och försöker inta en bra plats 

framför scenen. Äntligen börjar bandet. Klädda i svarta skjortor börjar 

de konserten. Trummisen är den enda som har bar överkropp men med 

tanke på det tunga tempo han måste upprätthålla är det förståeligt. 

Genom hela konserten vrålar publiken med och nu som då uppstår en 

moshpit här och där. Många fans svänger på huvudet och det blir 

väldigt imponerande cirklar. Andra fans har rakat huvud och väljer 

istället att räcka upp händerna med nävarna knutna för att visa sin 

uppskattning. Här och där ser jag några kvinnor men de står mest stilla 

och nickar med i musiken. Nu som då kommer någon som jag antar att 

är deras pojkvän med något att dricka åt dem, de är i allmänhet på 

samma platser hela tiden medan den manliga delen av publiken 

konstant rör på sig. Nu som då hör någon som vrålar ”Yeah” i långa 

utdragna vrål.  

Detta är ett kort utdrag av min observation av Satyricons konsert den 29.3.2018. Som 

beskrivningen visar är demografin för heavy metal väldigt manlig och även 

beteendemönstret framhäver en viss maskulin framtoning. På ett sätt upprätthålls 

även en viss stereotyp manlig hövlighet genom att pojkvännen eller någon annan går 

efter något att dricka för att det är artigt. Det råder inget tvivel om att Heavy metal 

som subkultur har maskulina tendenser.   

Men att dricka öl och vara en artig person är inte nödvändigtvis manligt i sig själv. 

Min observation lämnar rum för misstolkning. Kanske han som gick efter något att 
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dricka åt, vad jag antog, var hans flickvän bara stod närmare en öppning, eller var det 

hans tur. Kanske bandet inte lockar många kvinnliga fans? Därför måste vi lite 

noggrannare studera de maskulina tendenserna i subkulturen.  

Det första exemplet är självklart musiken. Heavy metal som musik har normalt varit 

väldigt manlig ända sedan dess födelse på 1970-talet. Men den stora frågan är 

huruvida detta är på grund av att kvinnor inte har något intresse i musiken och att det 

därför förekommer färre kvinnliga musiker? Ett typiskt svar skulle vara att, jo det är 

det. Kvinnor har andra intressen och visar inget intresse för att vara med i musiken 

för att den är för rå och före 1980-talet var det mycket ovanligt med tjejband inom 

heavy metal. Men tiderna har ändrats. Det förekommer flera stora kvinnliga artister 

inom heavy metal. Kvinnor har gått så långt att de har bemästrat den sångteknik som 

tidigare var exklusivt manlig (Dunn 2004). Med detta syftar Dunn på att kvinnliga 

artister inom mer extrema subgenrer såsom death metal och black metal. Tre av mina 

informanter för avhandlingen är kvinnliga och två av dem erkänner sig själva som 

medlemmar av subkulturen.  

Varifrån kommer detta hypermaskulina beteende inom Heavy metal? Vi konstaterade 

redan att musiken är väldigt hård och rå vilket är drag som associeras med manlighet. 

Men hur är det med de motiv som förekommer på bland annat skivomslag och 

bandskjortor. Många av de klassiska skivorna innehåller bilder av bland annat 

muskulösa män som poserar på skivomslagen. Andra bilder kan även bestå av bilder 

som har sin grund i fascination för skräck. I en intervju från 2003 berättar black 

metalsångaren Maniac om hur de tog inspiration från skräck och splatterfilmer när 

det skrev sin musik (Lydverket; 2003). Associationen med blod är något som är 

väldigt frekvent inom musiken tema. I andra fall kan det ha mycket att göra med 

hjältesagor, starka krigare som strider mot onda makter.   
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 Figur 2 Skivomslag 

Dessa bilder framhäver ett klart manligt motiv och gör klara hänvisningar till en 

idealbild av hur ”riktiga” män skall vara. Starka krigare med bistra miner som 

signalerar ett krigarmotiv. Andra kan även ta inspiration från skräckfilmer, en 

filmgenre som associeras med manlighet, främst på grund av uppfattningen att endast 

män vågar se på sådana filmer. Det är en stereotyp men i allmänhet anses sådana 

verk väldigt manliga även om orsakerna varierar. Detta innebär inte att chauvinism 

inom heavy metal är dominerande, utan att de maskulina dragen är mer tilltalande för 

fansen.  Fansen betonar helt enkelt ett överdrivet mansideal.  

Ingenstans syns detta mera direkt än i de ritualer som förekommer på konserter.  

Det mest uppenbara är ”moshande” som förekommer på en konsert. Publiken är i 

vild extas och smäller i varandra likt forna strider på slagfält och man uppmuntrar 

varandra till ett våldsamt kaos som på många sätt påminner om den gamla leken 

”herren på täppan.” Även konsumtionen av öl före en konsert bär spår av detta som 

Rasmus berättar.  
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Nå det brukar vara, (nå) när jag går på konsert så brukar det vara att vi 

träffas med kompisar och så tar man några öl före och lyssnar på 

kanske bandet som man ska fara och se. Och lyssnar på kanske annan 

musik. Då får man den här stämningen. Sen går man på konserten och 

där liksom så väntar man ju förstås på att det börjar. Där dricker man 

några öl till. (L2043) 

Återigen måste jag poängtera att drickning av öl inte är något som endast män gör, 

men enligt min åsikt är detta kombinerat med en heavy metalkonsert och något om 

framstår som väldigt manligt. Många av mina informanter har flera gånger hänvisat 

till sina kompisar med den klara undertexten att det handlar om manliga vänner.   

Om subkulturen är traditionellt maskulin, var kommer då kvinnor in bilden? Redan 

utifrån de beskrivningar som jag gett verkar det vara nästan omöjligt för kvinnor att 

känna igen sig i dessa sammanhang. Medan jag diskuterade med Sanna kommer vi in 

på det här ämnet. I vår diskussion nämner hon sina feministiska åsikter vilket är 

intressant eftersom diskussionen hittills har handlat om musiken och konsertgående i 

allmänhet. Vi diskuterar hennes tycke för band som inte riktigt anses tillhöra den 

”sanna” heavy metalmusiken. Hon drar i samma veva en intressant parallell.  

Jo de som, när jag fått höra skit att jag lyssnar på Korn, så(fniss) inte 

bryr jag mig så mycket om de för jag tycker ändå om dom och jag 

tänker fortsätta lyssna på dom. Jag vet inte, kanske lite jag gör det nog 

ganska enkelt i andra sammanhang då jag pratar med folk om feminism 

också och dom säger emot så joo. Jag bryr mig inte så mycket att du är 

emot det här, jag är ändå det. (L2045) 

Eftersom vår diskussion verkar gå åt det här hållet frågar jag henne om det finns för - 

eller nackdelar med subkulturen och då berättar hon kort om sin situation som kvinna 

i annars mansdominerad kultur.  

Några fördelar är nog just det bidrar med så en så kallad 

”empowerment” (självförstärkande) effekt, det är en stor fördel. Det är 

den huvudsakliga orsaken till varför jag tycker om musiken. Inte var 

jag tidigare så intresserad av musik. Men nu är det ganska bra. Jag hör 

på musik alltid då jag går nånstans till exempel. De gör nu bara livet 

mycket roligare och om man har tråkigt så finns det alltid där. 
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Nackdelar kan vara att (skratt) många människor som jag hänger med 

inte hör på det och då måst man sitta sitta och höra på deras popmusik 

eller tvinga dom att höra på ens musik och det brukar inte alltid gå 

hem. Sedan tycker jag att som flicka får jag ofta höra de där att, oj hör 

du på sån här musik och det har kommit till det att det irriterar mig när 

folk alltid ska måsta kommentera nå skit. Åtminstone så blev jag jävla 

arg på nån på mitt gym då han kom ut där, jag hade just satt på musik, 

vi hade hört på radio och jag tycker inte om de. De hörs ut till alla och 

jag brukar alltid sätta på (min musik) om jag kan. Då var det en som sa 

att, oj nu kom det manlig musik på här. Så fråga han åt en pojke att var 

det han som satt på det här. Så svara han, nä det var hon där. Han 

frågade de här är din musik, du får nog respekt för det här. Okej det så 

jag får respekt? Först kallar han det för manlig musik och på grund av 

de så förtjänar jag då respekt. (L2045)  

Sanna menar helt klart att hon hör på musiken av intresse och känner sig hindrad av 

den stereotypa uppfattningen att endast män kan lyssna på den. Samtidigt är hennes 

påstående om ”empowerment” som hon klart baserar på ”female empowerment” och 

menar att musiken på något sätt bidrar till detta. Med andra ord så använder hon sig 

av heavy metals manliga musik för att framhäva sin kvinnlighet.   

Det är ett faktum att subkulturen och därmed musiken har väldigt maskulina drag. 

Den förutsätter en hårdhet som typiskt associeras med manlighet. De flesta av mina 

informanter är män och har därför inte tänkt på det här draget. Men jag ställde frågan 

var dessa hypermaskulina drag kommer ifrån? Det enklaste svaret vore att musiken 

utövas av män och förutsätter en sorts tuffhet. Om de flesta utövare av musiken är 

män är det väl en självklarhet att subkulturen har maskulina drag.  

Detta förklarar fortfarande inte varför Sofia finner att hennes position som kvinna 

stärks genom musiken. Var finner kvinnor sin plats i denna maskulina miljö? Svaret 

är, att just därför finner de sin plats. Subkulturen är fundamentalt maskulin, vilket 

gör att de feminina framhävs mycket tydligare. Med andra ord, männen är redan 

överrepresenterade när kvinnor kommer in i subkulturen tar de mera plats och 

uppmärksammas. Ironiskt nog är subkulturens maskulinitet det som är mest 

välkommande för kvinnor. Sanna har redan nämnt att hon känner sig säker på dessa 
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evenemang. Det betyder att kvinnors plats är en självklarhet i det hela på grund av att 

det maskulina är överrepresenterat.  

För mig personligen är detta en av de svåraste frågorna just på grund av min egen 

maskulinitet. Jag har fått höra av flera av mina kvinnliga vänner att Heavy metal fans 

är det mesta snälla människor de har att göra med. Slutsatsen som jag drar av detta 

blir alltså att på grund av den hypermaskulina tendensen i musiken lämnar det plats 

för manliga fans att uppmärksamma det feminina och därför känner sig kvinnor både 

välkomman och säkra i den miljön. Maskulinitet tas ut i musiken och lämnar plats för 

männen att uppmärksamma kvinnornas ställning.  

  

4.4 Fanatism  

Hittills har jag talat om subkulturens positivare aspekter och hur den hjälper individer 

som känner utanförskap att finna en gemenskap eller hur musiken inspirerar fans att 

våga stå upp oavsett sociala, kulturella eller ideologiska omständigheter. Men i sin 

forskning ställer Dunn frågan om varför Heavy metal konstant har blivit fördömd 

och kritiserad? Även om han i sin undersökning kom fram till att den konfronterar 

vad vi helst skulle ignorera (Dunn 2004) anser jag att frågan fortfarande är aktuell.   

Tidigare konstaterade jag att subkulturen är till för de som känner utanförskap och 

gemenskapen som de finner gör att de bygger upp en mur för att upprätthålla den 

unika aspekten, nämligen en musikkultur för likasinnade och inga andra. Detta låter 

motsägelsefullt med tanke på det som jag tidigare hävdade att alla är välkomna att 

delta. Men även om många fans, inklusive jag, försöker framställer subkulturen som 

något av en utopisk gemenskap förekommer det många negativa aspekter. 

Subkulturen har en tendens att vara inte vara flexibel i sig själv och förändring är 

något som ses negativt på. Jag beskrev tidigare hur Heavy metal har en historia med 

nästan 40 år bakom sig och hur subkulturen binder ihop dessa olika episoder i dess 

historia med uppmuntran att hedra äldre band och allmänt komma ihåg den 

musikaliska historien. Men varenda subgenre som uppstått har inte alltid välkomnats 

med öppna armar och i många fall har det nästan fördömts inom subkulturens egna 

kretsar.   
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Denna elitism har tyvärr blivit en stereotyp av fansen. Jag vill ändå hävda att det är 

en relativt liten del av subkulturen som strävar till att upprätthålla den här 

stagnationen. Men som ordspråket ”tomma tunnor bullrar mest” är det dessa mindre 

delar av subkulturen som ger utomstående och även medlemmar av subkulturen 

negativa signaler av heavy metal. En av de centrala frågorna för min forskning har 

varit om det finns för- och nackdelar med subkulturer och många av mina 

informanter har varit snabba att påpeka detta. Jag diskuterar det här elitistiska 

fenomenen med Ville.  

Nå nog har jag hört det begreppet men det är lite svårt att veta vad du 

avser. Såna som skjuter ner allt annat än metal. Jag tror att vissa 

människor oavsett i vilken subkultur man är, att vissa har ett behov av 

att trampa ner andra och visa att man är bäst. Det existerar i allmänhet 

ett sådant tankesätt vill jag påstå. (L2040) 

Under diskussionen ber jag honom att utveckla det här ämnet och även sin åsikt kring 

det här fenomenet. Jag frågar bland annat om det gäller hela genren eller endast vissa 

subgenrer.  

Det kan det, nå det har det väl oftast varit tycker jag. Och jag tror att 

det där kan bli en sån där uppdelning att de här metalelisterna inte vill 

umgås för att dom helt enkelt inte bryr sig om andra. Att de bara umgås 

med sina metalvänner, elitistpolare. Sen tror jag också det finns dom 

som med flit går och skriker åt de som har en mainstream bandskjorta. 

Men det här som jag också tycker är paradoxalt är att det är mera åt 

andra hårdockare (fans) man trampar på tårna eller trycker ner för att de 

har fel bandskjorta. Att dom inte har rätt bandskjorta. Att de som har 

maintream skjortor, det är inte relevant för att de är i en annan värld. 

Och det tycker jag att kanske är lite paradoxalt. Jag menar jag själv 

tänker på ett evenemang heter Turku Satanalle och det är en massa 

pentagram på det här evenemangets logo, att okej, jag ska inte sätta på 

min Avenged Sevenfold skjorta när jag går dit, men så där i allmänhet 

om man till exempel har Tuska festival, då kan det vara paradoxalt att 

det är nån som går runt och surar över att här är fel band, att nån nu går 
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med Avenged Sevenfold skjorta och så går man fram och skriker, då 

kan man ju nog hålla sitt sinne lite öppnare. (L2040)  

Att det förekommer elitism inom subkulturen är ett faktum som länge varit känt. 

Detta betyder inte att alla fans skulle visa förakt för allt som inte tillhör heavy metal 

men det existerar ändå en viss uppfattning om vad som kan klassas som rätt musik 

eller inte. Oftast förekommer detta bland de subgenrer som inte är allmänt kända. På 

grund av att de inte är kända finns det större grogrund för denna elitism. Att det 

skulle handla om öppen fientlighet i form av fysiskt våld är ändå osannolikt. Snarare 

handlar det om en sorts arrogans.   

Jag själv är mycket bekant med denna elitism och till en viss mån har den även min 

sympati. Det hela baseras på uppfattningen om vad som kan kallas ens eget. Fansen 

vill inte att deras musik exploateras eftersom det skulle riskera att man förstör det 

unika bakom den. Men samtidigt är även elitismen en illusion eftersom de flesta av 

dessa subgenrer har uppstått som ett resultat av att fansen har velat utveckla musiken 

eftersom den har stagnerat eller så anser man att den måste återgå till ett stadium som 

anses gått förlorat på grund av den riktning som musiken tagit. Ironin i hela 

situationen är att detta konservativa tankesätt är det som det ursprungliga bandet 

försökt gå ifrån. I dagens läge förekommer det mycket kontroverser angående en ny 

subgenre som kallas Screamo och Deathcore, vilka på senare år har börjat etablera 

sig. Många fans har fortfarande delade åsikter om dessa stilar. Ett argument är att det 

är en naturlig utveckling och att de så småningom kommer att ta sin plats i musiken 

historia (https://www.youtube.com/watch?v=4CxqR84EsW4).                                                                        

 

De som är av en annan åsikt menar att detta är en helt ny sorts musik som inte skall 

klassas som heavy metal. Min åsikt är den föregående eftersom jag anser att musiken 

gradvis utvecklas. En av musiken, och subkulturens fundamentala styrkor är dess 

diversitet. Detta insisterande på icke-diversitet kan ibland nästan innehålla spår av 

religiös konservatism. En utomstående skulle kunna tro att heavy metal nästan var en 

religion och ur en opartisk synvinkel har den vissa spår av detta. Den fundamentala 

skillnaden är ändå att det sist och slutligen handlar om musik och att umgås med 

likasinnade. Men tendenser av kultliknade beteende finns där ändå.  
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Men elitism är för det mesta något av ett internt skämt och de flesta av fansen 

behandlar det som så. Men en fundamental aspekt av denna elitism är det 

gemensamma motståndet mot allt vad som kallas mainstream. Detta riktas specifikt 

mot andra musikstilar. Jag har någon gång skämtat med mina vänner att diversitet 

och intern rivalitet mellan subgenrer inom heavy metal är som fem fingrar på en 

hand. De kan fäkta och kivas men när det kommer till mainstream är de fem 

fingrarna mitt i allt en näve. Detta skämt kan även ses som metafor för den ovilja att 

låta yttre faktorer påverka den renhet som fansen anser att musiken innehåller. De 

främsta rivalerna till heavy metal är elektronisk musik och hip-hop. Det sistnämnda 

är ett intressant fall eftersom hip-hop och rap delar samma ursprung med heavy 

metal, nämligen blues och jazz. På något sätt kan det ses som syskonkärlek. Trots 

detta förekommer det överskridningar där många band har kombinerat element från 

dessa båda musikstilar i sin egen musik.   

Ett fenomen som blivit aktuellt på senare år är det oförsonliga förakt som, speciellt 

yngre fans har för pop-artisten Justin Bieber. Denna unga artist från Kanada var något 

som var totalt okänt för mig innan hans namn började dyka upp på diverse nätforum 

och en stor hatkampanj fördes mot honom. Jag själv var väldigt förvånad över denna 

entusiasm för att aktivt avsky en artist som de flesta fans av heavy metal inte ens skulle 

hört tala om annars, något som delades av många andra personer som har som intresse 

att diskutera subkulturen (https://www.youtube.com/watch?v=pbOeXd1iQ- 

0).   

I de flesta fall är detta ordkrig irrationellt. Det är sannolikt att det endast handlar om 

videor och kommentarer som är publicerade i provokativt syfte. Den elitism som 

finns inom subkulturen delas av många fans och den är även känd utanför 

subkulturen. Det gör det lätt att provocera fram en reaktion från fans som inte förstår 

att denna diskussion inte har någon substans till att börja med. Varför ägnar fansen 

sin tid åt att aktivt hata en artist som de inte lyssnar på? Orsaken har att göra med 

känslan med det tidigare nämnda utanförskapet och uppfattningen om vad som är ens 

eget. Då yngre fans har upptäckt sin musik vill de aktivt försvara den, och anfall är 

bästa försvar. Som med mycket annat när det kommer till subkulturen, handlar det 

om passion. I korthet är detta en ofarlig (och lustig) aspekt av subkulturens fanatism.  

https://www.youtube.com/watch?v=pbOeXd1iQ-0
https://www.youtube.com/watch?v=pbOeXd1iQ-0
https://www.youtube.com/watch?v=pbOeXd1iQ-0
https://www.youtube.com/watch?v=pbOeXd1iQ-0
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Något som är betydligt svårare att avfärda är de mera kontroversiella aspekterna av 

subkulturen, främ st de som förekommer inom extreme metal. Den typiska klädseln 

för fans är bandskjortor, järnnitar och kängor. Vissa väljer även att bära 

kamouflagebyxor, något som antas komma från motorcykelkulturen (Weinsten 2000: 

30). Tyvärr är detta även en klädsel som används av högerextremister. Jag har själv 

en vän som en gång skämtat att ”alla hårdrockare är inte nazister men alla nazister är 

hårdrockare”. Detta är något som tyvärr kan ses bland annat inom black metal, som 

på grund av sin underjordiska status fått utvecklats åt många olika håll. Inom black 

metal har det uppstått en gren som kallas för NSBM (National socialist black metal). 

De värderingar som subgenren har återspeglar många högerextremistiska åsikter 

(Kettusen, Sami; Loputon Gehennan Liekki). Denna radikala subgenre har lett till 

flera hatbrott (Moynihan 1998: 300), och då jag intervjuar Lisbeth så tar hon upp just 

denna subgenre som en negativ aspekt av heavy metal.  

Och sen finns det ju, relaterat till det här black metal finns det ju nog en 

del rasistiska tendenser och det är nog negativt. Jag vet att det finns, det 

var ju här I Åbo det här Turku Satanalle (black metalfestival). 

Nackdelar med att det kommer sådant med. Oftast tycker jag (ändå) att 

det är positivt hela den här kulturen kring stora festivaler, åtminstone i 

Helsingfors berömmer jag ändå Tuska. Folk dricker en massa öl och de 

har ändå inga problem med just den festivalen för att det här gänget vet 

hur man dricker öl utan problem och sedan kommer det ganska bra 

överens. Att det är en ganska bra gemenskap som skapas genom 

musiken. Visst finns det, men det finns ju värsta aspekter inom alla 

fenomen. Beroende på hur man vinklar all musik kan man understöda 

nästan vad som helst. Men jag tycker ändå att den här rasismen och den 

här kyrkobränningen är ändå en väldigt liten del av hela heavy metal 

scenen. Det är ju ganska få som understöder det hela, men det hörs 

väldigt mycket om det hela. Men det är ändå få som understöder det 

hela. (L2042)  

Detta är ett problem inom subkulturen. Att vara emot en annan musikstil för att man 

är mån om att ens subkulturella kapital (Kahn-Harris 2007: 121) upprätthålls är en 

sak. Detta fenomen handlar om musikaliska skillnader och dessa går att diskutera 

lugnt och sansat. Hatbrott och diskriminering baserat på ras eller hudfärg är ändå en 
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allvarlig sak. Keith Khan-Harris nämner även detta som ett av problemen med 

extreme metal.   

Jag har själv aldrig upplevt hatbrott på mer extremare konserter. Men jag har hört 

fans som häver ur sig uttalanden som anses diskriminerande och i många fall, rent 

groteska. Problemet med detta är att i min mening handlar det oftast om okänslighet, 

och inte om någon aktiv diskriminering. Men de som aktivt förespråkar dessa 

ideologier är ändå få och bland det flesta fans skulle de inte finna sympati (Dunn 

2004).   

Det fanatism som uttrycks inom av subkulturen handlar i grunden om att försvara det 

som gett en själv styrkan att orka genom vardagen. Det förekommer visserligen 

många aspekter inom subkulturen som kan anses negativa men det är egentligen det 

här som är definitionen på en subkultur. Den skall kunna utveckla sina egna 

värderingar och vara oberoende av allmän koncensus. De flesta fans är ändå mera 

intresserade av att dricka öl och lyssna på musik samtidigt som man livligt debatterar 

nästa konsert eller nyheter som skett inom heavy metal. Eller som Ville uttrycker det:  

Om jag skall säga något annat än musiken, nä jag tror det är mera en slags, 

kanske känslan man får då man hör något jättebra, vad ska man nu kalla 

det eufori? En våg av energi man får när man hör nån jättebra låt. Om vi 

nu då talar metal som kultur, heavy metal som kultur så där tycker jag att 

det viktigaste är det sociala att du har nån att snacka om, liksom alla 

människor vill väl alltid ha nån att prata med och gärna nånting som man 

själv är intresserad av. Och där tycker jag att det viktigaste är att hej jag 

hitta ett band, att man kan sitta och filosofera om varför månne, vad heter 

han, Dave Lombardo lämna Slayer då, jo jag läste där att det var de och de 

Man kan utbyta tankar på det sättet. (L2040) 

Jag delar Villes uppfattning. Vem skulle inte uppskatta att sitta ner i goda vänners 

sällskap och dricka en öl samtidigt som man ivrigt diskuterar musiken och väntar på 

nästa konsert? Den fanatism som uppstår på grund av detta är något som låter 

subkulturen upprätthålla sin egen integritet. Den interna konflikt som sker är i 

slutändan något som hindrar subkulturen från att stagnera.  
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5. Avslutning  

Syftet med avhandlingen har varit att studera de karaktärsdrag av heavy metal och 

subkulturen som är osynliga samt att förklara varför musikstilen har en subkultur. 

Det har inte varit en enkel uppgift på grund av en mängd olika faktorer. De flesta 

skulle påstå att det är väldigt självklart, de flesta skulle väl aldrig påstå att skriva en 

magisteravhandling är en lätt sak. Varför jag känner att jag ändå ville ta upp det här 

ämnet är för att jag vill diskutera de svårigheter som förekommer då man just skriver 

om ett sådant ämne som det här.  

Som jag nämnde i början har jag använt mig av det autoetnografiska perspektivet. 

Jag anser att detta är en av de mest kvalitativa metoderna då man skriver om ett ämne 

som är abstrakt som detta. Heavy metal-subkulturen är ett fenomen som studerats 

ingående genom hela dess existens. Det som ändå är ett av de största problemen med 

att studera ett ämne som detta är främst att det liksom många andra sociala fenomen 

är i konstant förändring. Tidigare forskning är ovärderlig när det kommer till att 

studera detta ämne. Det måste ändå poängteras att denna forskning kan anses vara en 

produkt av sin tid. Då jag till exempel använt mig av Weinsteins forskning noterade 

jag snabbt att det faktum att boken hon skrev blev färdig 1990, en tid då till exempel 

de kontroverser vi associerar med Black metal idag inte ännu hade skett och var ett 

relativt nytt fenomen. Didrik Söderlund och Michael Moynihan’s ”Lord of Chaos” 

har även flera gånger fått kritik för att det inte talar kritiskt om de kontroverser 

(Coogan 1999: 2) som black metal ledde till. Sam Dunn’s forskning har ändå varit 

till stor hjälp eftersom hans forskning ligger närmare nutid och därför har han närmat 

sig dessa ämnen ur ett mera aktuellt perspektiv.  

Det existerar ändå förvånansvärt lite forskning där man får en mera ingående syn i 

hur fansen tänker i vardagen. Därför har en av mina utgångspunkter med 

avhandlingen varit att studera subkulturen ur fansens egna ögon. Just detta har 

medfört vissa svårigheter. Det går att skylla på abstrakta frågor i mitt frågeformulär 

eller att forskningen inte varit aktuellt men det är sist och slutligen den mänskliga 

faktorn som rör till det. Då jag påbörjade avhandlingen fick jag höra från både 

kulturvetare och professorer att det förmodligen skulle vara enklare om jag helt 

enkelt bytte ämne. Kanske skulle det varit det. Men just detta skulle ta ifrån 

avhandlingen den insyn i subkulturen som jag försökt framställa. Mitt syfte har inte 
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varit att predika om fördelar med subkulturen och varför den skulle vara bättre än 

någon annan subkultur. Jag har strävat till att framställa den som den är, med dess 

värderingar och fenomen i ett så objektivt men ändå villkorslöst synsätt. Med andra 

ord, som den är.  

Mitt syfte med avhandlingen var att illustrera subkulturen utifrån dess fans och svara 

på frågan varför musiken har inspirerat fansen till att börja med. Den slutsats som jag 

kommit fram till är att musiken ger dess fans en styrka som gör att de orkar med 

vardagen. Eftersom utanförskap spelar en stor roll i varför man dras till musiken vill 

man fortsätta att upprätthålla den här känslan och etablera en gemenskap där man 

känner att man har något fundamentalt gemensamt. Det handlar ändå om en väldigt 

abstrakt gemenskap och därför utvecklas subkulturen i många olika riktningar. Den 

bibehåller ändå en gemenskap baserat på några nyckelartister som alla kan komma 

överens om. Denna fundamentala gemenskap leder till att subkulturen ändå 

upprätthåller en större konsensus som förenar många olika fans, trots deras 

geografiska, politiska eller sociala skillnader. Genom att beskriva dessa skillnader 

och värderingar ger det en inblick i heavy metal-subkulturen. I korthet är subkulturen 

ett sätt för fansen att träffas och utbyta erfarenheter med musiken som gemensam 

faktor.  

Jag vill passa på att tacka mina informanter och alla de om hjälpt mig med 

avhandlingen. Utan deras hjälp skulle jag inte kunna skriva något konkret eftersom 

jag själv tillhör subkulturen. Utan deras hjälp hade jag haft svårt att se dessa aspekter 

i från en akademisk synvinkel. Att studera det här ämnet har gett mig en större insikt 

i ett ämne som betyder mycket för mig på ett personlig plan. Det kommer jag utan 

tvivel att ha nytta av i framtiden.  
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Bilaga:  

Frågeformulär 

Hur är du bekant med Heavy metal? När började du lyssna? Varför?  

(Vad vet du om Heavy metal?)  

  

Vilken musik? Favoriter? Varför just de?  

(Lyssnar du på Heavy metal?)  

  

Deltar du Heavy evenemang? (Konserter, mässor, Festivaler)  

  

Varför deltar du? Beskriv ett evenemang.  

(Skulle du kunna tänka dig att delta?)  

  

Hur syns det i din vardag? Syns det alls? Varför?   

(Känner du någon som är ett metalhuvud?)   

  

Vilken åldersgrupp riktar det sig till? Är det ett ungdomsfenomen?  

  

Finns det någon ideologi bakom Heavykulturen?  

(Vad har du för intryck av Heavy kulturen?)  

  

Handlar det om individualism eller kollektivism. Kan du beskriva detta?  

(Vad har du för åsikt om Heavy kulturen? Vad går det ut på?)  

  

Finns det för och nackdelar med Heavykulturen? Vilka då?  
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Vad är det viktigaste för dig inom Heavy kulturen? Är det endast musiken?  

(Vad tror du är det viktigaste för metalhuvuden? Kan du tänka dig att höra på 

musiken?  

  

  

  


