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Förord 

 

I slutterminen av min utbildning som ämneslärare är det nu dags att lämna studiedelen av 

ämnet historia bakom mig. Dock betyder inte detta att jag kommer sluta att ta åt mig ny 

kunskap inom ämnet historia, utan jag ska istället samla på mig kunskap med hjälp av mina 

egna ben. Bara denna studie har gett ny kunskap och nya aspekter på saker och ting. Dels har 

kunskapen av att aldrig vara helt färdig förstärkts med hjälp av ångest samt hjärn- och 

fingerkramp, men också av lättnaden att man samtidigt är på väg någonstans. Noterbart med 

denna studie är att jag reserverar mig att vissa ord av analysen kan upplevas stötande. Dock 

är dessa ord uttagna från de låtar som analyserats, och för studieanalysens skull har dessa 

analyserats i sin helhet och originalitet. 

 

Det finns flertalet personer jag vill tacka för denna studies uppkomst. Först och främst vill jag 

tacka Jens Lerbom för den handledning han har bidragit med under denna perioden. Detta 

gäller även för de kurskamrater som har varit kontinuerligt närvarande bollplank. Jag vill 

även tacka de personer som i barndomen presenterade den progressiva musikrörelsen för mig, 

som ur en historiemedvetandeinriktad synvinkel kan ses som den främsta anledningen till att 

denna studie har blivit av. Slutligen vill jag tacka min underbara sambo, som under denna 

period kontinuerligt har stöttat och motiverat mig till att fortsätta med min studie.  

 

Tack! 

Oskar Göbel  
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1. Inledning 

 

Som liten hade jag turen att få ta del av min fars musiksmak. Redan från liten ålder började 

jag lyssna på Ebba Grön, Whitesnake, David Bowie, Metallica, Queen och mycket mer. Dock 

var Nationalteatern min öppningsport till den progressiva musikrörelsen, även kallat proggen. 

Speciellt var låtarna Vi fortsätter spela rock’n’roll men vi håller på att dö och Hanna från 

Arlöv två låtar som spelades med hög frekvens under flertalet bilturer. För mig var 

Nationalteatern definitionen av den progressiva musikrörelsen länge, då det dröjde till mina 

sena tonår innan jag upptäckte band och artister som exempelvis Hoola Bandoola Band, Blå 

Tåget och Peps Blodsband. Även om jag förmodligen är den enda i min personliga 

umgängeskrets som lyssnar på band från den progressiva musikrörelsen, är genren en stor del 

av min musikaliska vardag. 

 

Den progressiva musikrörelsen var en stark men kortlivad musikgenre som hade sin 

höjdpunkt under 70-talet. Den progressiva musikrörelsen startade dock under sista halvan av 

60-talet som en politisk reaktion mot patriarkatet och staten, som musikaliskt red på den 

annalkande vänstervågen. Denna samhällskritik lockade en stor del anhängare, däribland 

ungdomar. Den progressiva musikrörelsen anses ideligen som en framåtsträvande musikgenre 

och politiskt inriktad kultur, där alla skulle få ta lika stor del i samhället, men inte minst även 

i musiken. Det spelade ingen roll om man var bra eller dålig på instrument eller att sjunga, 

alla hade rätt att uttrycka sig genom musik. Den progressiva musikrörelsen anses även vara 

progressiv inom kvinnofrågan, då den gav flertalet kvinnor och kvinnliga band att ta plats i 

musikvärlden. Kvinnorörelser och kvinnorättskämpar trädde i utmärkande kraft under senare 

delen av 60-talet samt 70 talet och var en stor del av den progressiva musikrörelsens 

framväxt. Östberg menar att dessa rörelser växte fram som en reaktion mot 50-talet, som kan 

beskrivas som ett bakåtsträvande för kvinnors jämställdhet i samhället.1 I efterhand kan det 

dock ifrågasättas hur progressiva band i den progressiva musikrörelsen egentligen var. 

Exempelvis kom Expressen ut med en artikel 2013 om Björn Afzelius, som var en av 

stommarna i Hoola Bandoola Band och hans hemliga liv. Afzelius beskrivs delvis som en 

riktigt kvinnokarl och en annan intervjuad menar att Afzelius var kroniskt otrogen.2 Svenska 

                                                
1 Östberg, Kjell, 1968 när allting var i rörelse: sextiotalsradikaliseringen och de sociala rörelserna, Prisma i samarbete med 

Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högsk., Stockholm, 2002. S.48–52 
2 'Björn Afzelius Okända Liv' (Expressen, 2018) https://www.expressen.se/noje/bjorn-afzelius-okanda-liv/ (Hämtad 19 

december 2017) 
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Dagbladet gav ut en artikel om Björn Afzelius 2014, där en intervjuad målar upp Afzelius 

som ett möjligt fall av sexmissbruk.3 En del vänsterorienterade band kan upplevas att 

framhäva kvinnans roll relativt konservativt, vilket kan tolkas som att inte följa den 

värdegrund som den progressiva musikrörelsen förknippas med. Detta måste inte betyda att 

Afzelius var en manlig stereotyp för sin tid, men det är möjligen inte heller konstigt om dessa 

nyheter höjde några ögonbryn. I modern tid, ganska exakt hösten 2017, startade Metoo-

rörelsen internationellt, men även i stora drag i Sverige och är i skrivande stund fortfarande är 

högst aktuellt. Metoo-rörelsen är en modern kvinnorörelse, där människor i vilt olika 

sektioner, både internationellt och nationellt, har satt ner foten mot våldtäkter, sexuella 

trakasserier och ojämställdhet.4 Det är med tanke på Metoo-rörelsen enorma tillväxt, 

berättelser och texter skrivna av individer och band från den progressiva musikrörelsen, samt 

mitt personliga intresse av musiken som har fått denna studie att äga rum, då jag vill 

undersöka om hur genus har porträtterats och behandlats under ett årtionde som präglades av 

kvinnorörelsernas och den progressiva musikrörelsens framväxt.  

      

 

  

                                                
3'Ny Bild Av Afzelius I ”Tusen Bitar”' (SvD.se, 2018) https://www.svd.se/ny-bild-av-afzelius-i-tusen-bitar (Hämtad 19 

december 2017) 
4 'Bakgrunden Till #Metoo – Därför Berättar Svenska Kvinnor Om Sexövergrepp' (Hänt.se, 2018) 

https://www.hant.se/bakgrunden-till-metoo-darfor-berattar-svenska-kvinnor-om-sexovergrepp/  (Hämtad 19 december 2017) 
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2. Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna undersökning att försöka skapa och redogöra en uppfattning om hur genus 

kan ha porträtterats inom den progressiva musikrörelsen mellan 1968–1980 och i samband 

med detta försöka redogöra vad som kan ha ansetts vara manligt respektive kvinnligt. Detta 

kommer genomföras genom att jag kommer analysera utvalda låtar av banden Hoola 

Bandoola Band och Röda Bönor, samt lyfta låtarnas innehåll och hur de kan ha influerats av 

1970-talets kvinnorörelser. Jag kommer även lyfta fram argument om varför användandet av 

musik är applicerbart i historieundervisningen. Frågeställningarna för denna undersökning är 

då följande:  

 

1. Hur porträtteras manligt respektive kvinnligt i Hoola Bandoola Bands och Röda 

Bönors låtar? 

2. Vilka influenser från 1970-talets kvinnorörelser representeras i bandens porträtteringar 

av genus? 

3. Hur kan användandet av låttexter i historieämnet argumenteras? 

 

3. Studiens disposition 

 

Detta kapitel är skrivet för att belysa fördelningen av studiens kapitel, samt ge en kortfattat 

förklaring av vad varje kapitel behandlar. Detta för att läsaren ska kunna skapa en tydlig 

överblick av studien. 

 

Studiens två första kapitel, det vill säga Inledning och Frågeställning, förklarar grunden till 

studiens uppkomst, syfte och vad som specifikt ska undersökas.  I kapitlet Tidigare forskning 

presenteras andra forskares tidigare studier. Dessa studier och forskare är fördelade i tre 

underrubriker: Den progressiva musikrörelsen, Kvinnorörelser och Bron mellan 

kvinnorörelsen och den progressiva musikrörelsen. Här kommer både fakta, analyser, studier 

och resultat presenteras.  

 

I kapitlet Metod kommer de teoretiska metoderna som genomsyrar studien presenteras, vilket 

då är hermeneutiska och genusteoretiska metoder. Utöver detta kommer datainsamling, urval 
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av låtar och själva bearbetningen av den insamlade datan presenteras, förklaras och 

motiveras. I kapitlet Analys kommer som rubriken säger själva analysen presenteras. 

Analysen i sig är först fördelad i att banden analyseras fristående från varandra, för att sedan 

anslutas i en jämförande analys. Båda banden har i sina fristående analyser delats in i fyra 

underrubriker, varav tre är analyserande. Den första underrubriken är kallad Bakgrund, där 

information om bandet presenteras. De tre analyserande underrubrikerna är Manligt, 

Kvinnligt och Relationen mellan manligt och kvinnligt. Det som framkommer i analysen av 

båda banden inom dessa underrubriker analyseras ytterligare i underrubriken Jämförande 

Analys. 

 

I kapitlet Resultatdiskussion diskuteras analysens resultat till studiens tre frågeställningar. 

Analysens resultats diskuteras både mot tidigare forskning samt de hermeneutiska resultat 

som analysens har genererat. Detta är fördelat i olika underrubriker, där varje frågeställning 

har diskuterats enskilt. Den tredje frågeställningen, Hur kan användandet av låttexter i 

historieämnet argumenteras? diskuteras fristående från studiens analys, och presenteras i en 

egen underrubrik under kapitel 7. I denna underrubrik erbjuds det en motivering till varför 

musik är applicerbart i skolämnet historia. Denna motivering diskuteras mot de styrdokument 

som rör historieämnena i den svenska gymnasieskolan, men även mot historiedidaktiska idéer 

och studier. Detta har genomförts i samband med denna studies författares yrkesval, vilket är 

ämneslärare inom engelska och historia i den svenska gymnasieskolan. Slutligen presenteras 

underrubriken Vidare forskning, där författaren av studien erbjuder idéer om hur studiens 

frågeställningar alternativt genusteoretiska fokus ytterligare kan fördjupas.  
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4. Tidigare forskning 

 

I detta kapitel kommer jag redogöra för hur tidigare forskning har analyserat och undersökt 

musik, samhällsförändringar, men även hur kvinnorörelser har utformats, agerat och influerat 

under åren 1968–1980. För att underlätta har jag delat upp detta kapitel i tre underrubriker, 

Den progressiva musikrörelsen, Kvinnorörelser och Bron mellan kvinnorörelsen och den 

progressiva musikrörelsen. Noterbart är att dessa underrubrikerna kan anses vara gråzoner då 

innehållet tenderar att flyta in i varandra, eftersom den progressiva musikrörelsen och 

kvinnorörelser under 1970-talet till viss del går hand i hand.  

 

4.1 Den progressiva musikrörelsen 

I sin bok Musik och Politik Hör Ihop beskriver professorn inom etnologi, Alf Arvidsson, hur 

musik och samhälle påverkar varandra, med fokus på Sverige under 1965–1980. Han delar 

upp syftet med boken i två frågor. Den första frågan är att försöka klargöra hur det 

resonerades kring musik i mediala sammanhang, främst baserat på dagstidningsdebatter, 

tidskrifter, kategoriska artiklar och intervjuer. Den andra frågan är att klargöra vilken musik 

som producerades och konsumerades, samt se om bakgrunden till musikskapandet berodde på 

politiska diskussioner.5 Arvidsson diskuterar relationen mellan musik och politik i anslutning 

till olika genrer, exempelvis rock, jazz och folkmusik, men även den progressiva 

musikrörelsen. Arvidsson har även genomfört en egen analys, där han har analyserat ett 150-

tal LP-skivor med musik från den progressiva musikrörelsen, som släpptes 1968–1980, dock 

med flertalet begränsningar. I analys har han delat in låtar i olika semantiska undergrupper. 

Exempel på dessa grupper är samhälle, arbete och urbanisering.6 Arvidsson menar att det 

finns två perspektiv på teman som vanligtvis framkommer vid bearbetning av olika låttexter. 

Han menar att det första är att behandla temat som ett abstrakt begrepp i väldigt generella 

förhållanden, i samband med exempel. Det andra är att temat förmedlas med hjälp av 

påtagliga bildexempel, med en mer eller mindre förenklad tolkning av texten7 

 

Sammanfattningsvis visar Arvidsson flera exempel på hur olika musikgenrer, med ett distinkt 

fokus på den progressiva musikrörelsen och tillhörande urval av låtar kan representera olika 

                                                
5 Arvidsson, Alf, Musik och politik hör ihop: diskussioner, ställningstaganden och musikskapande 1965–1980, Gidlund, 

Möklinta, 2008. S. 10–11 
6 Andersson, 2008, S. 256–258 
7 Ibid. S. 258 
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inriktningar av samhällsproblem alternativt samhällskritik. Ur en samhällspolitisk vinkel 

menar Arvidsson att musiken som skapades under denna tidsperiod blev ett sätt för 

människor att inrikta sig inom politiken. 8  

 

Kjell Östberg beskriver i sin analyserande bok 1968 när allting var i rörelse: 

sextiotalsradikaliseringen och de sociala rörelserna hur olika samhällsorienterade processer 

tog fart under 60-talet, som var påverkade av tidigare år och som senare gav reaktionsvågor 

in på 70-talet. Östberg vill med denna bok översiktligt beskriva, analysera och reflektera över 

den radikalisering som ägde rum under 60-talet, med hjälp av att undersöka orsaker, 

utveckling och konsekvenser.9 

 

I ett kort avsnitt tar Östberg upp den progressiva musikrörelsen som en del av 60-talets 

alternativrörelser (som fortskred under 70-talet) och att den progressiva musikrörelsen 

inkluderar flertalet alternativa rörelser som han själv behandlar i sin bok. Östberg menar att 

den progressiva musikrörelsen var en mångskiftande rörelse, som överlag var starkt politiskt 

inriktad. Han fortsätter med att påpeka att rörelser som oftast associeras i den progressiva 

musikrörelsens låttexter är bland annat kvinnorörelsen, miljörörelsen och Gröna vågen10. Han 

lyfter Kvinnorörelsen som en bidragande orsak till proggskivor, som exempelvis Sånger om 

kvinnor och Tjejclown, vilket var inspelade av majoriteten kvinnor.11 Han lyfter även att 

artisterna/banden själva ofta var aktiva inom rörelserna, exempelvis genom att vara aktiva 

deltagare vid demonstrationer, oavsett om de var amatörmusiker eller professionella. Vidare 

nämner han att den progressiva musikrörelsen kan anses som ett av de mest viktiga uttrycken 

för 60- och 70-talets radikaliseringsprocess, speciellt eftersom den spred mer radikala 

budskap till fler människor än andra rörelser under samma tid, samt med ett specifikt fokus 

på ungdomar. 12 Östberg lyfter dock upp spänningar inom den progressiva musikrörelsen, 

med specifikt fokus på Hoola Bandoola Band och Blå Tåget. Han menar att det fanns flertalet 

meningsskillnader mellan banden, exempelvis musikkvalité, professionalism och olika nivåer 

av politiska budskap. Dessa skillnader skildrades med hjälp av musikalisk polemik, där ett 

exempel på polemiska skildringar är drogromantiken.13  

 

                                                
8 Arvidsson, 2008, S. 382–383 
9 Östberg, 2002, S. 10–11.   
10 Ibid. S. 136-137 
11 Ibid. S. 140-141 
12 Ibid. S. 136-137 
13 Ibid. S. 137 
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Ganetz har i sin avhandling analyserat och granskat tre kvinnliga artister inom den svenska 

rock-genren, samt respektive artists repertoar. Dessa tre artister är Turid Lundquist, Eva 

Dahlgren och Kajsa Grytt. Ganetz analyserade 203 låttexter från tidsperioden 1971 och 1995, 

där hon har fokuserat på att analysera texternas motiv och tematik, men även vad som händer 

med dessa motiv och budskap då kvinnor får ta plats inom denna musikaliska genre. Genom 

denna analys har Ganetz fokuserat på att försöka redogöra för låttexternas budskap, med hjälp 

av texternas innehåll14 Ganetz lyfter Turid Lundquists karriär och klassar henne som en av 

den progressiva musikrörelsens främsta personliga poeter, där Turid Lundquists repertoar 

stämplas av en poetisk känsla och engagemang15. Fortsättningsvis granskar och analyserar 

Ganetz 22 låtar av Turid Lundquist under flertalet tematiska underrubriker, exempelvis Den 

svenska musikrörelsen, Natur och kultur och Mamma: en modersroll och ambivalens, där hon 

försöker redogöra låtarnas förmodliga innebörd.16  

 

Ganetz lyfter flertalet tolkningar av Turid Lundquists låttexter. Exempelvis framhäver Ganetz 

att låtarna ”Ett personligt brev” och ”På din motorcykel” handlar om diskutabla moders- och 

fadersfigurer samt deras tidigare kritiserade stereotypiska drag och behövande 

karaktärsreformer. Vidare lyfter Ganetz att kritik mot den traditionella modersfiguren är 

typiskt för 1970-talet, där innebörden av den traditionella modern inte var något 1970-talets 

unga kvinnor ville ha eller vara, utan ville istället komma ifrån denna stereotyp, exempelvis 

genom arbete.17  

 

Avslutningsvis sammanfattar Ganetz flertalet tematiska resultat som har framkommit i 

hennes analys av samtliga låtar, där exempel på tematiska undergrupper är ”Kärlekstemat”, 

”Kärleksrelationer mellan man och kvinna”, ”Konflikt” och ”Framtidstemat”.18 I sin 

avslutning påpekar Ganetz även att det inte är möjligt att avgöra hur låtarna framställer vad 

som anses vara typiskt kvinnligt, utan att det istället finns porträtteringar av flera olika 

kvinnligheter, men att dessa skapas och berörs av sociala och kulturella kontexter.19 

 

                                                
14 Ganetz, Hillevi, Hennes röster: rocktexter av Turid Lundqvist, Eva Dahlgren och Kajsa Grytt, B. Östlings bokförl. 

Symposion, Diss. Stockholm: Univ.,Eslöv, 1997. S. 11–12 
15 Ganetz, Hennes röster, 1997, S. 91–92 
16 Ibid. S. 92–122 
17 Ibid. S. 273-274 
18 Ibid. S. 280–281 
19 Ibid. S. 283–284 
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4.2 Kvinnorörelser 

Kjell Östberg, som tidigare presenterats under rubriken Den Progressiva Musikrörelsen, ger i 

sin bok 1968 när allting var i rörelse: sextiotalsradikaliseringen och de sociala rörelserna en 

summarisk reflektion av de radikaliseringsprocesser som tog fart under 60-talet.20 Östberg 

lyfter det sena 60-talets och 70-talets radikalisering som en reaktion mot 50-talets 

konservativa anda, där könsrollerna betraktades som övervägande ojämna, till kvinnornas 

nackdel. Han påpekar att reaktionens början ägde kraft i slutet av 50-talet, då Sverige led av 

brist på arbetskraft, vilket fick kvinnor att engagera sig och jobba med mansdominerade 

yrken. Även politiska partier med respektive ungdomsförbund engagerade sig i 

kvinnorörelsen, speciellt Folkpartiets ungdomsförbund FPU var särskilt engagerade i 

kvinnornas ökade rättigheter, både de sociala och ekonomiska. Denna könsrollsfråga blev ett 

av de mest viktiga debattämnena under 60-talet.21   

 

Östberg lyfter grupp 222 som ett av de mer välorganiserade nätverken, där individer med 

olika akademiska bakgrunder slöts och arbetade aktivt med könsrollsfrågor. Dessa individer 

hade bakgrunder som forskare, ekonomer och arkitekter och arbetade sida vid sida med 

nyblivna journalister och politiker. Dessa yrkesbakgrunder gav gruppdeltagarna möjligheten 

att ta med sig sina värderingar och politiska frågor in i respektive institution. Östberg menar 

att denna växande rörelse för kvinnors lika rätt i samhället var ett av de viktigaste startskotten 

för kvinnornas inflytande på den svenska arbetsmarknaden.22   

 

Östberg lyfter även kvinnorörelsen på 70-talet och menar att en grupp kallad för Grupp 8 var 

en av de största kvinnorätts-kämparna i sin tid. Grupp 8 skapades i slutet av 60-talet och 

bestod av åtta kvinnor. Denna grupp skapades som svar på den kritik som fanns kring hur 

könsrollsdebatten samt hur de mer traditionella kvinnorättsrörelserna arbetade under 60-talet 

och intog en mer radikal form än tidigare grupper, samtidigt som de var mer socialistiskt 

inriktade än sina företrädare. Dock var gruppen själva kritiska mot sina vänsterorienterade 

partigrupper, då grupp 8 ansåg att partierna inte var tillräckligt aktiva i kvinnorättsfrågor. 

Grupp 8 fick ett snabbt genombrott och hade år 1972 ungefär 40 undergrupper utspridda i 

bara Stockholm, samtidigt som nätverket spred sig runtom i Sverige. Samma år hölls den 

                                                
20 Östberg, 2002, S. 10–11. 
21 Ibid. S. 49–50 
22 Ibid. S. 51–52 
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första nationella konferens för kvinnogrupperna i Stockholm, där över 400 kvinnor deltog.23 

Föregående år hölls en internationell kvinnokonferens med 80-talet delaktiga kvinnor, dock 

anslöts dessa från åtta olika länder. En huvudfråga för grupp 8 var kvinnors rättigheter på 

arbetsmarknaden, där kvinnor skulle få möjlighet att skapa en ekonomisk självständighet och 

vara jämställda männen på det politiska och sociala planet. Även studiegrupper hölls, där 

socialistiska författare och representanter som exempelvis Marx och Engels, diskuterades. 

Mer fysiska aktioner hölls, där grupperna exempelvis delade ut flygblad, demonstrerade, 

klottrade utanpå pornografiska lokaler eller byggnader som visade reklam som innehöll 

kvinnoförnedrande material. Östberg tillägger att eftersom kvinnorörelsen och Grupp 8, hade 

flertalet undergrupper utspridda i Sverige var det inte heller konstigt att det förekom 

splittringar mellan grupperna. Något år efter de nationella konferenserna bröt sig grupper ur 

Grupp 8 och skapade egna föreningar, exempelvis Arbetets Kvinnor.24 

       

Östberg påpekar att 70-talet förmodligen är den viktigaste tidsperiod i Sverige någonsin för 

kvinnorättsfrågor och jämställdhetsfrågor, då dessa budskap spred sig långt utanför 

kvinnorättsgruppernas egna cirkel. Även om grupperna motarbetades tidigt i 

gruppkonstellationerna, var det till trots stor del kvinnorörelsernas förtjänst att flertalet 

reformer ägde rum och att kvinnliga representanter i riksdagen fördubblades under samma 

årtionde.25 Sammanfattningsvis presenterar Östberg en redogörelse om hur kvinnorörelserna 

under 60- och 70-talet stred för lika rättigheter och jämställdhet. Även om detta kapitel enbart 

är en del av hela hans bok, framkommer det att kvinnorättsrörelserna var mer än bidragande 

till de reformer som trädde i kraft under 70-talet.  

 

Eva Schmitz, lektor inom sociologi, diskuterar och analyserar olika svenska kvinnorörelser i 

Sverige under sena 1960-talet till tidiga 1980-talet i sin avhandling Systerskap som politisk 

handling - Kvinnors organisering i Sverige 1968 till 1982. Schmitz främsta syfte med sin 

avhandling är att analysera olika kvinnorörelsers ageranden och organisationer under tidigare 

nämnda årtal, där hennes centrala fokus för studien ligger på kvinnors kollektiva ageranden 

samt sociala protester. Schmitz presenterar även tre generella frågeställningar för hennes 

studie. I generella drag handlar den första frågeställningen om hur möjligheterna såg ut för 

kvinnorörelsernas uppkomst och utveckling. Den andra frågeställningen fokuserar på 

                                                
23 Östberg, 2002, S. 138–139 
24 Ibid. S. 139–141 
25 Ibid. S. 142–143 
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kvinnorörelsernas organisation och mobilisering. Den tredje och sista frågeställningen är mer 

samhällsorienterad, då Schmitz menar att hon ska försöka förklara kvinnorörelsernas 

betydelse för samhällsmedvetandet om kvinnors förtryck i samhället.26  

      

Schmitz lyfter flera aspekter av kvinnorörelserna i Sverige, exempelvis historia, grundande, 

diversitet av grupper, resurser, mobilisering och framväxt. Schmitz har även dedikerat en 

större del av sin avhandling till att diskutera kvinnorörelsegruppen Grupp 8, samt gruppens 

systergrupper. I sin analys har Grupp 8, samt andra kvinnorörelser som inte ska förknippas 

med Grupp 8, tagit del av historier som framkommit i intervjuer med människor som till olika 

grad har varit förknippade med, eller aktiva, i de kvinnorörelser som presenteras, samt annat 

material. Exempelvis lyfter Schmitz att flertalet medlemmar i Grupp 8 även var delaktiga i 

andra förbund som stred för kvinnliga reformer i samhället. Exempel på övriga grupper är 

Fredrika Bremerförbundet, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Grupp 222 och Vänsterpartiet 

Kommunisterna. Schmitz påpekar att en återkommande debatt i de föregående nämnda 

partierna fokuserade på könsroller, som i sin tur resulterade i uppslutningen av gruppen 

Grupp 8. Detta för att de medlemmar som startade Grupp 8 höll sig kritiska mot hur denna 

debatt behandlades, istället för att inspireras av den. Som en reaktion till debatten skapade de 

gruppen Grupp 8.27 

      

Avslutningsvis säger Schmitz att de kvinnorörelser som tag fart slutet av 1960-talet kan 

sammanfattas som en radikal rörelse som var obevekliga i sin reson att åstadkomma reformer 

i jakt på jämställdhet. Exempelvis ville dessa kvinnorörelser, till skillnad från flertalet 

föregångare, skapa kroppsliga, ekonomiska och sociala reformer för att åstadkomma en 

fullkomlig självständighet. Dessa reformer krävdes inte bara på en koncentrerad plats, utan på 

en nationell nivå.28 Schmitz påpekar att kvinnorörelsen i Sverige hade en stor slagkraft runt 

om i hela landet, men att den hade kunnat bli ännu starkare om samtliga kvinnorörelse-

grupper hade arbetet i unison istället för att arbeta med separata, dock liknande, agendor.29  

 

                                                
26Schmitz, Eva, Systerskap som politisk handling: kvinnors organisering i Sverige 1968 till 1982, Department of Sociology, 

Lund University, Diss. Lund: Lunds universitet, 2007,Lund, 2007. S. 9–12 
27 Schmitz, 2007, S. 115 
28 Ibid. S. 337 
29 Ibid. S. 343–344 
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4.3 Bron mellan kvinnorörelsen och den progressiva musikrörelsen 

Som nämnt i rubrik Den progressiva musikrörelsen, presenterar Alf Arvidsson kopplingen 

och effekten av relationen mellan musik och samhälle, med fokus på Sverige under 1965–

1980. Arvidsson beskriver hur den nya kvinnorörelsen som tog fart under 60-talet levererade 

delar av sina budskap via musik. Han presenterar Sånger om kvinnor, en LP som kom ut 1971 

och har betraktats som en väsentlig del av kvinnorörelsens musikhistoria. Sånger om kvinnor 

var inte inspelad av bestämda artister, utan var en samlad process grundad av kvinnorörelsen 

Grupp 8, för att sprida budskapet om hur kvinnors liv och vardag såg ut i det svenska 

samhället. Ett av Lp:ns återkommande innehåll är kvinnors ojämställda position, samt hur 

kvinnors kamp ser ut. Sånger om kvinnor fick även en officiell uppföljar-LP år 1974, som 

hette Tjejclown. Denna LP kom ut efter långt förlopp där initiativtagarna samlade kvinnor 

som skulle framföra all musik på Lp: n. Kvinnorna skulle även tillsammans planera 

eventuella evenemang i samband med Lp:n och till viss del även komponera låtarna 

gemensamt. Dessa kvinnor hade olika musikaliska bakgrunder, som varierade från att vara 

etablerade musiker till nästan ingen musikalisk bakgrund. Dock var poängen med denna Lp:n 

samma som med Sånger om kvinnor, vilket var att utöver att skapa musik även skapa en 

gemenskap bland kvinnor. Ytterligare skapade tillverkandet av Lp:n tillfälle att dela med sig 

av personliga och politiska åsikter, speciellt politiska åsikter som rörde kvinnorörelsens 

agenda.30  

      

Arvidsson presenterar även en redogörelse om hur exempelvis roller och förebilder, har 

gestaltats under 60-talet fram till slutet på 80-talet och lyfter då Kvinnopositioner som en 

underrubrik till detta. Arvidsson menar att musiken historiskt sett har varit mansdominerad 

och även om kvinnor ofta har agerat som sångerskor, har det sedan 1800-talet betraktats mer 

talangfullt att hantera ett instrument, vilket resulterade i att män oftast hanterade 

instrumenten. Även om kvinnor periodvis har fått mer status på den musikaliska scenen har 

de ändå blivit bortskymda av männen, som i sin tur kontinuerligt har tagit den dominerande 

platsen på scen. Arvidsson lyfter dock att en könsrollsförändring ägde rum under 1965–1980, 

då kvinnor exempelvis fick ökade chanser till att vara på olika musikaliska institutioner. I 

politiskt vänsterorienterade kretsar skapades en ökad medvetenhet om kvinnors ojämställda 

ställning i samhället, vilket i sin tur borde ha öppnat ytterligare dörrar för kvinnor att få ta 

mer plats i musiken, exempelvis för att sprida politiska budskap. Dock kan vänsterns 

                                                
30Arvidsson, 2008, S. 113–116. 
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musikaliska initiativ till en viss del anses vara konservativ, då de istället för att drastiskt ändra 

den dåvarande musikformen istället försökte reformera den. Arvidsson påpekar att detta 

gjorde att de befintliga könsrollerna inte förändrades utan istället kvarstod och musikscener 

innehållande exempelvis rock, jazz, folkvisor och även till viss grad den progressiva 

musikrörelsen fortsatte vara manligt dominerade. Kvinnor fick dock en ökad plats i den 

musikaliska världen i vissa delar av vänsterorienterade grupper, exempelvis inom FNL-

grupper, där sånggrupper i olika format tog del av kvinnliga musiker.31 

      

Arvidsson lyfter även fram en grupp inom Kvinnorörelsen vid namn Kvinnokultur, som tog 

form år 1975 efter en diskussion som startade redan 1973, som i sin tur handlade om hur 

kvinnornas egna kultur såg ut. Kvinnokultur höll 1977 en festival som fick cirka 5 000 

besökare. Festivalen fokuserade på fyra specifika teman, vilket var arbete, sex, kärlek och 

barn. Till festivalen var flera kvinnliga artister inom den progressiva musikrörelsen delaktiga, 

exempelvis Kvinnoväsen, Röda Bönor och Turid Lundquist. Året efter höll Kvinnokultur 

ytterligare en festival, där både äldre och nya artister även deltog. Arvidsson lyfter att fokuset 

på temat kvinnokultur belyste kvinnornas nya inkludering till kulturellt skapande, vilket i sin 

tur även belyste att kvinnor tidigare inte varit så pass delaktiga som man kan ha trott, även då 

specifikt inom vänsterorienterade rörelser. Gruppen Kvinnokultur hade genom sitt 

engagemang i nygamla frågor (som barn, sex, med mera) öppnat nya möjligheter för kvinnor 

inom vänsterrörelser att uttrycka sig om annat än bara politik. Slutligen presenterar Arvidsson 

flera tillfällen där kvinnorörelsen har öppnat upp möjligheten för kvinnor i olika åldrar att få 

ta del av och pröva på att spela popmusik eller testa på instrument generellt. En primär 

anledning var att tjejer skulle få ta del av musiken, då det enligt magasinet Musikens Makt 

som Arvidsson har analyserat, tenderade att vara killar och män som oftast tog över musiken 

och instrumenten, vilket i sin tur ledde till att tjejer ofta hamnade i skymundan och inte kunde 

få lära sig musik inom populärkulturell anda.32  

      

I sin kvalitativa analys lyfter Arvidsson Könsordningar och kvinnofrågor som en del av sitt 

resultat, där han behandlar låtar från både Lp:n Sånger om kvinnor samt Tjejclown. Han lyfter 

att låtar från Sånger om kvinnor kan betraktas som kampsånger för kvinnorörelsens kamp. 

Han lyfter även fram flertalet låtar, från både kvinnliga och manliga artister, som 

representerar och står för flertalet frågor inom kvinnorörelsen, exempelvis klasskamp, 

                                                
31 Arvidsson, 2008, S. 342–344 
32 Ibid.  S. 346 - 349 
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könsroller och könsmönster, ensamstående mödrar och förhållanden. Arvidsson lyfter 

dessutom upp en satirisk låt om hur vänsterorienterade kvarhåller konservativa könsmönster, 

där låten lyder33: 

 

Nu syr hon röda banderoller åt 

En revolutionär 

Kokar gröt och tillfredsställer hans behov 

Och uppfostrar hans barn  

Tillsammans kämpar dom 

för klassmedvetande 34 

 

Arvidsson nämner att Lp:n Tjejclown mer fokuserar på termen manlighet. Termen manlighet 

behandlas ytterligare i en LP vid namn Se upp för livet, som i sin tur producerades i samband 

med en utställning om termen manlighet.35   

  

                                                
33 Arvidsson. 2008, S. 286 
34 Ibid. 
35 Ibid.  S. 287 
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5. Teori och metod 

 

För att få en ökad förståelse om vad som analyseras och behandlas i denna studie kommer två 

olika teoriperspektiv förklaras och diskuteras, med andra det teoretiska ramverk som 

genomsyrar denna studie. Utöver detta kommer även studiens datainsamling, urval och 

databearbetning förklaras och motiveras. Detta kapitel kommer då presenteras i fyra olika 

underrubriker: Hermeneutiskt teoriperspektiv, Genusteoretiskt perspektiv, Datainsamling och 

urval och Databearbetning.    

5.1 Hermeneutiskt teoriperspektiv 

Ur en generell synvinkel kan hermeneutik förklaras i fem punkter; förkunskaper, nya 

kunskaper, analysera, mer kunskap, resultat. Berglund menar att hermeneutik är en 

tolkningsmodell som är mer anpassat för humaniora-inriktade analysmetoder. Hermeneutik 

handlar i grunden om att tolka eller förklara. Berglund lyfter att grundidén med att arbeta ur 

en hermeneutisk vinkel är att förstå, med andra ord att försöka skapa en inlevelse och 

förståelse för det som exempelvis analyseras. 36 

      

För att åstadkomma en förståelse av det som analyseras så presenterar Berglund idéen som 

kallas den hermeneutiska cirkeln, som utgörs av flera steg. De menar att utgångsläget hamnar 

i ens egna förkunskaper om det valda ämnet. Detta ska sedan kompletteras alternativt 

finslipas med hjälp av studier av olika källmaterial som rör ämnet. Med denna ökade kunskap 

så uppkommer är funderingar om begränsningar och urval. Här menar Berglund att 

eventuella problem kan uppstå, vilket då kräver ytterligare studier för att underlätta 

forskningen. Vidare menar Berglund att hermeneutiken grundar sig i att man ska försöka 

skapa en förståelse av en helhet genom att studera tillhörande fragment av helheten. Här 

lyfter Berglund att kategorisering är viktigt att tillämpa. De menar att man inte får fastna i 

den verkligen som kan tillhöra ens urval av källmaterial, vilket de menar kan vara enkelt att 

göra. Ett exempel att tillämpa i sin forskning, för att undvika att fastna i källmaterialets 

verklighet, är att forskaren använder egna begrepp. Genom att göra detta ökar chansen att 

forskaren ser förbi källmaterialets verklighet samt andra eventuella hinder, exempelvis 

                                                
36 Berglund, Louise & Ney, Agneta, Historikerns hantverk: om historieskrivning, teori och metod, 1. uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2015. S. 122 
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kreativitetshinder. Genom att tillämpa egna begrepp bidrar det till att en kritisk analys blir 

möjlig att genomföra enligt Berglund. 37    

    

 

Berglund presenterar även begreppet Idealtyper, som ursprungligen togs fram av sociologen 

Max Weber. Idealtyper är ett resultat av framtagna analytiska strukturer. Genom att ta hjälp 

av idealtyper kan man tydligare få fram det man vill analysera i samhället, med andra ord 

försöker man fånga det som egentligen ska studeras. Exempel på detta kan vara termer som 

kapitalism, byråkrati och rationellt beteende. Berglund lyfter idealtyper som ett väldigt nyttigt 

instrument för att kategorisera insamlat material. De menar dock att användningen av 

idealtyper även kan bidra till problem, exempelvis kan ett problem vara att idealtypen är för 

konkret gentemot de källor som analyseras, med andra ord kan källorna vara mer 

komplicerade än den bestämda idealtypen som används. Detta problem kan dock lösas genom 

att noggrant granska källmaterial och tyda innehållets mönster. Genom att tolka dessa 

mönster kan en tydligare idealbild skapas. Det handlar i grunden om att skapa en bred och 

samtidigt karakteristisk idealtyp för det man studerar. Berglund menar att dessa idealtyper 

hjälper forskaren att framställa kausala samband och ramverk för den tänkta undersökningen 

och genom detta har en formell struktur formats. Detta enligt Berglund innebär att arbetssättet 

för tolkning av innehållet har skapats, vilket är betydande del av hermeneutiken. Genom att 

tolka material är målet att skapa en förståelse för källmaterialet, exempelvis förstå 

anledningarna till varför det som hände just hände. För att nå denna slags förståelse så 

behöver eventuella hinder lösas, ett eventuellt hinder är forskarens intuitiva förståelse, med 

andra ord förförståelse. Om forskaren redan förväntar sig något om historien, eller har 

fördomar mot historien, kan förförståelsen bli ett problem. Berglund lyfter här termen bias, 

som på svenska betyder vinkling men på engelska även kan betyda fördom. De menar att 

fördomar mot källmaterial i sin tur kan leda till att betydande information i källmaterialet 

missas i undersökningen. Genom att inte låsa fast sig i sina förkunskaper kan detta förhindras. 

Berglund föreslår två “vanliga” yrken som måste arbeta med detta tankesätt, vilket är poliser 

och åklagare. Uppfattningar och teorier behöver alltid ifrågasättas för att inte gå miste om 

andra ledtrådar eller bevis.38 

 

                                                
37 Berglund & Ney, 2015. S. 122–124 
38 Ibid. S. 124–125 
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Sammanfattningsvis menar Berglund att den hermeneutiska cirkeln är ett bra verktyg för att 

skapa en fördjupad förståelse för det källmaterial man använder i sin undersökning. Genom 

att använda hermeneutik skapas en förening av teori och praktiskt metodarbete, eftersom 

teorin växer fram med källmaterialet. Genom detta sätt skapar vi en förståelse för det material 

som studeras.39  

5.2 Genusteoretiskt perspektiv 

Då denna uppsats kommer undersöka hur manligt respektive kvinnligt porträtteras i den 

progressiva musikrörelsen, som nästan kan förknippas med termen framåtsträvande, så är det 

av stor vikt att även inkludera ett genusteoretiskt perspektiv i denna undersökning. Med andra 

ord ska ett genusorienterat ramverk inkluderas i undersökningen.  

      

Hirdman presenterar en beskrivning av begreppet genus. Hon menar att själva begreppet 

genus är fördelaktigt att både förstå och kunna diskutera begreppets utsträckning, med andra 

ord att genus inte endast handlar om kroppen, utan snarare om allt. Idéer kring vad som är 

manligt respektive kvinnligt rör allt som finns i världen, exempelvis platser, situationer, mat, 

arbete, politik, med mera. Det handlar även om vad som är manligt respektive kvinnligt 

snarare är teoretisk konstruktion. Detta skapar i sin tur en förståelse för begreppet genus som 

är tydligare än begreppet kön, vilket därefter inte lämnar någon ambiguitet om begreppet 

genus.40 Vidare lyfter Hirdman att begreppet genus anslöts in i kvinnoforskningen under 

1980-talet. Tidigare hade begreppet genus i Sverige bara använts inom lingvistiken, främst 

för att bestämma substantiv, exempelvis han, hon, den och det.41 Hirdman menar att 

kvinnoforskningen i Sverige tog över ordet från språkläran, främst genom att använda den 

engelska översättningen av ordet genus, gender, som på engelska även betyder kön. Hirdman 

menar att den svenska kvinnoforskningen tog över ordet dels eftersom det hade börjat 

användas flitigt inom den amerikanska kvinnoforskningen sedan sent 1970-tal, men även att 

den svenska användningen av ordet, bortsett från den lingvistiska forskningen, var relativt 

liten och skapade i sin tur då flera möjligheter för forskningen.42   

      

Hirdman presenterar även ett exempel på hur genus använts för att framställa vad som var 

kvinnligt och manligt under 1970-talet. Hon menar att när den svenska regeringen utnämnde 

                                                
39 Berglund & Ney, 2015. S. 125–126 
40 Hirdman, Yvonne, Genus: om det stabilas föränderliga former, 1. uppl., Liber, Malmö, 2001. S. 16 
41 Hirdman, 2001, S. 11 
42 Ibid. S. 11–12 
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en delegation för att arbeta med att bringa rättvisa mellan könen valde man ordet jämställdhet 

för att representera rättvisekampen. Detta gjorde man för att ordet jämlikhet snarare var 

kopplat till klasskillnader och den kampen som fanns för rättvisa inom detta område. 

Hirdman menar att ordet jämställdhet blev feminint klassat medan jämlikhet blev den 

maskulina motsvarigheten. Detta gjorde att jämställdhet även blev klassat som ett kvinnligt 

forskningsområde, där kvinnorna själva skulle forska, analysera och diskutera kvinnofrågor. 

Hirdman påpekar att detta var en ytterligare form av segregering, då kvinnorna blev satta i ett 

eget abstrakt rum.   

 

Ganetz presenterar hur begreppet Kultur används i genusforskningen. Främst menar Ganetz 

att begreppet kultur kan vara svårtolkat för människor då kultur kan betyda annorlunda för 

olika människor. För att reda ut detta så redogör Ganetz fyra olika definitioner av kultur: det 

ontologiska, det estetiska, det antropologiska, samt det hermeneutiska kulturbegreppet. Det 

ontologiska kulturbegreppet härstammar till redan 1400-talet, där kultur var kopplat till 

förbättring och omsorg av grödor och djur. Det estetiska begreppet fokuserar på vad som har 

ansetts vara mer eller mindre ”värd” kultur, exempelvis dans, litteratur och konst. Det 

antropologiska begreppet fokuserar på vad som kan klassas som ett kollektivt medvetande, 

exempelvis angående gemensamma kunskaper, värderingar och erfarenheter, som i sin 

speglas mot speciella grupper, exempelvis nationer, klasser och subkulturer. Detta 

kulturbegrepp har använts för att analysera tidsparallella kulturer samt kulturer som har 

existerat under olika tidsperioder. Ganetz presenterar ett exempel inom det antropologiska 

begreppet, där genusvetenskapen har myntat begreppet kvinnokultur. Detta begrepp har i sin 

tur har använts i försök att bevisa idén om att kvinnor har ett annorlunda kollektivt 

medvetande än mannen, då kvinnoforskare har antytt att kvinnliga erfarenheter har format ett 

eget kvinnligt medvetande, exempelvis genom erfarenheter som familjeomsorg och 

barnafödande.43 

      

Slutligen presenterar Ganetz det hermeneutiska kulturbegreppet, som en samling utav de 

tidigare presenterade begreppen och som grunden till tvärvetenskapliga forskningsfältet som 

för feministiska kulturstudier. Här betraktas kultur som ett skapande av betydelse med hjälp 

av olika symboler och symboliska språk, där distinktioner av vad som exempelvis är manligt 

och kvinnligt, rätt och fel, levnadssätt, med mera, kan skapas. Ganetz menar att dessa 

                                                
43 Ganetz, Hillevi. Kultur. I En introduktion till genusvetenskapliga begrepp, Lundberg, Anna & Werner, Ann (red.), 68–71. 

Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborg, 2016. S. 68–69 
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distinktioner beskrivs flitigt i exempelvis bild, texter, musik med mera. Inom dessa kulturella 

uttrycksmetoder skapades det kontinuerliga budskap om genus, sexualitet, etnicitet, ålder och 

klass. Genom dessa uttrycksmetoder pågår det en kontinuerlig kamp om motsatser, 

exempelvis vad som är sant eller falskt, viktigt eller inte och liknande. Ganetz menar att 

eftersom kultur anses som en förhandling, är även läsarens, tittarens och lyssnarens 

upplevelser av betydelse. Hon presenterar ett exempel där en individ under juletid har 

passerat och kollat på en reklamaffisch föreställandes en kvinna i underkläder, där både 

företagslogotypen samt priset även är printad på affischen. I ett första steg kan då individen 

associera affischen med att företaget traditionellt använder liknande reklam vid juletid. 

Ganetz påpekar dock att nästa steg inte är lika enkelt. Hur en individ tolkar bilden ytterligare 

är beroende av hens bakgrund, erfarenhet och tidigare kunskap. Ganetz menar att vissa 

kanske ser reklamen som en hyllning till kvinnans kropp, medan andra anser affischen vara 

kvinnoförnedrande eller ett uttryck av osund kroppsfixering. Ganetz slutsats är då att en 

representation aldrig är entydig, utan att det är flertalet faktorer som spelar in vid 

representationer; genus, ålder, etnicitet, klass, med mera. Ganetz lyfter då att det är av yttersta 

vikt i samtliga sammanhang att vara konkret med vilket kulturbegrepp som används; är det 

kultur som meningsproduktion, estetiska produkter eller upplevd erfarenhet? Samt är det lika 

viktigt att ha i åtanke vem det är som tolkar materialet, hur hen gör det och varför.44  

5.3 Datainsamling och urval  

Urvalet för denna studie har utförts i en kvalitativ anda, dock med en kvantitativ detalj. Inför 

urvalet har den kompletta repertoaren hos både Hoola Bandoola Band och Röda Bönor 

granskats för att analysera respektive bands innehåll i deras låttexter. Därefter har de låtar 

som rör genus-relaterade frågor och aspekter till slut blivit urvalet. Samtliga låtar och 

låttexter finns i Bilaga 1. 

      

Det finns flertalet anledningar till varför Hoola Bandoola Band och Röda Bönor blev utvalda 

att analyseras i denna studie. Den första är den personliga aspekten, då jag som författare av 

studien har haft kännedom av båda banden sedan tidigare, varav Hoola Bandoola Band har 

möjligen spelats mer frekvent. Den andra anledningen är på grund av studiens frågeställning, 

med andra ord om att undersöka hur genus har porträtterats av band från den progressiva 

musikrörelsen. Då Hoola Bandoola Band består utav enbart manliga medlemmar, medan 

                                                
44 Ganetz, Kultur, 2016, S.70 
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Röda Bönor motsvarighet är enbart kvinnliga medlemmar, kan det anses vara en intressant 

aspekt att inkludera i studien. Med andra i fall genus porträtteras annorlunda på grund av 

bandens uppsättning av medlemmar ur ett genusperspektiv. Denna anledning är även 

anledningen till varför andra kända band inte har inkluderats i studien. Exempelvis hade 

banden Nationalteatern varit intressanta att inkludera, men dock består detta band av både 

manliga och kvinnliga medlemmar. Den tredje anledningen är att både Hoola Bandoola Band 

och Röda Bönor kan associeras till den progressiva musikrörelsen, medan andra band och 

artister möjligen kana associeras till andra genrer. Exempelvis är Nationalteatern inte bara ett 

musikaliskt band utav även en teatergrupp. Även om dem associeras till den progressiva 

musikrörelsen så har de åstadkommit mer än bara musik. Ett annat exempel är artisten Pugh 

Rogefeldt, som kan associeras till den progressiva musikrörelsen, men även till musikgenren 

pop. Den sista anledningen grundar sig i åtkomlighet. I skapandet av studien fanns det 

flertalet band i åtanke, men i vidare undersökningar framkom det att artisternas låttexter var 

svåråtkomliga. Exempelvis är artisten Turid Lundquist väl associerad till den progressiva 

musikrörelsen, men enbart fåtalet av hennes texter var åtkomliga i sin helhet på internet. 

Majoriteten av hennes låtar finns dock att hitta i musiktjänsten Spotify, vilket i sin tur betyder 

att de hade kunnat transkriberas genom att lyssna på låtarna. Anledningen till varför detta inte 

genomfördes var grund av möjliga fel i transkriberingen, då det stundtals ansågs vara svårt att 

höra låttexten. Eventuella fel som hade kunnat framkomma i transkribering hade i sin tur 

möjligen påverkat analysen och slutgiltligen kunnat anses felaktig. Genom att förebygga att 

de inte skedde valdes då banden Hoola Bandoola Band och Röda Bönor.   

      

Denna granskning har skett på grund av två anledningar. Första anledningen är att Hoola 

Bandoola Bands låtar handlar om flera olika teman än genus, vilket i sin tur krävde att 

samtliga låtarnas innehåll granskades som en förutsättning för ett gediget urval. Det enda 

kvantitativt exkluderande kravet inför den kvalitativa granskningen var; 1. Titlar som har 

producerats innan 1968 och efter 1980. Hoola Bandoola Bands repertoar inom detta 

tidsområde granskades för att undersöka om det fanns låtar som på något sätt hanterade 

genusfrågor eller genus-relaterade dilemman. Resultatet av detta blev ett urval av totalt tre 

olika låtar. Dessa låtar är; Älska mig Bill,45 Kvinnoförakt,46 och Juanita.47 Den andra 

anledningen är att Röda Bönors repertoar till en majoritet fokuserar på genus, eller har ett 

                                                
45 Hoola Bandoola Band, 1975: ”Älska mej, Bill”, Fri Information, Vaxholm: MNW  
46 Hoola Bandoola Band, 1975: ”Kvinnoförakt”, Fri Information, Vaxholm: MNW 
47 Hoola Bandoola Band, 1975: ”Juanita”, Fri Information, Vaxholm: MNW  
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inslag av genusrelaterade frågor. På grund av detta har granskning och urval av Röda Bönors 

skett aningen annorlunda gentemot granskningen av Hoola Bandoola Band. För att försöka ha 

så likvärdiga delar som möjligt av både banden i undersökningen har urvalet av Röda Bönors 

repertoar varit striktare och enbart fyra av flertalet låtar av resulterat i ett urval. Hade samtliga 

låtar av Röda Bönor som har hanterar genusrelaterade frågor kan en möjlig risk ha varit att 

resultatet inte varit likvärdigt. För att begränsa urvalet av Röda Bönors låtar fick denna del av 

urvalet ske i två steg. I första steget analyserades samtliga Röda Bönors låtar i ett kvantitativt 

urval där enbart låttitlar granskades mot inkluderade och exkluderande urvalskrav. De 

inkluderade kraven var; 1. Titlar som innehåller kvinnliga namn, även namn som ej är 

könsspecifika., 2. Titlar som inkluderar Termer, ord och begrepp som associeras med familj., 

3. Titlar som inkluderar termer/ord/begrepp som kan relateras till par-liknande situationer., 

4. Titlar som inkluderar termer/ord/begrepp med kvinnliga associationer. Det exkluderande 

kravet var; 1. Titlar som har producerats innan 1968 och efter 1980. Resultatet av detta 

första urval blev totalt tolv låtar. Det andra steget av urvalet skedde på en kvalitativ nivå. 

Varje låt granskades och tolkades mot tidigare forskning och genusteoretiska metoder. De 

låtar som med en viss tydlighet kunde granskas och tolkas mot tidigare källmaterial 

resulterade i det slutgiltiga urvalet av Röda Bönors repertoar. Dessa låtar är; Sången om 

Anne-Marie,48 Skärp dig Anne-Marie,49 Vaggsång,50 och Sången om sexualmyterna.51 

Nämnvärt att även att låtarna av Röda Bönor har till viss del även transkriberats, dock inte i 

sin helhet. Vid hämtningen av låttexterna ändrades de tre bokstäverna Å, Ä och Ö till lika 

många olika tecken. Dessa bokstäver återställdes vid granskningen av texterna och finns i 

korrekta bokstäver och ord i Bilaga 1. 

5.4 Databearbetning 

Efter att ha hittat litteratur, elektroniska källor och en artikel, granskades dessa för att se ifall 

de var relevanta för studien. Med relevant menas forskning som behandlar genus, 

kvinnorörelser mellan 1968–1980 och den progressiva musikrörelsen.  

      

För granskningen och analyseringen av de utvalda låtarna valdes en induktiv metod, vilket 

Bryman förklarar är en metod för att redogöra kopplingar mellan forskning och teori. Vid en 

induktiv metod ska datainsamlingen användas som utgångspunkt och ligga till grund för 

                                                
48 Röda Bönor, 1976: "Sången om Anne-Marie", Röda Bönor, Vaxholm: MNW 
49 Röda Bönor, 1976: "Skärp dig, Anne-Marie", Röda Bönor, Vaxholm: MNW 
50 Röda Bönor, 1976: "Vaggsång", Röda Bönor, Vaxholm: MNW 
51 Röda Bönor, 1978: "Sången om sexualmyterna", Röda Bönor, Vaxholm: MNW 
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utformningen av teorin52. Utöver den induktiva metoden, inspirerades analysen även utav 

Horgbys representationsanalys och Berglunds förklaring av den hermeneutiska cirkeln för 

analyser.  

      

Horgbys representationsanalys består av olika former av representationer, dessa ska oftast 

förstärka något, exempelvis personers/bands/genres image och budskap. Horgby fortsätter 

med att lyfta att representationskapande inte måste ses på en individuell nivå, utan kan även 

tillämpas på en genre-nivå.53 I en ytterligare definition av begreppet “representation”, ur en 

musikalisk vinkel, delar Horgby upp begreppet i tre bemärkelser i hans undersökning.54 

Låttexterna i studien analyseras med akademiska källor kring både kvinnorörelsernas och den 

progressiva musikrörelsens framväxt under 1968 till 1980, som då bör tolkas som ett uttryck 

för historiska händelser samt hur låtarna är uttryck för kulturella rörelser och processer. 

Resultatet av frågeställningen framgår som en manifestation av den ansamling av musikaliska 

texter som analyserats, med andra ord hur genus och synen på vad som anses manligt 

respektive kvinnligt representerats i dessa musikaliska texter.  

      

Berglund förklarar den hermeneutiska cirkeln som en analysmetod som utgör flera steg. Det 

första steget är baserat i forskarens förkunskaper om forskningsämnet. Vid valet av studie 

rannsakades mina förkunskaper kring ämnet, delvis för att skapa en bild av vilka 

förkunskaper som redan fanns och vad som behövde kompletteras med litteratur. Det andra 

steget är att komplettera dessa förkunskaper med studier av källmaterial som rör ämnet. 

Eftersom det fanns ett tidigare personligt intresse av ämnet, kompletterat med förkunskaper, 

underlättade detta för vilket material som kunde anses vara relevant för studien. Första steget 

i sökningen efter källmaterial, var att söka i olika databaser på internet. Sökord som användes 

var exempelvis, den progressiva musikrörelsen, kvinnorörelser, Grupp 8 och 

samhällsförändringar 1968–1980. När källmaterialet börjat samlas in, ledde det vidare till det 

tredje steget som utgör idéer om begränsningar och urval. Den första begränsningen som dök 

upp vid insamlingen, var brist på källmaterial om detta ämne på internet. När denna motgång 

skedde blev det även svårt att bestämma konkret analysmetod, eftersom det fanns en 

möjlighet att källmaterialet inte skulle vara tillräckligt som grund för analysen. Då problem 

av begränsningar och urval behövde utredas, hamnade förarbetet i Berglunds fjärde steg. 

                                                
52 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011. S. 28 
53 Horgby, Björn, Rock och uppror: amerikansk, brittisk och svensk rockkultur 1955–1969, Carlsson, Stockholm, 2007. S. 40 
54 Horgby, 2007, S. 40–41 
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Dessa problem ska då underlättas med hjälp av ytterligare studier av källmaterial för att 

forskaren ska få ytterligare förståelse av materialet. Detta i sin tur ledde till att söka efter 

källmaterial i form av fysisk litteratur i bibliotek i närområdet. När det fanns tillräckligt med 

litteratur kunde analysen fortlöpa. Under det femte och sista steget menar Berglund att genom 

att studera tillhörande fragment, ska det skapa en helhetsförståelse, dock utan att fastna i 

källmaterialets teori och aspekter. Detta togs under beaktning vid analysarbetet och som 

Berglund lyfter, användes även egna begrepp och inte enbart källmaterialets, detta för att 

kunna skapa en kritisk analys. Det insamlade materialet har förts in under kategorier skapade 

efter genusorienterade inriktningar, under varje kategori framställdes en variation utifrån 

litteratur och egna aspekter.55 

 

  

                                                
55 Horgby, 2007, S. 122–124 
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   6. Analys 

Denna analys kommer att redogöras i tre olika tematiska underrubriker. Först kommer Hoola 

Bandoola Band och Röda Bönor analyseras separat, inom varsin underrubrik. Båda banden 

kommer analyseras likvärdigt med fyra likadana underrubriker. Dessa underrubriker är 

Manligt, Kvinnligt, Relationen mellan manligt och kvinnligt och Sammanfattning. Därefter 

kommer både banden bearbetas i underrubriken Jämförande analys, där resultatet från 

föregående analyser jämförs mellan varandra i bakgrund mot min valda genusteori och övrig 

tidigare forskning. Samtliga låtar kan i sin helhet hittas i Bilaga 1. Låttexterna kommer 

granskas kvalitativt, där utdrag från låttexterna kommer presenteras och diskuteras inom olika 

tematiska underrubriker, genom de genus-hermeneutiska och hermeneutiska teorimodeller 

som tidigare har presenterats. 

 

6.1 Hoola Bandoola Bands bakgrund 

Hoola Bandoola Band grundades hösten 1970 i Malmö av Mikael Wiehe, Peter Clemmedson 

och Björn Azelius, som började spela ihop efter att upptäckt varandras musikaliska 

färdigheter. Hoola Bandoola Band kompletterades senare med medlemmarna Arne Franck, 

Povel Randén, Per-Ove Kjellgren och Håkan Skytte. Mikael Wiehe skrev majoriteten av 

bandets låtar och spred genom socialistiskt inspirerade budskap. Hoola Bandoola Band 

debuterade med sin första LP, kallad ”Garanterat Individuell” ett år senare.56 Bandet fick 

kvickartad framgång med sina melodiska och politiskt vänsterorienterade låtar.57 Fort blev 

bandet klassat som ett av de mest populära banden i Sverige och började frekvent delta på 

olika spelningar, tv och i radio. Hoola Bandoola Band blev även ansett som den progressiva 

musikrörelsens frontband. I samband med den progressiva musikrörelsens framväxt blev 

även bandmedlemmarna själva mer politiskt insatta och deltog i flertalet demonstrationer och 

manifestationer inom den vänsterorienterade politiken. Bandets politiska åsikter kan tolkas 

tydligt på deras andra LP ”Vem kan man lita på?”, som i sin tur fick väldigt positiva 

recensioner. Deras tredje och fjärde LP, ”På väg” respektive ”Fri information”, fick även de 

positiva recensioner.58 Efter en lyckad karriär splittrades Hoola Bandoola Band våren 1976 

                                                
56 'Hoola Bandoola Band' (Hoolabandoolaband.se) http://www.hoolabandoolaband.se/hoolabandoolaband.htm (Hämtad 20 

januari 2018) 
57 'Hoola Bandoola Band' (ne.se, 2018) https://www-ne-se.ezproxy.bib.hh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hoola-

bandoola-band (Hämtad 20 januari 2018) 
58 'Hoola Bandoola Band' (Hoolabandoolaband.se) 
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efter en framgångsrik karriär. Dock återförenades bandet för tillfälliga perioder år 1996, 1999 

och 2011.59  

6.1.1 Manligt 

Ur ett manligt perspektiv är mannen kontinuerligt närvarande i Hoola Bandoolas låtar. Dock 

är det få delar av låtarna som är riktade mot det manliga, eller som specificeras vara typiskt 

manligt. Det finns, trots allt, vissa fragment där mannen representeras. I låten Älska mej, 

Bill60 förekommer texten “Du som är man, gör vad du kan”. Detta kan tolkas som att mannen 

har befogenhet att göra vad han, eller i alla fall till den grad han kan. Dock är detta, i låtens 

kontext, möjligen positivt laddat då detta kan tolkas som en del utav en kärleksförklaring, 

vilket i sin tur skapar en bild av mannen som åtråvärd. 

      

En bild som kan tolkas negativ kan finnas i låten Kvinnoförakt61. Låten i sin helhet skapar en 

bild av en kvinna som blivit förtryckt. Utdrag som “Och han ville göra en film om mina bröst 

och min häck”, “Och sa att frugan hans och ungarna var bortresta ett tag och när jag bad 

honom dra så blev jag löst från mitt kontrakt”. Här porträtteras två män som har sexuellt 

trakasserat den berättande rösten i låten. Den första porträtteringen av mannen skapar en 

tolkning att han sexualiserar kvinnan och det är hans rätt att försöka tjäna ekonomisk 

framgång på kvinnans bekostnad. Den andra porträtteringen visar en man i maktposition som 

anser han har rätt att utnyttja kvinnan, för att använda sin maktposition när han inte får sin 

vilja igenom. En tolkning av detta kan vara att män porträtteras som de känner att de äger rätt 

över kvinnan. I samband med detta kan man, ur samma låt, även hitta utdrag som “Min tjej”, 

“Men du drömmer om ett harem, så ger jag dig pengar till att flyga ner till Qatar” och “Om 

man för varje brud man visar också viker ut en kuk!”. Samtliga utdrag visar någon form av 

ägande. I början av Kvinnoförakt62 är det en man som talar och säger “Min tjej”, vilket kan 

tolkas som en ägande form av det motsatta könet. Detta gäller utdraget om ett harem i Qatar, 

där kvinnor återigen presenteras i en situation av ägande och utnyttjande. De sistnämnda 

utdragen tolkas möjligen inte direkt som ett uttryck av ägande, men kan fortfarande tolkas 

som ett uttryck för att hävda sig, då mannen porträtteras som att han har rätt att visa sina 

genitalier för att hävda sig inför kvinnor. Språkligt talat kan detta tolkas som att män behöver 

attackera kvinnors handlingar genom att hävda sig med något typiskt “manligt”.  

                                                
59 'Hoola Bandoola Band' (ne.se, 2018) 
60 Hoola Bandoola Band, 1975: ”Älska mej, Bill”  
61 Hoola Bandoola Band, 1975: ”Kvinnoförakt”  
62 Ibid. 
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I låten Juanita63 framhävs mannen som någon med mod och känslor. I utdraget “Och han var 

ung, han var en av många hundra som rest ner för att slåss för friheten” beskriv mannen som 

ung och fylld av känslor, som kämpar för något han tror på, i detta fall friheten. Det 

framkommer dock inte vilken frihet mannen kämpar för och vems frihet det egentligen 

handlar om. Denna bild förstärks även i slutet av låten, där kvinnan Juanita uttrycker “Han 

har bekämpat med risk för eget liv!”. Det blir genast tydligare att mannen har gjort något som 

kan anses ädelt och vågat riskera sitt egna liv för det han tror. Även besvikelse framkommer i 

låten när mannen har förlorat slaget och hans måste, i utdraget “Och han for hem, med bara 

bitterheten kvar”. Här är mannens stolthet bruten och det påvisas att hans glädje och tilltro till 

friheten är slut. Mannen framhävs även som en drömmare samtidigt som föränderlig i 

utdraget “Han blev gift och fick söner och döttrar och hans tid med Juanita blev liksom en 

drömbild från ett annat liv”. Mannen har lämnat sitt föregående liv som stridsman bakom sig 

och skapat sig ett nytt. Dock drömmer han tillbaka och ser möjligen Juanita och tiden i sin 

ungdom som något som blev kvar i sitt liv. Det skapar även en möjlig positiv bild av 

mannens kvinnosyn, då han fortfarande drömmer om Juanita som har varit en möjligen viktig 

del av hans tidigare liv. Dock kan det diskuteras hur stark viljan var, då han lämnade kriget 

och samtidigt lämnade Juanita, vilket kan tolkas att mannen såg kvinnan som en individ han 

kunde lämna. Även om tankarna är kvar, så övergav han kvinnan för egen vinning, vilket i 

sin tur kan tolkas som ett tidsperiodiskt utnyttjande.  

6.1.2 Kvinnligt 

Hoola Bandoola Band porträtterar kvinnan på olika sätt i deras texter. Kvinnan porträtteras i 

de tre utvalda låtarna som en kärleksfull, modig och slagkraftig, men även utsatt och 

trakasserad. I låten Älska mej, Bill64 porträtteras kvinnan som kärleksfull och framhävs som 

någon sensuell, där utdrag som “Kyss mej tills kaffet blir kallt”, “stanna hos mej, jag vill vara 

din vän” och “gå inte innan jag vaknar igen” kan tolkas som att kvinnan känsloladdat 

framhäver hennes känslor. Dock kan det även tolkas som att kvinnan är undergiven och 

nästan ber mannen, Bill, att stanna kvar. Det skapar genast en negativ bild av situationen då 

kvinnan underkastar sig Bill och gör vad som helst för att han inte ska lämna henne. Detta 

kan skapa en återblick till mer konservativa bilder av kvinna, som i sin tur var något som 

både 1970-talets kvinnorörelser och den progressiva musikrörelsen öppet kämpade emot. 

                                                
63 Hoola Bandoola Band, 1975: ”Juanita”  
64 Hoola Bandoola Band, 1975: ”Älska mej, Bill” 
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Även i låten Juanita65 framställs kvinnan som någon kärleksfull och sensuell. Utdrag som 

tyder på kvinnan som sensuell är exempelvis “Juanita, hon var vacker som en gryning”, samt 

refrängen, som i sin helhet lyder “Juanita, han ska alltid komma ihåg dig, för hans inre ska du 

alltid finnas kvar. Juanita, fast han aldrig kunde få dig kan han minnas hur stark och fin du 

var”. Kvinnan framställs som betraktad och ihågkommen för både sitt utseende och 

handlande. Detta skapar två bilder av kvinnans framställning i låten, då hon förskönas för 

både sitt utseende och sitt agerande. Detta går både med och motstrider med 1970-talets 

kvinnorörelser och progressiva musik, då de generellt var emot sexualiseringen av 

kvinnokroppen i media, men ändå stred för sina rättigheter, vilket även Juanita gör. 

Representationen av Juanita kan då inte minst anses vara diskutabel.  

      

I låten Kvinnoförakt66 kan det uppfattas som att kvinnan framställs både som utsatt men även 

normkritiskt och revolutionerande. Som nämnt i föregående underrubrik handlar låten om en 

kvinna som blivit sexuellt trakasserad av olika män, där männen har velat använda sig utav 

kvinnans kropp, antingen för egen eller ekonomisk vinning. Detta framkommer exempelvis i 

utdrag som “Och han ville göra en film om mina bröst och min häck”, samt “Och sa att 

frugan hans och ungarna var bortresta ett tag och när jag bad honom dra så blev jag löst från 

mitt kontrakt”. Dock framställs kvinnan även som någon som går emot dessa anklagelser och 

inte ger med sig för hot, utan istället står upp för sig själv och håller fast vid sin karaktär. 

Detta framkommer exempelvis som svar mot kvinnans chef, där utdraget lyder “Och när jag 

bad honom dra så blev jag löst från mitt kontrakt men jag går hellre ner och stämplar än jag 

odlar hans kvinnoförakt”. Detta framkommer även mot filmografen, där svaret till mannen är 

“Men jag sa: Polarn, du borde nog ta dej i akt för du ska jävlar inte leva på att sprida nåt 

kvinnoförakt!”. Kvinnan står hellre upp för sin sak och det hon tror på istället för att bli 

utnyttjad av män och deras vinning. Att kvinnor under denna tid är utsatta, vilket även är 

något som behöver bekämpas, framkommer i utdraget “Men att brudarna förnedras är fan 

ingen frihet”. En tolkning av detta kan tolkas som något tidstypiskt för 1970-talet, då kvinnan 

kontinuerligt blir utsatt av olika män men står istället emot och tar till personlig kamp för 

rättvisa. Detta framkommer även i låten Juanita67, där Juanita framställs som en stridskämpe 

som slåss för rättvisa och frihet, vilket även kan vara liknelse för kvinnorna på 1970-talet som 

stred för sina rättigheter. I utdrag som “Och Juanita, hon var med de vid fronten och hennes 

                                                
65 Hoola Bandoola Band, 1975: ”Juanita” 
66 Hoola Bandoola Band, 1975: ”Kvinnoförakt” 
67 Hoola Bandoola Band, 1975: ”Juanita”  



27 
 

glöd gav de andra kraft och mod och om kvällen sjöng hon sånger till gitarren” samt “som 

hon var beredd att försvara med sitt blod”. Juanita kan tolkas som en symbol för den 

självständiga och kämpande kvinnan, som strider med resten vid fronten för något som 

hennes vilja brinner för.  

     

En ytterligare tolkning av låtarna är att kvinnan till viss representeras som att vara någon av 

mannens ägande, med andra ord en ägodel för att kvinnan “är” mannens. Det är inte alltid 

kvinnans val som visas, utav porträtteras till viss del att vara mannens val gällande kvinnan 

som är i fokus. Detta är något som kan urskiljas i samtliga låtar. I låten Älska mej, Bill68 finns 

utdrag som; “Älska mej, Bill, gör vad du vill” och “Du som är man gör vad du kan”. I låten 

Kvinnoförakt69 kan det urskiljas utdrag som”: “Min tjej” och “Men om du drömmer om ett 

Harem, så ger jag dej dig pengar till att flyga ner till Qatar”. Slutligen kan tolkningen av låten 

Juanita70 bidra med utdrag som: “Och hans tid med Juanita”. Dessa utdrag kan tolka som en 

spegling av den tro att kvinnan är något som tillhör mannen, då det är kontinuerligt “hans tid 

med kvinnan” eller “hans kvinna” som genomsyrar dessa utdrag. Detta går tvärt emot vad 

kvinnorörelser och den progressiva musikrörelsen på 1970-talet öppet stod för, vilket i sin tur 

kan skapa en bild av konservatism i låtarna. Dock tyder ett annat utdrag ur Juanita71 på 

motsatsen, då ett utdrag lyder: “Då steg hon upp och sa: Honom har jag älskat!”. Detta utdrag 

påvisar att det är Juanitas val att älska mannen i låten och det är något som varken varit 

påtvingat eller ofrivilligt. Om fokus läggs på detta utdrag blir genast föregående utdrag, ur 

låten Juanita72, diskutabla ifall låten framhäver att kvinnor är en mans tillhörighet, då det 

sistnämnda kan tyda på motsatsen. 

6.1.3 Relationen mellan manligt och kvinnligt 

Att urskilja hur manligt och kvinnligt står emot varandra i Hoola Bandoolas Bands låtar kan 

anses vara problematiskt, då vissa utdrag kan anses befinna sig i en analyserade gråzon. 

Något som dock kan preciseras är att relationen mellan man och kvinna porträtteras olika i 

låtarna. I låtarna Juanita73 och Älska mej, Bill74 kan det tolkas som att relationen mellan man 

och kvinna är relativt jämställd och att de står i snarlik status med varandra, även om vissa 

                                                
68 Hoola Bandoola Band, 1975: ”Älska mej, Bill” 
69 Hoola Bandoola Band, 1975: ”Kvinnoförakt” 
70 Hoola Bandoola Band, 1975: ”Juanita”  
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74 Hoola Bandoola Band, 1975: ”Älska mej, Bill”  
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ord eller särskilda meningar är diskutabla. I Älska mej, Bill75 kan utdrag som tyder på att båda 

könsstereotyper är utav samma värde urskiljas, exempelvis; “Vad bryr vi oss om stormar på 

världens alla hav, här inne kan vi njuta till skutan går i kvav”, “Och nattens djupa mörker står 

inte in till oss”, “Vad rör oss livets skuggor eller händelsernas ström. Här inne kan vi leva 

som man lever i en dröm”, “Här inne finns det bara du och jag”, samt “Så kom och låt oss 

sjunga som vi aldrig sjungit förr. Låt inte dom där ute få banka på vår dörr”. Ord som Oss, 

Dom och Vi förekommer kontinuerligt i låten och framhäver en tolkning av att mannen och 

kvinnan är beroende av varandra och är en egen enhet. Dock framkommer det inte konkret i 

låten var kvinnan och mannen står i relation till varandra, vilket är problematiserande då 

nästan resterande av låten är sjungen till mannen. Om man enbart utgår efter tidigare nämnda 

utdrag så kan det dock tolkas som att individerna i fråga, mannen och kvinnan, är varandras 

tillhörigheter, samt att de ena könet inte tar mer utrymme än det andra. Med andra ord kan en 

viss form av jämställdhet mellan könen urskiljas. Liknande element kan även urskiljas i låten 

Juanita76. Jämställdhet här är förälskelsen mellan de två karaktärerna och hur de kämpar både 

för varandra men även vad de tror på. Även efter krigets slut så är kopplingen mellan de två 

stark. I utdrag “Juanita, han ska alltid komma ‘håg dig, för hans inre ska du alltid finnas kvar. 

Juanita, fast han kan aldrig kunde få dig, kan han minnas hur stark och fin du var” kan man se 

hur mannen uppskattar och värdesätter Juanita. Från Juanitas synvinkel man läsa av utdraget 

“Då steg hon upp och sa: Honom har jag älskat!”. Av detta kan en tolkning vara att de ser 

varandra som jämställda, även om de möjligen inte är nära varandra fysiskt. Denna form av 

jämställdhet kan möjligen även vara en representation av den jämställdhet som till stor del av 

eftersträvad av kvinnorörelser under 1970-talet. Om denna representation är 

överensstämmande, så kan ytterligare ett utdrag tolkas som kritik ojämställdhet alternativt 

representera en ojämställd situation i utdraget “Och han for hem, med bara bitterheten kvar 

och Juanita måste gömma sig i bergen och fastän han skrev så fick han aldrig några svar”. 

Här kan det tolkas att mannen lämnar kvinnan efter möjliga svårigheter och att kvinnan, 

Juanita, får ta hand om sig och blir fortsatt utsatt. Detta kan vara en möjlig representation av 

den ojämställdhet som kvinnorörelserna och den progressiva musikrörelsen stred emot under 

1970-talet. Dock så bör det påpekas, med tanke på kontexten, att det även kan vara en 

                                                
75 Hoola Bandoola Band, 1975: ”Älska mej, Bill” 
76 Hoola Bandoola Band, 1975: ”Juanita”  
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representation av en förstörd kärleksrelation. Dock finns det likheter mellan Juanita77 och 

låten Kvinnoförakt78.  

      

Hoola Bandoola Band porträtterar kvinnans utsatthet mer konkret i låten Kvinnoförakt79. Här 

porträtteras kvinnan kontinuerligt bli utsatt av män i maktposition, då kvinnan blir tillfrågad 

flertalet gånger om att göra olika män sexuella tjänster, antingen privat eller kommersiellt. 

Kvinnan nekar båda männen, men vid den privata situationen blir resultatet av kvinnans 

nekande att hon blir av sitt jobb. Detta i sig skapar en bild av kvinnans utsatthet via olika 

aspekter. Först blir kvinnan frågad om att gå med på sexuella tjänster, vilket kan tolkas som 

sexuellt förtryck. Den andra aspekten är själva resultatet av att tacka nej till dessa förslag, 

vilket då är avskedandet av kvinnan. Den sista aspekten är då att kvinnans utsatthet främst 

beror på männen. Med andra ord framställs mannen ur en relativt stark negativ synvinkel, då 

det är mannen, alternativt män som har en maktposition, som är anledningen att kvinnor kan 

tolkas som utsatta. Genusaspekten i denna låt framställs då tämligen ojämn och orättvis. 

Samtidigt framställs kvinnan att vara stridsvillig då hon både står emot de trakasserande 

erbjudanden hon fick samt att hon är emot att män sprider kvinnoförakt. Likt den 

ojämställdhetsbaserade tolkningen av låten Juanita80, så är även Kvinnoförakt81 en möjlig 

representation, om inte en tydligare sådan, av det som kvinnorörelsen och den progressiva 

musikrörelsen stred för under 1970-talet. 

 

6.1.4 Sammanfattning 

I de utvalda låtarna av Hoola Bandoola Band representeras manligt och kvinnligt samt 

relationen där mellan genus i varierande mängd. Mannen presenteras som både modig, tapper 

och kärleksfull, men även utnyttjande, trakasserande och någon som felaktigt använder sin 

maktposition. Hoola Bandoola Band porträtterar med andra ord inte mannen som något 

statiskt, utan istället någon som kan symbolisera olika egenskaper i olika situationer. Kvinnan 

karaktäriseras av Hoola Bandoola Band som någon av flera olika egenskaper. Kvinnan 

porträtteras delvis som en som kämpar det för hon tror på, normbrytande, samhällskritiker, 

men även bekymmerslös och kärleksfull. Dock porträtteras även kvinnan att vara utsatt på 

flera sätt. Delvis kan låtarna tolkas som att kvinnan är sexuellt utnyttjad, porträtterad att vara 

                                                
77 Hoola Bandoola Band, 1975: ”Juanita”  
78 Hoola Bandoola Band, 1975: ”Kvinnoförakt”  
79 Ibid.  
80 Hoola Bandoola Band, 1975: ”Juanita”  
81 Hoola Bandoola Band, 1975: ”Kvinnoförakt”  
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mannens egendom, samt orättvist behandlad och utlämnad. I relation till varandra finns både 

likheter och skillnader mellan kvinnan och mannen. Båda framställs som kämpar som slåss 

för det dem tror på och som älskvärda. Dock finns det skillnader mellan man och kvinna, där 

vissa skillnader kan tolkas som bero på vilket kön det handlar om. Kvinnan porträtteras 

flertalet gånger som utsatt på grund av att hon är kvinna och att det oftast är mannens fel 

eftersom han är man. Mannen porträtteras även vara någon återkommande i maktposition på 

grund av att han är man, samt att mannen porträtteras att inte vara sen att utnyttja den 

positionen.    

 

6.2 Röda Bönors bakgrund 

Bandet Röda Bönor kom till år 1973 i Lund. Bandet anses vara det första svenska kvinnliga 

feministbandet.82 Bandet bestod utav flera kvinnliga medlemmar som alla spelade någon 

form av instrument, där även några var aktiva från bandets start och till bandets slut, medan 

andra medlemmar antingen var aktiva under en kort period eller före respektive efter bandets 

skivor gavs ut.83 Röda Bönor var kända för att sprida budskap i sina låtar med hjälp av ironi 

och humor. Under bandets aktiva karriär gav de ut två skivor. 1976 släpptes deras skiva Röda 

Bönor och två år senare släppte de skivan Sköna Skrönor.84 Gruppen har själva erkänt att de 

var politiskt engagerade, med fokus på vänsterorienterad politik med ett ytterligare fokus på 

kvinnofrågor. Några av medlemmarna var även politiskt engagerade före bandet bildades.85 

Gruppen som musikaliskt band splittrades 1982. Istället skapade de medlemmar som 

fortfarande var aktiva inom den gamla musikgruppen, föreningen ”Med vänlig hälsning Röda 

Bönor”. Detta genomfördes för att flertalet medlemmar fortfarande ville vara en del av 

kvinnorörelsen, men även för att de själva ville hålla kontakt. Efter bandets splittring har 

bandet kontinuerligt träffat varandra och utfört enstaka spelningar.86 

 

6.2.1 Manligt 

I urvalet av Röda Bönors repertoar förekommer det inte en hög grad av variation gällande hur 

männen representeras. I ett generellt överslag av låtarna framställs mannen av en relativt 

                                                
82Petterson, Tobias, The encyclopedia of Swedish progressive music, 1967-1979: from psychedelic experiments to political 

propaganda: [with illustrated discography & valuation guide], 1. ed., Premium, Stockholm, 2007. S. 151 
83 'Röda Bönor >> Bandet' (Rodabonor.se) http://www.rodabonor.se/bandet/ (Hämtad 20 januari 2018) 
84 Petterson, 2007, S. 151 
85 'Röda Bönor >> Musiken' (Rodabonor.se) http://www.rodabonor.se/musiken/ (Hämtad 20 januari 2018) 
86 'Röda Bönor >> Bandet' (Rodabonor.se)  
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negativ natur. I låtarna Sången om Anne-Marie87 och Sången om sexualmyterna88 framhävs 

männen som maktmissbrukare, en del av ojämställdheten, utnyttjare, manschauvinister och 

sexualförbrytare. Ur låten Sången om Anne-Marie89 presenteras detta utdrag; “Och flickorna 

var blygare för pojkarna var fulla och som dom snacka skit och som dom stank av öl och 

vin”. En tolkning av detta kan vara att män redan i tidig ålder ansågs vara manschauvinister 

och gjorde möjliga närmanden och skyllde detta på alkohol. I samma låt förekommer även 

utdragen “Och mången är det karl som jag har tagit mej en dust med, det konstiga är bara - är 

han dummare än jag så blir han lik förbannat min chef en vacker dag”, samt “Det är orättvist, 

jag låser in min chef på toaletten. Det låter kanske fult, men han kan sitta på klosetten. Sen 

börja hon att jobba mens han miste sin balans och sprängde dörren, sket och skrek att firman 

den var hans”. Även om tillvägagångssättet för att markera sin position mot en man med 

maktposition kan anses vara oortodoxt, kan det tolkas som kritik mot att män oftare innehar 

en maktposition i samhället, vilket i sin tur strider mot idén om ett jämställt samhälle. Ett 

ytterligare utdrag, från samma låt, som är i samspel med de föregående är utdraget “Hon 

nådde inte toppen för hon sakna lilla snoppen”. Även detta tolkas som att män oftare besitter 

en maktposition än kvinnor, då möjligen främst på grund av de är män och tar nytta av det i 

ett ojämställt samhälle. 

      

Fortsättningsvis speglas det även att män oftare innehar en maktposition även om kvinnor 

möjligen har bättre kvalifikationer än männen, vilket förekommer i det förstnämnda utdraget. 

Vidare framkommer manligt maktmissbruk i låten Sången om sexualmyterna90, i två valda 

utdrag, främst i form av sexuell natur. Dessa utdrag är då;  

 

Ty en kvinna är så attraktiv och utstuderad 

att en stackars man kan bli väldigt frustrerad  

då ska väl kvinnorna ta konsekvensen  

om inte männen kan se gränsen.91 

 

Samt  

 

Dessutom vet ju inte kvinnorna vad dom vill 

har hon sagt ja till en sak vill hon lite till 

för ett nej från en kvinna är aldrig riktigt nej 

                                                
87 Röda Bönor, 1976: ”Sången om Anne-Marie” 
88 Röda Bönor, 1978: ”Sången om sexualmyterna” 
89 Röda Bönor, 1976: ”Sången om Anne-Marie” 
90 Röda Bönor, 1978: ”Sången om sexualmyterna” 
91 Ibid. 
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det vet väl varje karl och låter inte lura sig 

Så tjejer om ni blir utsatta för våldtäkt 

efter att bara ha pratat med en kille  

så är det för att nu så våldsamma känslor väckt 

eller för att ni egentligen ville.92 

 

Dessa utdrag genomsyras av satir och kan då tolkas som stark kritik mot maktmissbruk av 

män samt en sexuell våldskultur. Grundidén med låttexten kan vara att män anser att de har 

rätt att göra vad dem vill med kvinnor och att kvinnor i sin tur ska underordna sig männen då 

det är av ett “svagare” kön. Denna extrema form av ojämställdhet kan direkt kopplas till 

kvinnorörelsernas kamp mot ojämställdhet på 1970-talet. Män har i dessa utdrag framhävts i 

generell negativ natur och kan ses som en kritisk spegling av den ojämställdhet som möjligen 

rådde i samhället under 1970-talet, samt hur män i maktpositioner, stora som små, 

porträtteras som utnyttjare för möjlig egen vinning.  

 

6.2.2 Kvinnligt 

Att presentera specifika utdrag av urvalet låtar från Röda Bönors repertoar kan anses göra 

bandet Röda Bönor orättvisa. Att representera kvinnan samt vad det innebär, både ur en 

positiv och en negativ synvinkel, är något som är genomgående i de fyra utvalda låtarna. 

Dock kan ett antal särskilda utdrag presenteras. Återkommande teman i låtarna är kvinnors 

utsatthet och ojämställdhet, kvinnors kamp för jämställdhet både specifikt dåtid och i ett 

framtidsperspektiv och till sist även spår av självständighet. Exempel på hur kvinnors 

utsatthet kan urskiljas i låten Sången om Anne-Marie93, där flera utdrag kan anses som en 

representation; “Vad gör jag nu, Sa Anne-Marie, när jag blitt med barn? Ska jag eller ska jag 

inte gifta mig med karln?”, “Är man tjej får man tji, sa Anne-Marie”, “Jag gör en del av 

jobbet, jag vill också få bestämma” och “hon nådde inte toppen för hon sakna lilla snoppen”. 

Samtliga utdrag kan anses som en skildring av hur ojämställt samhället antingen kunde vara 

eller upplevas beroende på kön. I det första utdraget skildras Anne-Marie som blivit gravid 

och inte vet vad hon ska göra med mannen som är fadern till barnet. Detta kan tolkas som att 

kvinnan beskrivs vara i beroendeposition av mannen, vilket i sin tur kan skapa en möjlig bild 

av att man beskrivs vara i en maktposition. Även det andra utdraget, “Är man tjej får man tji, 

sa Anne-Marie”, beskriver hur kvinnor är utsatta beroende på sitt kön. De två sistnämnda 

utdragen kan ses som representationer av hur ojämställdhet möjligen kunde uppfattas i 
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arbetslivet under 1970-talet, med män i maktpositioner på arbetsplatser där kvinnor möjligen 

inte fick samma chans. Dessa utdrag kan ses som en skildring av ojämställdhet och utsatthet 

ur en kvinnas synvinkel. Detta förekommer även i låten Sången om sexualmyterna94, där flera 

utdrag om sexuella trakasserier och utnyttjanden går att urskilja. Det ska påpekas att låten i 

sin helhet kan tolkas som kritik mot sexuella trakasserier och övergrepp, dock är det vissa 

utdrag som kan anses vara aningen mer konkreta än de andra. Utdragen är; 

 

Har ni läst sexualbrottsutredningen 

om inte ska ni veta att enligt den 

är alla kvinnor små våp som inte  

ett enda dugg som sin sexualitet. 

Ty en kvinna är så attraktiv och utstuderad 

att en stackars man kan bli väldigt frustrerad 

då ska väl kvinnorna ta konsekvensen 

om inte männen kan se gränsen.95 

 

Samt 

 

Dessutom vet ju inte kvinnorna vad dom vill 

har hon sagt ja till en sak vill hon lite till 

för ett nej från en kvinna är aldrig riktigt nej 

det vet väl varje karl och inte låter lura sig. 

Så tjejer om ni blir utsatta för våldtäkt  

efter att bara ha pratat med en kille 

så är det för att ni så våldsamma känslor väckt 

eller för att ni egentligen ville.96 

 

Dessa utdrag kan tolkas som stark, fast satirisk, kritik mot att kvinnor både blir sexuellt 

trakasserade och utsatta, men det porträtteras även att det är kvinnornas egna fel att de är 

utsatta. Röda Bönor skildrar en bild som kan tolkas som att “kvinnor får skylla sig” eller “att 

det är kvinnornas egna fel, män har begär”. Då denna låt med relativ stor säkerhet är satirisk 

och ironisk menad, så kan låten tolkas som kritik mot detta manliga normbeteende, inte bara 

mot civila individer men även mot statliga enheter, eftersom “sexualbrottsutredningen” även 

nämns i låten. Denna kan i stort symboliseras med en verbal attack mot ojämställdhet och ett 

kall på jämställdhet, lika villkor och stopp för utsatthet. Då denna låt porträtterar kvinnors 

utsatthet i samhället, kan den även associeras med kvinnorörelserna på 1970-talet och deras 
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kamp mot jämställdhet, samt de progressiva tankar som den progressiva musikrörelsen 

förknippades med.  

     

Ett tema som ytterligare kan urskiljas av Röda Bönors låtar är framtidstänkande. I föregående 

nämnda låt, Sången om sexualmyterna97, förekommer ännu ett utdrag som kan tyda på detta. 

Utdraget lyder: 

 

Vilken bild som utredarna vill ge oss 

att män har lustar som inte kan betvinga 

om det är så får vi börja springa 

eller också får vi lära oss att slåss.98 

 

Utdraget kan tolkas som att kvinnorna antingen ska ge upp och fortsätta leva i förtryck, eller 

att ta till kamp. Även om utdraget syftar på att kampen ska ske fysiskt, kan det möjligen vara 

en synonym till den kamp som kvinnorörelserna drev för jämställdhet på 1970-talet. En andra 

låt av Röda Bönor som även kan symboliseras med framtidstänkande är låten Vaggsång99. 

Denna låt skildras dock, till skillnad mot låten Sången om sexualmyterna100, med en mer 

fredlig framtoning. Låten i helhet handlar om en mor som nattar sitt barn, som troligast är en 

flicka med tanke på låttexten, och uppmanar barnet att bryta normer och se till att framtiden 

blir jämställd för både barnet och andra kvinnor, samtidigt som modern menar att hennes 

barn ska behålla sin kvinnlighet. Utdraget lyder: 

 

Du ska klippa banden 

som ännu håller mamma fast 

i de gamla former. 

Leva i din kvinnlighet 

men bryta alla normer.  

Älska många i jämlikhet 

Arbeta i säkerhet 

om att framtiden  

också tillhör dig. 

 

Ytterligare ett tecken på framtidstänkande, samt kritik på dåtidens tankar om ojämställdhet, 

går att urskilja i utdraget där modern säger “du ska klippa banden som ännu håller mamma 

fast i de gamla former”. Kvinnan verkar själv reagera på att hon lever under normer som 

möjligen framhäver ojämställdhet. Att modern säger detta till sitt barn kan tolkas som att 
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kampen om jämställdhet även ska leva kvar i kommande generationer och att det möjligen är 

en kamp som inte kommer ta slut i hennes egna livstid. Värt att påpeka är att modern även 

säger “älska många i jämlikhet”, där ordet “älska” även kan tyda på att dottern ska fortsätta 

kampen mot jämlikhet och jämställdhet på ett fredligt sätt. Ett mer konkret och direkt uttryck 

för att ta till kamp för ändring kan urskiljas i låten Skärp dig Anne-Marie101. Denna låt 

utspelar sig som en diskussion mellan två parter. I låten uppmanas Anne-Marie att delta i 

kampen, vilket av låten kan tolkas vara en kamp mot både män och patriarkatet. I ett utdrag 

uppmanas Anne-Marie att både hon och hennes barn måste delta i kampen för jämställdhet, 

då de båda är en del av samhället. Utdraget lyder: “Men du och dina barn ska tas med 

verkligenhet. Tänk på ”då och då, ni tillhör mänskligheten”. Att syfta på att Anne-Marie och 

hennes barn är en del av mänskligheten kan tolkas som att det är deras skyldighet att delta i 

kampen för jämställdhet. Detta framkommer i ett ytterligare utdrag ur en senare del av låten;  

 

Nej, givetvis inte men du krossar aldrig pampen 

om du inte själv är med och deltar i kampen  

Om någonting ska göras så ska det göras nu 

Och det finns ingenting som säger att det inte ska du vara.102 

 

Detta utdrag kan tolkas som en uppmaning att Anne-Marie måste vara en del av kampen, då 

Anne-Marie inte kan få förbättrade möjligheter om hon själv inte deltar, samt att om inte 

Anne-Marie är beredd att offra sig och delta i kampen så är det inte heller någon annans 

skyldighet att göra det. Detta förstärks genom ytterligare ett utdrag ur samma låt, som lyder; 

“För drar du dig undran som svåra beslutet blir frigörelsen avbruten”. Detta budskap till 

Anne-Marie kan möjligen ses som en gestaltning av det budskap som delar av 

kvinnorörelserna stod för under 1970-talet, det vill säga att de menade att förändring var 

tvungen att ske nu (med andra ord då) direkt. Om man inte deltog i kampen skulle man inte 

heller förvänta sig att någon annan förde den åt dig. Detta kan möjligtvis vara en anledning 

till att kvinnorörelser under sent 1960-tal och 1970-talet fick ett stort antal medlemmar inom 

kort tid, då de nya medlemmarna möjligen ansåg att de själva var tvungna att vara en del av 

kampen för att få den förändring och den ökade jämställdhet de sökte, samtidigt som de 

kände sig delaktiga. Båda utdragen porträtterar viljan att inkludera mer människor i den kamp 

man kämpar, samt att kommande generationer även ska införlivas för att kampen inte heller 

ska dö ut, utan istället fortsätta tills målet är uppfyllt. Låten i sig kan då möjligen tolkas som 

                                                
101 Röda Bönor, 1976: ”Skärp dig, Anne-Marie” 
102 Ibid. 
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en slags rekrytering, där budskapet är riktat mot kvinnor och att de även ska ingå i kampen 

för jämställdhet.  

 

6.2.3 Relationen mellan manligt och kvinnligt 

En första tolkning av urvalet av Röda Bönors repertoar är att kvinnor framställs som att vara i 

ständig kamp mot män och särskilt män i maktposition. Samtliga låtar kan tolkas som kritik 

mot dåtida könsnormer och levnadsformer, då kvinnor porträtteras som utsatta och 

trakasserade i nästan samtliga låtar. Ett visst undantag kan ses i låten Vaggsång103, där låten 

snarare handlar om att framtida generationer ska ta efter sina äldre och fortsätta kampen för 

jämställdhet och våga bryta normer. I denna låt nämns inte män konkret, men en tolkning kan 

vara att låten är en är liknande form av kritik som förekommer i resterande låtar, med andra 

ord Sången om Anne-Marie104, Skärp dig, Anne-Marie105 och Sången om sexualmyterna106. I 

dessa förekommer det mer konkret kritik mot män i varierande former. I samband med denna 

kritik är ett ytterligare återkommande tema att kvinnor kontinuerligt är utsatta och ojämställt 

placerade i samhället, men att de även ska upp till kamp för förbättrade villkor. Den låten 

med möjligen mest konkreta kritik, även om låten är satiriskt skriven, är låten Sången om 

sexualmyterna107. Låten kan tolkas som kritik över kvinnors utsatthet och sexuella förtryck, 

samt kritik mot de män som anser att de har rätt till att utföra detta. Låten i helhet är kritiskt 

laddad, men flera utdrag kan ses som både kritik mot män, samtidigt som samma utdrag 

porträtterar kvinnors utsatthet. Dessa utdrag är:  

 

Har ni läst sexualbrottsutredningen 

om inte ska ni veta att enligt den 

Är alla kvinnor små våp som inte vet 

ett enda dugg om sin sexualitet. 

 

Ty en kvinna är så attraktiv och utstuderad 

att en stackars man kan bli väldigt frustrerad 

då ska väl kvinnorna ta konsekvensen 

om inte männen kan se gränsen.108 

 

samt 

 

                                                
103 Röda Bönor, 1976: ”Vaggsång” 
104 Röda Bönor, 1976: ”Sången om Anne-Marie” 
105 Röda Bönor, 1976: ”Skärp dig, Anne-Marie” 
106 Röda Bönor, 1978: ”Sången om sexualmyterna” 
107 Ibid. 
108 Ibid. 
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Dessutom vet ju inte kvinnorna vad dom vill 

har hon sagt ja till en sak vill hon lite till 

för ett nej från en kvinna är aldrig riktigt nej 

det vet väl varje karl och låter inte lura sig  

Så tjejer om ni blir utsatta för våldtäkt 

efter att bara ha pratat med en kille 

så är det för att ni så våldsamma känslor väckt 

eller för att ni egentligen ville. 

 

Vilken bild som utredarna vill ge oss 

att män har lustar som dom inte kan betvinga 

om det är så får vi börja springa 

eller också får vi lära oss att slåss.109 

 

Relationen mellan genus framställs i dessa utdragen som tämligen ojämställd. Röda Bönor 

skildrar här genus i den aspekten att kvinnan kontinuerligt är utsatt av män och att staten inte 

heller finns där för att hjälpa till. Röda Bönor framhäver samtidigt en bild av män i 

maktposition mot kvinnor, där de menar att män och myndigheter skyller att det är kvinnors 

egna fel att de är utsatta. Även om låten är satiriskt skriven framkommer det att Röda Bönor 

riktar skarp kritik mot detta tänk. Tolkningen av låten kan då vara att genus framställs som 

tydligt olika i värde, där männen värderas mer av samhället än kvinnor, samt att det manliga i 

samhället antyder att kvinnor inte självständigt kan bestämma vad som är bäst för dem.  

      

Vidare ur ett genusperspektiv kan man tolka utifrån Röda Bönors låtar att kvinnan 

kontinuerligt är utsatt och inte har samma rättigheter som männen på grund av sitt kön. Detta 

framkommer i låtarna Sången om Anne-Marie110, Skärp dig Anne-Marie111 och Sången om 

sexualmyterna112. I Sången om Anne-Marie113 framkommer flera exempel hur kvinnan 

porträtteras, behandlas och värderas annorlunda i jämförelse med mannen. Möjligen kan 

vissa utdrag tolkas som satiriska, dock kan de till trots tolkas som kritik mot rådande 

ojämställdhet mellan genus. Ett exempel är utdraget “Och flickorna var blygare för pojkarna 

var fulla och som dom snacka skit och som dom stank av öl och vin”. Här framkommer två 

olika stereotyper i form av att flickor allmänt blygare och att pojkar beter sig som, i 

lekmannatermer sagt, fyllesvin. Detta kan tolkas som en spegling av att pojkarna, eller män 

generellt, möjligen ansågs bete sig illa mot kvinnor, men att kvinnorna även skulle vara blyga 

                                                
109 Röda Bönor, 1978: ”Sången om sexualmyterna” 
110 Röda Bönor, 1976: ”Sången om Anne-Marie” 
111 Röda Bönor, 1976: ”Skärp dig, Anne-Marie” 
112 Röda Bönor, 1978: ”Sången om sexualmyterna” 
113 Röda Bönor, 1976: ”Sången om Anne-Marie” 
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och försiktiga. Detta kan ytterligare tolkas som kritik mot skildringen av genus under 1970-

talet, samt även vara en möjlig liknelse till hur män i maktpositioner beter sig mot kvinnor i 

samhället. Vidare exempel på hur jämställda möjligheter inte är förekommande framkommer 

i samma låt med utdragen “Är man tjej får man tji, sa Anne-Marie!” och “Hon nådde inte 

toppen för hon sakna snoppen!”. Detta skapar ytterligare en bild av att kvinnor är mer utsatta 

än män på grund av sitt kön”. Ett mer konkret exempel av detta framkommer i ett längre 

utdrag ur samma låt: 

 

Och mången är det karl som jag har tagit mej en dust med 

Det konstiga är bara - är han dummare än jag 

Så blir han lik förbannat min chef en vacker dag 

Det är samhälls”melodin, sa Anne-Marie 

Det är orättvist, jag låser in min chef på toaletten 

Det låter kanske fult, men han kan sitta på klosetten 

Sen börja hon att jobba mens han miste sin balans 

Och sprängde dörren, sket och skrek att firman den var hans 

Det är din teori, sa Anne-Marie 

Jag gör en del av jobbet, jag vill också få bestämma!!114 

 

Detta utdrag kan även tolkas som ett uttryck för ojämställdhet. Det framkommer i utdraget att 

Anne-Marie inte når den chefsposition hon anser att hon förtjänar på grund av att hon är 

kvinna, även om hon möjligen är mer kompetent på inom yrket. Här speglas det återigen hur 

genus speglade samhället och att möjligheter, arbetstillfällen, valmöjligheter med mera var 

olika fördelat beroende på det kön man tillhör.  

     

Ett sista tema som är tolkningsbart i Röda Bönors texter är även kvinnans utsatthet i hemmet. 

Ur både Sången om Anne-Marie115 och Skärp dig, Anne-Marie116 förekommer utdrag som 

kan tolkas som att kvinnan är en utsatt individ på det sätt att det är hon som enbart tar hand 

om barnet och hemmet. Män nämns inte konkret i samband med detta utdrag, dock kan detta 

tolkas som en skildring av männen på det vis att de inte är närvarande. Då inte män knappt 

nämns i samband med familj i låtarna (förutom en man i chefsposition som gör närmanden på 

Anne-Marie i låten Sången om Anne-Marie117 trots att han har en familj, samt i samma låt när 

Anne-Marie undrar om hon ska gifta sig eller inte) så kan det tolkas som att det enbart är 

kvinnan som är förenat med familj. Utdrag där kvinnan är en utsatt familjevårdare finns i 

                                                
114 Röda Bönor, 1976: ”Sången om Anne-Marie” 
115 Ibid. 
116 Röda Bönor, 1976: ”Skärp dig, Anne-Marie” 
117 Röda Bönor, 1976: ”Sången om Anne-Marie” 
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låten Sången om Anne-Marie118 med utdragen “Vad gör jag nu, sa Anne-Marie, när jag blitt 

med barn?!! Ska jag eller ska jag inte gifta mig med karln”, “Men ensamhet och barn det blev 

med titeln svår att bära” och “Men jag har barn, sa Anne-Marie, jag måste ha ett knog”. I 

låten “Skärp dig, Anne-Marie”119 presenteras utdrag som “Men jag och mina barn, vi bor i 

verkligheten. Det kan vara svårt för oss att rädda mänskligheten” och “Men alltid är jag 

ensam och knappast får jag stöd”. En generell tolkning av samtliga utdrag kan då vara att 

kvinnor överlag, ses som utsatta då det porträtteras att det är kvinnorna som får ta hand om 

familjen, möjligen även ensamstående. Då männen inte är närvarande i dessa utdrag kan detta 

ses som, ur ett genusperspektiv, att det inte enbart är på arbetet och i sociala livet som 

männen utsätter kvinnor, utan även på privat familjeplan. Denna möjliga kritik som skildras i 

dessa utdrag kan även vara en spegling av kvinnorörelsernas agenda angående familjeliv 

under 1970-talet, då de stred för en mer jämställd värdering i familjelivet för kvinnor.  

 

6.2.4 Sammanfattning 

I urvalet av Röda Bönors repertoar så finns det tydliga porträtteringar om genus och hur 

genus framställs i relation till varandra, samt hur relationen mellan dem agerar. Mannen är 

representerad i nästan samtliga utvalda låtar och framställs generellt av en negativ natur. 

Mannen porträtteras som utnyttjare av både sexuell och social natur, översittare på 

arbetsplatsen med hjälp av att vara i en maktposition. Kvinnan porträtteras som utsatt, 

utnyttjad, underminerad, osäker, felaktigt behandlad av män med maktposition både i det 

sociala och privata livet. Samtidigt porträtterar Röda Bönor kvinnan som någon som ska ta 

upp kampen för jämställdhet, både fredligt och våldsamt, och kämpa för att ändra både dåtida 

nuläget samt förbereda kommande generationer att fortsätta samma kamp. Kampen framställs 

dock inte på ett sätt som möjligen kan tolkas som extremt, utan istället en kamp där kvinnan 

på alla plan ska kunna leva jämställt mannen, med fortsatt respekt för varandra. Relationen 

mellan genus presenteras i låtarna som ojämställd, där männen framställs ha samtliga fördelar 

i samhället på grund av sitt kön. Mannen framställs som att besitta en utnyttjande 

maktposition oavsett om det är i det sociala livet, arbetslivet, eller i den privata familjesfären. 

I relation till detta, samt även på grund av detta, framställs kvinnan som undergiven till 

mannen. Kvinnan blir drabbad på det sätt att hon porträtteras som ensamstående, stiltje eller 

                                                
118 Röda Bönor, 1976: ”Sången om Anne-Marie” 
119 Ibid. 
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underkastad på arbetsplatsen, samt utsatt inom det sociala livet. I relation till varandra är 

kvinnans livsroll direkt påverkad av mannens, vilket låtarna kritiskt porträtterar.  

 

6.3 Jämförande analys  

Hoola Bandoola Band och Röda Bönor porträtterar båda som band begreppet genus på 

flertalet olika sätt i olika låtar, där både situationer, tidsrum, tema och skildringar varierar. De 

båda banden porträtterar även det som möjligen ansågs vara manligt eller kvinnligt, eller vad 

det innebar att vara man eller kvinna. En markant skillnad mellan banden är att Hoola 

Bandoola Band presenterar varierade porträtteringar om hur mannen är och vad som är 

typiskt manligt, medan Röda Bönor generellt associerar mannen och vad som klassas manligt 

med negativa anknytningar. Kvinnan representeras under varierade former hos Hoola 

Bandoola Band, då de symboliserar att vara kvinna med kämpaglöd, sensualitet och att vara 

karaktäristisk, samtidigt som att vara kvinna även verkar innebära att vara utnyttjad, 

trakasserad och ojämställd. Röda Bönor presenterar kvinnan och att vara kvinna genom en 

relativ enad synvinkel. Kvinnan representeras på det sätt att hon kontinuerligt är utsatt, 

utnyttjad och uppgiven, men även moderlig och omtänksam. Utöver detta porträtteras 

kvinnan att vara någon som kämpar för reformer om jämställdhet och vill införliva detta hos 

medmänniskor.       

     

Enligt Hirdman är genus inte något som rör enbart det kroppsliga och menar att genus snarare 

genomsyrar allt som finns. Hon menar att idéer om vad som är manligt och kvinnligt 

genomsyrar allt som finns i vår värld, exempelvis platser, situationer, arbete, politik och 

mycket mer. Eftersom genus, med andra ord vad som är manligt respektive kvinnligt, bör ses 

som en teoretisk konstruktion är samtidigt förståelsen av genus möjligen lättare att förstå än 

begreppet genus.120 Med detta som utgångspunkt är det flertalet situationer, karaktärsdrag och 

beteenden som framställs vara antingen manligt, kvinnligt eller något som kan knytas an till 

båda könen som kan urskiljas i låtarna. 

      

Hoola Bandoola Band presenterar mannen att vara både heroisk, omtänksam och älskvärd, 

men även någon som missbrukar sin maktposition, någon som sexuellt trakasserar kvinnor 

och som en egoist. Dessa karaktärsdrag kan med all sannolikhet förklaras med att de 

                                                
120 Hirdman, 2001, S. 16 
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förekommer i olika situationer i låtarna. En tolkning är att män som inte befinner sig i någon 

konkret maktposition framställs ur en positiv synvinkel. I låtarna Älska mej, Bill121 och 

Juanita122 framställs män att vara kärleksfulla och omtänksamma och i Juanita123 framställs 

mannen att vara av heder och kämpaglöd. Dock är dessa låtar en kärleksförklaring respektive 

en kärlekshistoria om två samstridande soldater. I låten Kvinnoförakt124 framställs mannen till 

motsatsen. Mannen är en missbrukare av makt som utnyttjar kvinnor genom att både sexuellt 

utnyttja och trakassera dem. Här handlar låten om en kvinna som kommer hem efter ha blivit 

sexuellt trakasserad genom ett försök i att bli sexuellt utnyttjad, där då en av männen är 

hennes chef på arbetsplatsen. Genom att säga nej och stå emot sin chef blir kvinnan 

avskedad. Här skildras mannen ur en negativ synvinkel. Genom att utgå från Hirdmans teori 

om att genus är en teoretisk konstruktion och att stereotyper beror på situationer, kan en 

tolkning vara att Hoola Bandoola Bands bild av vad som är manligt är situationsbaserat. En 

situation som ger en återkommande positiv bild av mannen är när mannen inte innehar en 

maktposition och om mannen har sagda position porträtterats mannen genast negativt. 

Maktposition är något som blir typiskt manligt. Denna situationsbaserade genusporträttering 

av mannen går även att tyda ur Röda Bönors låtar. I två utav fyra utvalda låtar skildras män 

och samtliga män att inneha någon form av maktposition, som de i sin tur även utnyttjar. 

Männen innehar höga positioner inom antingen arbetsliv, privatliv, eller ekonomiska 

konstellationer. Denna maktposition är något som frekvent utnyttjas i Röda Bönors utvalda 

låt. En sammanfattande tolkning av detta är att inneha en maktposition och samt utnyttja 

sagda position är något som båda banden verkar anse vara manligt.  

      

Kvinnan och det som anses vara kvinnligt porträtteras både lika och annorlunda i båda 

banden. Hoola Bandoola Band skildrar kvinnan att vara utsatt, utnyttjad och trakasserad, men 

även någon som tar upp kamp och kämpar det hon tror på, känslosam och älskvärd. Röda 

Bönor porträtterar en liknande bild av kvinnan, men presenterar även både negativa och 

positiva bilder av kvinnan samt situationer kvinnan kan befinna sig i. Något som Röda Bönor 

även presenterar är en moderlig bild av kvinnan, exempelvis att kvinnan nästan alltid finns 

för sina barn. Dock redogör de även för negativa bilder av att vara en moder. Ett exempel är 

Röda Bönors porträttering av en ensamstående mor som möter så pass många motgångar att 

det resulterar i att hon begår självmord. Denna bild av moderlig utsatthet representeras inte i 

                                                
121 Hoola Bandoola Band, 1975: ”Älska mej, Bill”  
122 Hoola Bandoola Band, 1975: ”Juanita” 
123 Ibid. 
124 Ibid. 
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Hoola Bandoola Bands låtar, vilket skapar en tydlig skillnad mellan banden. En betydande 

likhet mellan banden är att de porträtterar kvinnan att vara en stridskämpe eller något som 

kämpar (antingen fredligt eller våldsamt) för något som hon tror på, exempelvis för reformer 

och ökad jämställdhet mellan könen. Denna porträttering av kvinnan kan vara en bild av sin 

tid, där slutet av 1960-talet och 1970-talet var en tid för kvinnorörelsernas framväxt. Med 

utgångspunkt i Ganetz beskrivning av det hermeneutiska kulturbegreppet, det vill säga att vad 

som anses vara manligt eller kvinnligt i kulturen bildas delvis genom symboliskt språk125, är 

det möjligen inte något konstigt med att kvinnan porträtteras att vara en stridskämpe. Under 

den progressiva musikrörelsens mest aktuella tidsperiod stred även svenska kvinnorörelser 

för jämställdhet, bättre arbetsvillkor, bättre villkor i hemmet och liknande. En tolkning av 

detta är då att kvinnan framställs vara en kämpe för att öka fokuset på den stridslystna 

kvinnan som var en del av kvinnorörelser. Detta kan ju bero på att man antingen ville locka 

fler kvinnor till att sluta sig till kvinnorörelser, alternativt påvisa att kvinnor som arbetar för 

jämställdhet inte ska ses som något främmande utan istället ses som främjande för samhället. 

Samma tolkning kan även appliceras som en förklaring till varför kvinnan speglas som en 

familjegestalt, med andra ord att modersrollen tydligt porträtteras i låtarna, oavsett som låten 

har lyckliga eller mindre lyckliga slut. Ett återkommande tema på kvinnorörelsernas agenda 

var förbättrade villkor och jämställdhet i hemmet. Genom att kvinnan som modergestalt 

porträtteras i flertalet låtar, med både svårigheter och fina stunder, kan det vara ett verktyg för 

att visa lyssnare, samt anhängare och motståndare till kvinnorörelser, att kvinnor klarar av att 

ta hand om familjen, men att de behöver bättre villkor för att göra det så bra som möjligt. Ett 

exempel på detta kan urskiljas i Röda Bönors låt Sången om Anne-Marie126, där det handlar 

om en ensamstående mamma som kontinuerligt möter svårigheter i livet, specifikt efter att 

hon har fått sitt barn. Låten resulterar i att modern hoppas på att hennes dotter får ett bättre liv 

än henne och att modern till slut tar sitt liv. Detta kan vara en symbolisering av svårigheterna 

med att vara en moder, ensamstående eller inte, i det svenska samhället under 1970-talet. 

Genom att porträttera denna bild för lyssnare kan en möjlig anledning bakom låten vara att 

skapa en slags sympati för kvinnan, vilket i sin tur möjligtvis skulle öka antalet anslutna till 

kvinnorörelser. Den positiva bilden av modergestaltningen, syns exempelvis i Röda Bönors 

låtar Vaggsång127, Skärp dig Anne-Marie128 och till viss del Sången om Anne-Marie129. 

                                                
125 Ganetz, Kultur, 2016, S. 70  
126 Röda Bönor, 1976: ”Sången om Anne-Marie” 
127 Röda Bönor, 1976: ”Vaggsång” 
128 Röda Bönor, 1976: ”Skärp dig, Anne-Marie” 
129 Röda Bönor, 1976: ”Sången om Anne-Marie” 
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Sången Skärp dig Anne-Marie130 presenterar flertalet exempel på hur kvinnor försöker 

förklara för modern Anne-Marie hur hon kan bidra till förbättrade villkor i hemmet, så länge 

hon är med och kämpar för dessa reformer. Detta kan även tolkas som ett uttryck för att 

mödrar i det svenska samhället, utsatta eller inte, även själva behöver vara med och kämpa 

för reformer om de vill att dessa reformer ska äga rum. Även detta kan möjligtvis tolkas som 

ett kulturskapande, då dessa budskap spreds av Röda Bönor, som själva var aktiva inom 

kvinnorörelsen.131 

      

En specifik skillnad mellan banden angående det sätt de skildrar kvinnan är hur dem 

beskriver kvinnan. Hoola Bandoola Band presenterar kvinnan som kärleksfull och sensuell i 

låten Älska mej, Bill132 och som någon som är trött på män i maktpositioner i låten 

Kvinnoförakt133. I låten Juanita134 beskrivs även här kvinnan som trött på män i 

maktpositioner och full av kämpaglöd, men dock beskriver Hoola Bandoola Band karaktären 

Juanita som “Hon var vacker som en gryning”. Här beskriver banden karaktärens fysiska 

karaktärsdrag och fokuserar med andra ord på det yttre. Detta gör inte Röda Bönor i sina 

låtar, förutom i ett undantag, vilket är i låten Sången om Anne-Marie135 där karaktären Anne-

Marie beskrivs som “Grann och klok”, dock kan stycket i sin helhet tolkas som att den har en 

satirisk underton. Röda Bönor beskriver istället flertalet gånger i låtarna kvinnans färdigheter 

och inte utseende. I låten Vaggsång136 uppmanar modern sin dotter att “Leva i din 

kvinnlighet”. Detta behöver dock inte tolkas som menat angående det kvinnliga utseendet, 

utan kan däremot tolkas som att hon ska behålla sina kvinnliga färdigheter. Denna tolkning 

kan appliceras även i nästkommande mening som lyder “Men bryta alla normer”. Gemensamt 

kan dessa meningar tolkas som att kvinnan ska fortsätta vara kvinna, exempelvis genom att 

vara en framtida moder men samtidigt bryta dem kvinnoförnedrande eller ojämställda normer 

som möjligen rådde under 1970-talet. En uppfattning kring detta kan vara att bandet Röda 

Bönor följde kvinnorörelsen mer än vad Hoola Bandoola Band gjorde. Kvinnorörelser under 

1970-talet var emot sexuella utnyttjanden och den sexuella exploateringen av kvinnokroppen, 

vilket de även drev flera kampanjer emot för att stoppa. Östberg lyfter exempelvis hur 

kvinnorörelse-gruppen Grupp 8 drev demonstrationer mot pornografiska klubbar och 

                                                
130 Röda Bönor, 1976: ”Sången om Anne-Marie” 
131 'Röda Bönor >> Musiken' (Rodabonor.se)  
132 Hoola Bandoola Band, 1975: ”Älska mej, Bill”  
133 Hoola Bandoola Band, 1975: ”Kvinnoförakt” 
134 Hoola Bandoola Band, 1975: ”Juanita”  
135 Röda Bönor, 1976: ”Sången om Anne-Marie” 
136 Röda Bönor, 1976: ”Vaggsång” 
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klottrade på pornografiska klubbars väggar eller affischer som innehöll sexuella motiv av 

kvinnor.137 Hoola Bandoola Bands visualisering av karaktären Juanita är möjligen inte 

förklarad med pornografiska inslag, dock finns en förklaring av hennes fysiska utseende, 

vilket i sin tur skapar en möjlig förskönande bild av karaktären som kvinna. Återigen med 

utgång i Ganetz förklaring om hur kultur skapar definitioner om genusfördelningar, 

exempelvis om vad som är manligt respektive kvinnligt,138 så kan Röda Bönor anses vara mer 

förenliga i 1970-talets kvinnorörelser än vad Hoola Bandoola Band var. 

      

Hur genus står i relationen till varandra och hur de interagerar med varandra skiljer sig en del 

mellan Hoola Bandoola Band och Röda Bönor. Röda Bönor presenterar mer enhetliga 

porträtteringar om vad som är typiskt manligt, men varierade bilder om vad som är kvinnligt. 

Hoola Bandoola Band visualiserar genus och vad som är manligt respektive kvinnligt på 

varierade sätt, vilket i sin tur resulterar i att de gestaltningar av hur de presenterar vad som 

kan anses vara manligt respektive kvinnligt kan anses vara diffusa. I Hoola Bandoola Bands 

låtar gestaltas både mannen och kvinnan i varierande former och hur manligt och kvinnligt 

förhåller sig till varandra porträtteras även annorlunda i de tre utvalda låtarna. I låten Älska 

mej, Bill139 porträtteras både man och kvinna att vara likvärdiga, där inget specifikt talar för 

vad som är mer manligt respektive mer kvinnligt. Dock utspelas låten från kvinnans röst, 

vilket öppnar upp för tolkningen att kvinnan är mer sensuell och känslofylld eftersom det är 

kvinnan som uttrycker sin kärlek till mannen. I låten Kvinnoförakt140 porträtteras kvinnan 

som utsatt inom flertalet bemärkelser och att det är mannens fel att kvinnan är utsatt, oavsett 

om mannen besitter en maktposition eller inte. Något som utmärker vad som är manligt 

respektive kvinnligt i denna låten är först att det är manligt att utnyttja sin maktposition och 

sedan att försöka utnyttja kvinnor med hjälp av denna maktposition. Ett genomgående tema i 

låten är att det är män som utnyttjar sagda maktpositionen som är en bidragande faktor till att 

kvinnor utnyttjas. Kvinnor porträtteras i låten som utsatta men även att kvinnor kan strida 

tillbaka. En tolkning av låten kan vara att det är kvinnligt att säga ifrån och stå upp emot män 

med maktposition. Detta kan möjligen vara inspirerat av 1970-talets kvinnorörelser eller en 

symbolik för att kvinnorörelser i det svenska samhället sa emot och började kämpa för ökad 

jämställdhet i samhället. Hoola Bandoola Band definierar genus relativt annorlunda i sin låt 

                                                
137 Östberg, 2002, S. 140  
138 Ganetz, Kultur, 2016, S. 70  
139 Hoola Bandoola Band, 1975: ”Älska mej, Bill” 
140 Hoola Bandoola Band, 1975: ”Kvinnoförakt”  
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Juanita141, där både den manliga och kvinnliga huvudrollen slåss på samma sida mot 

förtryckare. Både mannen och kvinnan kan då tolkas vara jämlikar i den aspekt att de slåss 

sida vida sida och är därmed båda en del av kriget, vilket i sin tur kan tolkas som att de är lika 

heroiska. En skillnad mellan huvudkaraktärerna är att Juanita (den kvinnliga huvudrollen) 

framställs vara en inspirationskälla till de andra som strider med henne, vilket inte 

förekommer hos den manliga huvudkaraktären, då hennes “glöd” gav de andra soldaterna 

kraft att strida och att hon på kvällarna sjöng sånger till någon som spelade gitarr, samtidigt 

som Juanita beskrivs vara en vacker kvinna. En tolkning av detta kan vara att kvinnans 

utstrålning ses som en inspirationskälla, vilket kan anses vara kvinnligt eftersom detta inte 

förekommer hos männen i låten. Detta påvisar att det finns flera likheter mellan vad som är 

manligt och kvinnligt i Hoola Bandoola Bands låtar, men att det även förekommer markanta 

skillnader om vad som kan ses som manligt respektive kvinnligt. Röda Bönor kan upplevas 

vara mer enhetliga i sin representation av genus, samt vad som anses vara manligt respektive 

kvinnligt. I nästan alla av samtliga låtar, förutom låten Vaggsång142 framställs mannen med 

en kontinuerligt negativ underton. Likt Hoola Bandoola Bands låt Kvinnoförakt143 framställs 

män i de utvalda låtarna av Röda Bönor som att vara i en konstant maktposition, vilket 

männen i låtarna även verkar utnyttja. Återigen speglas det som att utnyttjandet av 

maktposition är något typiskt manligt, eftersom det inte är en kvinna som innehar en 

maktposition i låtarna. Då Röda Bönor, som tidigare nämnts, var engagerade anhängare av 

1970-talets kvinnorörelser144 kan denna kritik mot män i låtarna möjligen gå hand i hand med 

kvinnorörelsernas agenda under 1970-talet. Östberg lyfter att en av kampanjerna som drevs 

var att få lika stor rätt på arbetsmarknaden som männen.145 Detta kan även vara en förklaring 

till hur kvinnorna porträtteras gentemot männen i de utvalda låtarna av Röda Bönor. 

Kvinnorna porträtteras kontinuerligt att vara dem som ska ansluta sig och ta till kamp mot 

patriarkatet, eller mot “pamparna” som Röda Bönor uttrycker i låten Skärp dig, Anne-

Marie146. Som nämnt tidigare kan låten Skärp dig, Anne-Marie147 tolkas i sin helhet som 

rekryteringssång till kvinnor för att de ska ansluta sig till kvinnorörelser. Låtarna Sången om 

Anne-Marie148 och Sången om sexualmyterna149 lyfter även hur kvinnorna själva antingen 

                                                
141 Hoola Bandoola Band, 1975: ”Juanita”  
142 Röda Bönor, 1976: ”Vaggsång” 
143 Hoola Bandoola Band, 1975: ”Kvinnoförakt”  
144 'Röda Bönor >> Musiken' (Rodabonor.se)  
145Östberg, 2002, S. 140 
146 Röda Bönor, 1976: ”Skärp dig, Anne-Marie” 
147 Ibid. 
148 Röda Bönor, 1976: ”Sången om Anne-Marie” 
149 Röda Bönor, 1978: ”Sången om sexualmyterna” 
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försöker eller vill försöka skapa någon slags ändring för att nå en ökad jämställdhet. Även i 

låten Vaggsång150 porträtteras kvinnan till att vara någon som uppmanar till normbrytande, 

dock med ett futuristiskt perspektiv. Röda Bönor själva porträtterar inte kvinnorna i låtarna 

som sexuella objekt eller beskrivs med sexuella antydningar, utan istället blir deras fokus på 

kvinnans färdigheter, vilja till förändring och utsatthet. De gånger Röda Bönor porträtterar 

kvinnan sexuellt är när de beskriver hur män porträtterar kvinnor. 

      

Sammanfattnings porträtteras genus, det vill säga vad som är manligt respektive kvinnligt, på 

lika samt olika sätt mellan Hoola Bandoola Band och Röda Bönor. Då Hoola Bandoola Band 

varierar i sina porträtteringar av vad som kan tolkas vara manligt respektive kvinnligt, är 

Röda Bönor mer koncisa i sina porträtteringar. Även om vissa porträtteringar hos både 

banden varierar finns dock likheter. En likhet mellan banden är att inneha en maktposition 

samt utnyttja denna maktposition för att trakassera och utnyttja kvinnor anses vara manligt 

eller något som främst mannen gör. Att vara utsatt och utnyttjad, men samt motarbeta 

mannens maktpositioner, antingen i grupp eller individuellt, anses vara kvinnligt. Även 

påtagandet av att vara ansvarig för familjen tolkas vara kvinnligt. Den största likheten mellan 

banden angående som vad som anses vara kvinnligt är dock strävan efter jämställdhet. Som 

tidigare nämnt lyfter Ganetz att kultur skapas med hjälp av symboler och symboliska språk. 

Inom detta kulturskapande bildas även distinktioner om vad som är manlig respektive 

kvinnligt, vilket i sin tur kan porträtteras flitigt i exempelvis musik men även mycket mer. 

Inom musiken skapas det sedan budskap om vad som är genusdefinierande. Ganetz lyfter 

dock att det är upp lyssnaren att skapa en uppfattning om budskapet.151 Hur budskapet 

uppfattas beror på kön, etnicitet, med mera och att det är viktigt att tänka på vem det är som 

tolkar låtarna.152 Även Hirdman lyfter att genus genomsyrar allt, samt definitionerna om vad 

som är manlig respektive kvinnligt. Hon lyfter att genus egentligen är en teoretisk 

konstruktion, då idéer om vad som är manligt respektive kvinnligt beror på platser, 

situationer, politik, arbete och mycket mer.153 Med Ganetz154 och Hirdmans155 teorier om 

genus som utgångspunkt tillsammans med Arvidssons156 och Östbergs157 redogörelser om 

den progressiva musikrörelsens samt 1970-talets kvinnorörelser kan ett samband urskiljas. Då 

                                                
150 Röda Bönor, 1976: ”Vaggsång” 
151 Ganetz, Kultur, 2016, S. 70  
152 Ibid. 
153 Hirdman, 2001, S. 16 
154 Ganetz, Kultur, 2016. 
155 Hirdman, 2001. 
156 Arvidsson, 2008. 
157 Östberg, 2002. 
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det är kulturen som skapar distinktioner om vad som betraktas manligt respektive kvinnligt, 

så faller det sig möjligen naturligt att musiken speglas av kulturen, samtidigt som den även 

påverkar. Eftersom både den progressiva musikrörelsen och kvinnorörelserna under 1970-

talet till stor del propagerade för samma ändamål, kan en slutgiltig tolkning vara att Hoola 

Bandoola Band och Röda Bönor influerats av kvinnorörelsens framväxt och tidsaktuella 

agenda när de porträtterat manligt respektive kvinnligt. Då kvinnorörelserna i Sverige under 

1970-talet propagerade och demonstrerade för ökad jämställdhet i samhället, vilket i sin tur 

kan tolkas som att man ville få bort männens maktpositioner i samhället, är det inte omöjligt 

att detta speglades i kvinnorörelse-förknippade band inom den progressiva musikrörelsen, 

exempelvis Hoola Bandoola Band och Röda Bönor. Vissa skildringar av genus förekommer 

annorlunda mellan banden och kan bero på hur stark koppling respektive band hade till 

kvinnorörelsen. Med andra ord, så kan influenser från 1970-talets kvinnorörelser samt 

jämställdhetspolitik vara en bidragande till hur de båda banden definierar genus, även om 

vissa definitioner porträtteras olika av banden. 
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7. Resultatdiskussion 

I detta kapitel kommer studiens tre frågeställningar diskuteras under respektive tillhörande 

rubrik. Resultat och möjliga samband mellan den progressiva musikrörelsen och 

kvinnorörelsen under 1970-talet kommer även att lyftas och diskuteras. Viktigt att notera är 

att denna studie är en hermeneutisk analys, vilket innebär att tolkningarna och slutsatserna av 

låtarna är grundade efter mina egna kunskaper samt i stöd av tidigare forskning och teoretiska 

bakgrunder. Detta kommer att diskuteras kortfattat i underrubriken Annan möjlig utkomst. 

Utöver detta presenteras två underrubriker. Den första underrubriken kommer studien och 

tillhörande resultat diskuteras ur en didaktisk synvinkel i en fristående underrubrik, kallad 

Musik i historieklassrummet. Det andra underrubriken, Vidare forskning, diskuterar möjliga 

idéer om hur denna studie vidare kan utforskas eller kompletteras.  

 

7.1. Diskussion angående mina frågeställningar 

De frågeställningar som jag kommer diskutera är: 

1. Hur porträtteras manligt respektive kvinnligt i Hoola Bandoola Bands och Röda 

Bönors låtar? 

2. Vilka influenser från 1970-talets kvinnorörelser representeras i bandens 

porträtteringar av genus? 

3. Hur kan användandet av låttexter i historieämnet argumenteras? 

 

7.1.1. Hur porträtteras manligt respektive kvinnligt i Hoola Bandoola Bands och Röda 

Bönors låtar? 

För att kunna besvara denna fråga behöver jag först lyfta att bandens porträtteringar av vad 

som anses manligt respektive kvinnligt både har skillnader och likheter. De främsta 

skillnaderna mellan banden är att Hoola Bandoola Band varierar i sina porträtteringar av vad 

som är både manligt och kvinnligt. Hoola Bandoola Band visar flera exempel på att vara 

kärleksfull, tapper, sympatisk och åtråvärd, samtidigt som att vara i maktposition, trakassera 

och utnyttja är något som anses manligt. Även det som anses vara kvinnligt porträtteras i 

varierande former. Kvinnan porträtteras att vara utsatt, utnyttjad och trakasserad, men även 

som sensuell, älskvärd, attraktiv, inspirerande och någon som strider för både jämlikhet och 

frihet. En förklaring till varför Hoola Bandoola Band varierar sina porträtteringar om manligt 

och kvinnligt i så pass stora utsträckningar mycket möjligt beror på att låtarna utspelar väldigt 
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olika scenarion. Älska mej, Bill158 kan tolkas som en kärleksförklaring från kvinna till man, 

Juanita159 kan tolkas som en kärlekshistoria utan lyckligt slut som i sin tur utspelas under 

krigstider, medan slutligen låten Kvinnoförakt160 kan tolkas som kritik mot män i 

maktposition talat från en kvinna. Då dessa låtar i sina egna helheter utspelar olika scenarion, 

förekommer det sig inte heller konstigt att manligt och kvinnligt porträtteras olika.  

      

Röda Bönors porträtteringar av vad som är manligt respektive kvinnligt är mer enhetliga. 

Exempelvis porträtterar Röda Bönor mannen att vara i en maktposition i samtliga låtar som 

mannen nämns, det vill säga i låtarna Sången om Anne-Marie161, Skärp dig, Anne-Marie162 

och Sången om sexualmyterna163. Vidare porträtteras mannen att missbruka sin maktposition 

genom att både utnyttja, förolämpa och trakassera kvinnor, utan hänsyn till kvinnornas 

situation eller välmående. Det är även dessa porträtteringar av mannen som Röda Bönor 

främst riktar sin kritik mot, främst genom att porträttera kvinnans tankar och kritik. Genom 

deras framförande av kritik skapas även Röda Bönors bild av vad som anses vara kvinnligt. 

Förutom att då vara utsatta av mannens trakasserier och utnyttjanden porträtteras kvinnan att 

vara karaktäristiskt, tålmodig, normkritisk samt uppmuntrande till normbrytningar och beredd 

att slåss för att skapa reformer på grund av strävan efter jämställdhet. Ett sista drag som Röda 

Bönor porträtterar som kvinnligt är vara den som är ansvarig för hemmet och barnen, dock 

ska det noteras att detta inte alltid porträtteras med en negativ underton. Modern porträtteras 

som utsatt och övergiven, men även ansvarstagande och älskande, i låtarna Sången om Anne-

Marie164 och Skärp dig, Anne-Marie165. I låten Vaggsång166 förekommer inget budskap om 

modern är ensamstående eller utsatt. Istället har Röda Bönor skapat en bild av en kärleksfull 

modern som vädjande uppmuntrar sin dotter för att ta över och fortsätta kampen för 

jämställdhet, vilket även kan tolkas som att barnen ska fortsätta kampen att bryta dåvarande 

normer. Modern visas här att vara omtänksam för barnens framtid. Även om detta kan tolkas 

förekommande i resterande låtar, är det tydligare betonat i låten Vaggsång167. 

 

                                                
158 Hoola Bandoola Band, 1975: ”Älska mej, Bill” 
159 Hoola Bandoola Band, 1975: ”Juanita”  
160 Hoola Bandoola Band, 1975: ”Kvinnoförakt”  
161 Röda Bönor, 1976: ”Sången om Anne-Marie” 
162 Röda Bönor, 1976: ”Skärp dig, Anne-Marie” 
163 Röda Bönor, 1978: ”Sången om sexualmyterna” 
164 Röda Bönor, 1976: ”Sången om Anne-Marie” 
165 Röda Bönor, 1976: ”Skärp dig, Anne-Marie” 
166 Röda Bönor, 1976: ”Vaggsång” 
167 Ibid. 
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En möjlig anledning till varför genus porträtteras olika av de båda banden kan vara på grund 

av bandens egna strukturer. Som tidigare nämnt i studien består Hoola Bandoola Band enbart 

utav manliga medlemmar, medan Röda Bönors motsvarighet består av enbart kvinnliga 

medlemmar. Då Röda Bönor bestod av enbart kvinnor kan det möjligtvis ha varit så att de 

kände sig mer anknutna till kvinnorörelsen än vad Hoola Bandoola gjorde, då de reformer 

som kvinnorörelserna kampanjade för även rörde dem som kvinnor. Detta kan tolkas som en 

möjlig anledning till varför Röda Bönors porträttering av genus är mer enhetlig och samtidigt 

följer kvinnorörelsernas agenda mer än Hoola Bandoola Bands låtar. Hoola Bandoola Bands 

låtar innehåller, som tidigare nämnt, varierade porträtteringar av kvinnan, där vissa 

porträtteringar kan tolkas som motsägande till vad kvinnorörelserna på 1970-talet stod för, 

exempelvis låtarna Juanita168 och Älska mej, Bill169. Då Hoola Bandoola Band består utav 

enbart manliga medlemmar kan en möjlig anledning vara att de inte hade stark koppling till 

kvinnorörelsen som Röda Bönor verkar ha. Detta kan vara en möjlig förklaring till varför de 

utvalda låtarna av Hoola Bandoola Band skiljer sig mer än motsvarigheten av Röda Bönors 

låtar.  

 

7.1.2. Vilka influenser från 1970-talets kvinnorörelser kan ha påverkat bandens 

porträtteringar av genus? 

Både Arvidsson170 och Östberg171 lyfter flera kopplingar till att den progressiva 

musikrörelsens och kvinnorörelsens framväxt under 1970-talet var kopplade till varandra. 

Båda rörelserna tog fäste i Sverige under nästan samma tid, det vill säga runt år 1968, och 

växte parallellt med varandra. Då den progressiva musikrörelsen var starkt förknippad med 

att vara progressiv förefaller det sig möjligen inte konstigt att den progressiva musikrörelsen 

och kvinnorörelsen tog del av varandra. Då musik kan användas som ett verktyg för att sprida 

budskap är det inte heller konstigt att budskap om progressiva idéer genomsyrade låtarna. 

Eftersom idéer på kvinnorörelsernas agendor även genomsyrades av progressiva reformer, 

kan det ses som möjlig förklaring till varför idéer om dessa reformer från kvinnorörelserna 

även går att urskilja inom den som musik producerades av den progressiva musikrörelsen. 

Detta gäller inte minst då Hoola Bandoola Band och Röda Bönor, som studien visar har 

tydliga spår av kvinnorörelsernas agendor i sina låtar.  

      

                                                
168 Hoola Bandoola Band, 1975: ”Juanita”  
169 Hoola Bandoola Band, 1975: ”Älska mej, Bill” 
170 Arvidsson, 2008. 
171 Östberg, 2002. 
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Med låtarnas innehåll i åtanke finns det flera urskiljbara influenser från 1970-talets 

kvinnorörelser i låtarnas innehåll och budskap. Flertalet teman på kvinnorörelsegruppernas 

olika agendor kan urskiljas i låtarna. Det främsta temat som genomsyrar låtarna är kvinnornas 

strävan efter jämställdhet. Som både Arvidsson, Schmitz och Östberg lyfter, var ett 

återkommande tema inom kvinnorörelsen en eftersträvan av ökad eller total jämställdhet i 

samhället. Detta gällde både inom arbetslivet, det sociala livet och privatlivet. Privatlivet kan 

definieras som fokus på exempelvis hemmet, där kvinnorörelser ville ha en ökad jämställdhet 

för att både kunna jobba eller studera, samtidigt som de kunde agera mödrar. Denna önskan 

och strävan efter jämställdhet kan urskiljas i en majoritet av de utvalda låtarna. Dessa låtar är 

Kvinnoförakt172 och Juanita173 av Hoola Bandoola Band och låtarna Sången om Anne-

Marie174, Skärp dig, Anne-Marie175, Sången om sexualmyterna176 och Vaggsången177 av Röda 

bönor. Den enda låten som inte konkret uttrycker önskad jämställdhet är Hoola Bandoola 

Bands låt Älska mig, Bill178.  Dock kan denna låten tolkas som att de vill belysa bristen på 

jämställdhet, då kvinnan porträtterats att vara i ett konstant behov av mannen. Detta kan i sin 

tur tolkas som ett möjligt avstånd från kvinnorörelsernas agenda.  

      

I samband med temat jämställdhet kan andra återkommande teman från samtliga låtar 

urskiljas som reaktioner mot ojämställdhet. Dessa återkommande teman är då: män i 

maktposition, utnyttjandet och trakasserier av kvinnor, övergivenhet oavsett om det är sett ur 

en familjs eller individs perspektiv, men även hopplöshet och misstro. Detta kan ses som en 

tolkning av det som kvinnorörelser kämpade och demonstrerade emot under 1970-talet. 

Dessa nämnda teman kan även ses som direkta motsatser till begreppet jämställdhet och 

begreppets innebörd och kan då förklara varför dessa teman används för att rikta kritik mot 

samhällsstrukturer och normer. 

7.2 Annat möjligt utfall 

Denna del av kapitlet Resultatdiskussion är till för att belysa det faktum att den här studien 

skulle kunna få ett annat resultat om någon annan än mig själv skulle utföra denna studie. 

Detta är främst på grund av att studien till stor del baseras på en hermeneutisk analysmetod. 

                                                
172 Hoola Bandoola Band, 1975: ”Kvinnoförakt”  
173 Hoola Bandoola Band, 1975: ”Juanita”  
174 Röda Bönor, 1976: ”Sången om Anne-Marie” 
175 Röda Bönor, 1976: ”Skärp dig, Anne-Marie” 
176 Röda Bönor, 1978: ”Sången om sexualmyterna” 
177 Röda Bönor, 1976: ”Vaggsång” 
178 Hoola Bandoola Band, 1975: ”Älska mej, Bill”  
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Berglund lyfter tydligt att början av en hermeneutisk analys, eller ett genomförande av den 

hermeneutiska cirkeln vid en analys, tar sin grund i ens egna förkunskaper om ämnet.179 Detta 

innebär i sin tur att mina förkunskaper av den progressiva musikrörelsen, kvinnorörelser och 

de utvalda banden för studien kan ha bidragit med en påverkan av studiens resultat, men 

möjligen även studiens frågeställningar. Studiens resultat hade mycket väl kunnat bli 

annorlunda om någon med betydligt mer, alternativt knappa, förkunskaper om ämnena hade 

utfört studien. Ett möjligt exempel är om någon med personliga upplevelser eller relationer 

till bandet Hoola Bandoola Band hade utfört studien. Om denna person hade utfört studien 

hade analysen av de utvalda låtarna kunnat bli annorlunda då forskaren möjligtvis använder 

sina egna kunskaper av bandet och låtarnas innehåll hade även i sin tur kunnat tolkas 

annorlunda. Samma princip gäller även om en forskare med mindre kunskap hade utfört 

studien, forskaren hade kanske tolkat låtarna annorlunda på grund av brist på förkunskaper. 

      

Angående frågeställningarna så hade de möjligtvis kunnat se annorlunda ut i fall en annan 

forskare hade analyserat studiens utvalda låtar, eftersom låtarna kan tolkas som att innehålla 

fler budskap än de som rör genusrelaterade frågor. En annan forskares förkunskaper hade 

möjligtvis varit mer fokuserade på partipolitiska frågor och hade i sin tur möjligen fokuserat 

på partipolitiska budskap. Sammanfattningsvis finns det en möjlighet att studiens resultat 

hade kunnat se annorlunda ut om en annan forskare utfört studien. 

      

Slutligen anser jag i samband med föregående stycken att det dock är viktigt att påpeka 

forskningens roll i en hermeneutisk analys, precis som Berglund även diskuterar i samband 

med den hermeneutiska cirkeln.180 Även om analysen av de utvalda låtarna delvis baseras på 

förkunskaper är dessa förkunskaper kompletterade med annat källmaterial, exempelvis i form 

av tidigare forskning. Detta källmaterial har givetvis en betydande roll i analysen, även om 

förkunskaper inte skall förminskas. Det är med andra ord dessa kombinationer som är 

grunden till en hermeneutisk analys, vilket då bör belysa att studiens resultat samtidigt inte är 

framkommen av enbart tidigare förkunskaper.  

 

                                                
179 Berglund & Ney, 2015, S. 122 
180 Ibid. S. 122 
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7.3 Hur kan användandet av låttexter i historieämnet argumenteras? 

Det bör påpekas direkt i detta kapitel att en studie av denna art med all sannolikhet är för 

omfattande och tidskrävande för att kunna användas i ämnet historia på gymnasienivå. Dock 

anser jag att studiens grundstruktur går att använda i ämnet historia, det vill säga att analysera 

musik från en historisk tidsperiod för att porträttera hur vissa idéer, normer och reformer har 

behandlats i historien. Genom att studera historiska låttexter kan elever skapa en förståelse 

om hur vissa ämnen har behandlats tidigare i historien.  

      

Det går även att motivera användandet av musik i historieämnet genom att koppla till vad 

Skolverket säger om historiekurserna. En del av historieämnets syfte lyder att elever ska 

utveckla ”Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån 

olika tolkningar och perspektiv”.181 Vidare finns det två punkter i det centrala innehållet för 

exempelvis kursen Historia 1a1 som kan motivera användandet av musik i historieämnet. 

Dessa är: ”Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, 

kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras 

situationer. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön 

och sexualitet” samt ”Tolkning och användning av olika slags källmaterial.”.182  Då både 

musik och låttexter kan tolkas som källmaterial, kan användandet av musik grundas i dessa 

utdrag. Utdragen lyfter även att källmaterialet ska spegla eventuella konflikter, reformer och 

livssituationer som rör exempelvis kön, bakgrund och sexualitet. Användandet av låtar från 

den progressiva musikrörelsen behandlar dessa kriterier och kan med all sannolikhet röra 

flertalet till beroende på fokus, då flera låtar behandlar, kritiserar och porträtterar olika 

aspekter. 

 

Användandet av musik i historieklassrummet har belysts tidigare. Butler lyfter att 

användningen av musik kan vara ett verktyg för att generellt öka elevernas motivation i 

klassrummet. Han menar att musik exempelvis kan kombineras i en startuppgift för en lektion 

för att öka deras uppmärksamhet. Utöver detta menar Butler att musik ur en generell 

synvinkel kan användas för att utveckla elevernas källkritiska kunskaper samt 

                                                
181 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 2011. S. 66 
182 Skolverket, 2011, S. 67–68 
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tolkningskunskaper av material, som i sin tur kan bidra till ökade möjligheter för elever att 

använda sina kunskaper inom reflektion och utvärdering.183 

 

Butler presenterar två former av användningen av musik i klassrummet, varav den ena 

fokuserar på låtvalet som en källa av information, medan det andra låtvalet ses som en 

musikalisk tolkning av en händelse.184 Med den förstnämnda uppgiften menar Butler att man 

med hjälp av att granska låten kan man diskutera med eleverna vad låten handlar om, vilket 

budskap den förmedlar eller vad den vill kritisera. Med hjälp av att framhäva vilken 

tidsperiod låten utgavs, kan man med eleverna genom diskussion få ökad kunskap och 

förståelse om låtens innehåll, samt varför viss kritik eller budskap framfördes. Med hjälp av 

låten kan eleverna samtidigt få en ökad kunskap om den tidsperiod eller händelse låten 

handlar om, utifrån att låten behandlas som en informationskälla.185 Den andra uppgiften 

Butler presenterar handlar främst om att tolka varför texten till låten har skrivits, det vill säga 

vilka åsikter, idéer eller tankar det fanns bakom skapandet av låten. Genom att göra detta kan 

elever få en ökad förståelse om varför dessa åsikter fanns, med andra ord vilka historiska 

händelser som har orsakat att låten i fråga har uppkommit. Då denna uppgift inte fokuserar på 

den aktuella historiska händelsen som låten speglar får eleverna istället möjlighet att ta del av 

hur den historiska händelsen har betraktats av andra. Det ger eleverna ytterligare möjlighet att 

ta del av flertalet synsätt av en historisk händelse.186 

 

Även Edwards yrkar på att musik är användbart i historieundervisningen. Likt Butler menar 

Edwards att användandet av låtar i undervisningen kan öka elevernas historiska förståelse, 

men inte heller som en ensam uppgift, utan istället som ett komplement till den generella 

historieundervisningen om speciella teman. Edwards använder den amerikanska 

medborgarrättsrörelsen som tema, där han valt att använda fem låtar skrivna av den 

amerikanske artisten Bob Dylan. Anledningen till detta är för att dessa låtar skrevs av Dylan 

för att sprida samhällskritiska budskap i samband med – och i samhörighet till den 

amerikanske medborgarrättsrörelsen. Samtliga låtars innehåll, dock var för sig, hanterar olika 

händelser eller budskap anknutna till tidigare nämnda rörelse.187 Edwards syfte med att 

                                                
183 Butler, Simon, ”`What’s that stuff you’re listening to Sir?´ Rock and pop music as a rich source for historical enquiry”, 

Teaching History: The Historical Association, nr. 111, 2003. S. 1 
184 Butler, 2003, S. 2  
185 Ibid. S.2 - 3 
186 Ibid. S.3 - 6 
187 Edwards, Christopher, “Down the foggy ruins of time: Bob Dylan and the concept of evidence”, Teaching History: The 

Historical Association, nr. 140, 2010. S. 1  
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använda dessa låtar är för att klargöra för eleverna att det är skillnad mellan det förflutna och 

historian, det vill säga all möjlig historia och den historia som har presenterats, exempelvis 

av historiker. Edwards yrkar på att detta är något som elever ideligen har svårigheter med att 

urskilja. Genom att använda musik från en historisk tidsperiod som man arbetar med får 

eleverna möjlighet att se historian från ytterligare perspektiv än exempelvis en historieboks 

fakta, där de kan få möjlighet att se musikens berättelser som antingen källor, berättelser eller 

åsikter om samma historiska händelse.188 Edwards presenterar flertalet uppgifter som 

eleverna kan arbeta med, där varje uppgift är relaterad till en av de valda låtarna från Bob 

Dylans repertoar. En genomsyrande arbetsmetod som Edwards presenterar i sina uppgifter är 

att han inte enbart använder låtarna i sin enkelhet, utan kombinerar dem med olika variationer 

av material som tillägg. Exempelvis presenterar Edwards en uppgift där en av Bob Dylans 

låtar kombineras med en nyhetsartikel som redogör samma händelse som Bob Dylan sjunger 

i den valda låten. Med hjälp av både låt och artikel får eleverna möjlighet att redogöra 

händelsen, samt diskutera eventuella funderingar som kan förekomma efter att ha granskat 

material. Edwards lyfter att eleverna här ska försöka få ökad kunskap om att en källa eller 

berättelse inte utesluter den andra. Med andra ord menar Edwards att eleverna med hjälp av 

olika sorters material kan få en ny och nyanserad bild av en historisk händelse.189  

 

Edwards påpekar att tidigare nämnda uppgifter kan betraktas på två olika nivåer, varav en är 

översiktlig medan den andra kan ses som utvecklad. Den första betraktelsen kan ses som en 

möjlighet för elever att få ökad kunskap om en tidsperiod, medan den andra främst fokuserar 

på att elever får en ökad kunskap om tidsperiod med fokus på olika synvinklar. Slutligen 

påpekar Edwards att dagens historieundervisning bör ta vara på att använda olika teman, 

exempelvis musik, för att öka elevernas intresse och utmana dem, istället för att enbart 

använda traditionella hjälpmedel, exempelvis historieböcker.190 

 

Ur en ytterligare didaktisk synvinkel man kan yrka på att låttexter kan fungera på samma sätt 

som att använda skriven text i klassrummet, exempelvis romaner. Efter egna erfarenheter 

används litteratur, som exempelvis romaner eller enkla textstycken, frekvent i ämnet historia. 

Dock verkar dessa användas som ett komplement till övriga fakta och forskning. Om man 

värdesätter låttexter på samma sätt som litteratur så borde även låttexter kunna användas i 

                                                
188 Edwards, 2010, S. 1–2 
189 Ibid. S.5–7 
190 Ibid. S. 8 
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klassrummet. En ytterligare poäng med att använda musik kan även vara att det till någon 

grad även kan öka elevernas intresse för ämnet. Queckfeldt påpekar att historiska romaner 

kan användas som ett didaktiskt eller pedagogiskt verktyg i undervisningen, exempelvis för 

att föra ut kunskap.191 Hon fortsätter med att påpeka att romaner tidigare har använts för att 

presentera hur historia borde tolkas. Dock påpekas det att historian kan vara skriven ur en 

objektiv synvinkel. Detta kan erbjuda läsaren en idé om hur historian istället kan ha varit.192 

Man ska även ha i åtanke att samma historiska tidsperiod eller händelse kan porträtteras 

annorlunda beroende på vem det är som skrivit berättelsen. Detta kan i för sig skapa en mer 

kompletterad bild av historien, då man får se flera tolkningar.193 Genom att använda låttexter 

och värdesätta detta på samma sätt som romaner, kan man möjligen skapa en bild av hur 

historien kan ha varit. Analyserar man låttexter från samma tidsperiod men skapade av olika 

artister alternativt band kan elever möjligen även se hur historian kan porträtteras i olika 

aspekter. Queckfeldt lyfter att man även kan använda texter, som romaner, till att diskutera 

samhällsfrågor och livsstils-aspekter, exempelvis genusrelationer.194  

 

Det går att yrka på att även låttexter kan fungera på samma vis som exempelvis romaner. 

Genom att studera olika artisters eller bands låttexters innehåll och komplettera detta med 

ytterligare fakta, likt Butler195 och Edwards196, så kan elever med all sannolikhet skapa en 

uppfattning om hur historien kan ha sett ut eller betraktats. Genom att komplettera detta 

ytterligare med studiefrågor, exempelvis liknade denna studiens två första frågeställningar, 

kan elever även skapa en uppfattning om hur vissa dilemman har hanterats historiskt, eller 

hur historiska tidsperioder kan ha skildrats olika beroende åsikter och tankar. Tar man denna 

studie som exempel så kan man få en uppfattning om att detta studiesätt fungerar, dock med 

utgångspunkten att eleverna med all sannolikhet inte behöver genomföra sina studier i samma 

omfattning som denna studie. Exempelvis kan elever få ta del av två olika låttexter efter att 

ha arbetat med en period. En analys av dessa låttexter samt en frågeställning att utgå efter kan 

möjligen då vidga eller förstärka elevers uppfattning om en historisk händelse ur olika 

perspektiv, vilket i sin tur kan tolkas som en frisk fläkt för eleverna i historieundervisningen.  

 

                                                
191 Queckfeldt, Eva. Det var en gång… Om historiska romaner och romaner som blivit historiska. I Historien är nu: en 

introduktion till historiedidaktiken, 2., [uppdaterade och bearbetade] uppl. Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), 73–

90.  Studentlitteratur, Lund, 2009. S. 74 
192 Queckfeldt, Det var en gång…, 2009, S. 75–76 
193 Ibid. S. 83 
194 Ibid. S. 86 
195 Butler, 2003. 
196 Edwards, 2010. 
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7.4 Vidare forskning 

Då denna studie har utgått från att analysera sju utvalda låtar av två band, det vill säga Hoola 

Bandoola Band och Röda Bönor, som är kopplade till den progressiva musikrörelsen så finns 

flera riktningar till vidare forskning som kan anses önskvärda. Först hade en studie av större 

omfattning varit intressant att del av. Med detta menas en studie med band och artister som 

möjligen har setts som mest populära av det svenska folket och som har gjort störst avtryck 

på den svenska populärkulturen. Exempel på sådana band alternativt artister hade kunnat vara 

Nationalteatern, Turid Lundquist, Pugh Rogefeldt, Marie Bergman, Peps Blodsband och 

många mer. En studie av denna art hade mycket väl kunnat vara en fortsättningsstudie av 

denna. En ytterligare intressant studie hade varit en mer komplett studie av hur genus har 

porträtterats i låtar från den progressiva musikrörelsen samt hur låtarnas innehåll har 

influerats av kvinnorörelsen under 1970-talet. Ordet komplett i denna mening kan definieras 

som att samtliga låtar av samtliga band som har erkänts tillhöra den progressiva 

musikrörelsen studeras. En studie av sådan art och storlek hade mycket väl kunnat skapa en 

helhetsbild av denna studies frågeställning.  

      

En tredje och sista intressant idé för vidare forskning är om denna studies ena utgångspunkt, 

med andra ord om hur genus har porträtterats i musik, hade implementerats på andra 

musikgenrer. Den främsta anledningen för detta kan ses som personlig reflektion av dagens 

pågående kvinnorörelse kallad “Metoo”. som har uppdagat flertalet sexuella trakasserier 

inom både den privata och offentliga sektorn. Då musik är en stor del av populärkultur hade 

det varit intressant att ta del av hur mer moderna musikgenrer speglar denna genusfråga. 
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Bilaga 1 

 

Urval - låttexter 

 

Hoola Bandoola Band 

 

Älska mej, Bill (1975) 

Där ute är det stormigt men här inne är det lugnt; 

här fläktar inte minsta lilla pust 

Och där ute är det kyligt men här är allting varmt; 

här hettar det av trånad och av lust 

Vad bryr vi oss om stormar på världens alla hav 

Här inne kan vi njuta tills skutan går i kvav 

 

Älska mej, Bill 

Gör vad du vill 

Kyss mej tills kaffet blir kallt 

Du som är man 

gör vad du kan 

Jag älskar dej mera än allt 

Stanna hos mej, jag vill vara din vän 

Gå inte innan jag vaknar igen 

Älska mej, Bill 

Låt tiden stå still 

Du är mitt liv och mitt allt 

 

Där ute faller regnet i floder mot vårt tak 

Här inne är det torrt i varje vrå 

Och nattens djupa mörker når inte in till oss 

där lamporna och lyktorna står på 

Vad rör oss livets skuggor eller händelsernas ström 

Här inne kan vi leva som man lever i en dröm 

 

Älska mej, Bill 

Gör vad du vill 

Kyss mej tills kaffet blir kallt 

Du som är man 

gör vad du kan 

Jag älskar dej mera än allt 

Stanna hos mej, jag vill vara din vän 

Gå inte innan jag vaknar igen 

Älska mej, Bill 
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Låt tiden stå still 

Du är mitt liv och mitt allt 

 

Där utanför drar massan av trashankar förbi 

Här inne finns det bara du och jag 

Och på gatorna hörs ropen mot våld och tyranni 

Men här inne är det tyst som i en grav 

Så kom och låt oss sjunga som vi aldrig sjungit förr 

Låt inte dom där ute få banka på vår dörr 

 

Älska mej, Bill 

Gör vad du vill 

Kyss mej tills kaffet blir kallt 

Du som är man 

gör vad du kan 

Jag älskar dej mera än allt 

Stanna hos mej, jag vill vara din vän 

Gå inte innan jag vaknar igen 

Älska mej, Bill 

Låt tiden stå still 

Du är mitt liv och mitt allt 
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Kvinnoförakt (1975) 

Min tjej kom hem från jobbet och var deppig en dag 

Hon svor och fräste, hon var inte glad 

Så jag sa: "Älskling, och älskling hur är det fatt?" 

Hon sa: "Nu har jag fått nog av detta satans kvinnoförakt!" 

För i morse kom en typ och gav mej en check 

Och han ville göra en film om mina bröst och min häck 

Men jag sa: "Polarn, du borde nog ta dej i akt 

För du ska jävlar inte leva på att sprida nåt kvinnoförakt!" 

Och på jobbet kom chefen och gav mej förslag 

Och sa att frugan hans och ungarna var bortresta ett tag 

Och när jag bad honom dra så blev jag löst från mitt kontrakt 

Men jag går hellre ner och stämplar än jag odlar hans kvinnoförakt! 

För dom som tjänar på att folk bedövas av drömmar 

är ju kärleken ointressant 

Sen får dom kalla det för frihet eller precis vad dom vill 

Men att brudarna förnedras är fan ingen frihet 

Eller nå't dom själva har valt 

Om deras chanser får bero på hur stora lökar dom har! 

Och du själv blir lika lurad fast du inte vill tro't 

För dina porrblaskor i din gitarr 

är alla fyllda av atleter som tar ett nummer i timmen 

Men om du drömmar om ett harem, så ger jag dej pengar 

Till att flyga ner till Qatar 

Om du nu tror att du är kapabel att ligga i hela dan! 

Men liberalerna är värst för dom tror det jämnas ut 

Om man för varje brud man visar också viker ut en kuk! 

Men älskling kom då ihåg vad jag sagt: 

Det enda man då uppnår är ett fullständigt mänskoförakt! 
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Juanita (1975) 

Juanita, hon var vacker som en gryning 

När de möttes i Madrid för längesen 

Och han var ung, han var en av många hundra 

Som rest ner för att slåss för friheten 

Och Juanita, hon var med de vid fronten 

Och hennes glöd gav de andra kraft och mod 

Och om kvällen sjöng hon sånger till gitarren 

Om folket och den framtid 

Som hon var beredd att försvara med sitt blod 

 

Juanita, han ska alltid komma 'håg dig 

För hans inre ska du alltid finnas kvar 

Juanita, fast han aldrig kunde få dig 

Kan han minnas hur stark och fin du var 

 

Men de förlora', för fascisterna var starka 

Och han for hem, med bara bitterheten kvar 

Och Juanita måste gömma sig i bergen 

Och fast han skrev så fick han aldrig några svar 

Men åren gick, och också hjältar blir gamla 

Och de får hoppas att de yngre vill ta vid 

Han blev gift, och fick söner och döttrar 

Och hans tid med Juanita 

Blev liksom en drömbild från ett annat liv 

 

Juanita, han ska alltid komma 'håg dig 

För hans inre ska du alltid finnas kvar 

Juanita, fast han aldrig kunde få dig 

Kan han minnas hur stark och fin du var 

 

Hans båda söner var i Spanien förra sommar'n 

Och semestra' på ett nybyggt lyxhotell 

De hade träffat en gammal gumma ner vid stranden 

När de gick ut för att festa sent en kväll 

De hade pratat och berättat vad de hette 

Och om sin far som en gång varit i Madrid 

Då steg hon upp och sa: "Honom har jag älskat! 

Men här springer ni och göder nåt 

Han har bekämpat med risk för eget liv! 

 

Så ge er av! Jag är trött på era svängar! 

För ni fördröjer bara frihetens stund 
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Och ni borde veta, att turisternas pengar 

Är som honung i förtryckarnas mun!" 

 

Juanita, han ska alltid komma 'håg dig 

För hans inre ska du alltid finnas kvar 

Juanita, fast han aldrig kunde få dig 

Kan han minnas hur stark och fin du var 
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Röda bönor 

 

Sången om Anne-Marie (1976) 

Gott folk, vi ska berätta om en sorlig tjejhistoria 

Som kommer att ta glansen från vår välfärdssamhällsgloria 

Och flickan hette Anne-Marie, hon var som du och jag; 

Ej av bästa samhällsklass, men full utav behag 

Måtte jag så förbli, sa Anne-Marie 

Och skolan gick väl bra fast hon var inte bäst i klassen 

Men hon var nöjd och glad, det ska man va i medelklassen 

Men världen kändes inneklämd och livet ganska trist 

Hon insåg att hon måste flytta hemifrån till sist 

Nu är frihetens tid, sa Anne-Marie 

Och Anne-Marie var nitton år och då var det dags att knulla 

Och flickorna var blygare för pojkarna var fulla 

Och som dom snacka skit och som dom stank av öl och vin 

Och letade och fumlade men hitta inte in 

Där slank kuken förbi, sa Anne-Marie 

Men nästa gång gick bättre, då blev Anne-Marie på smällen 

Och det var inte dåligt för att vara första kvällen 

Vad gör jag nu, sa Anne-Marie, när jag har blitt med barn? 

Ska jag eller ska jag inte gifta mig med karln? 

Den som lever får si, sa Anne-Marie 

O, jesus kors, sa Anne-Marie, jag känner hur det rycker 

Det ska väl gå för helvete att leva utan krycker 

Jag satsar på mig själv och den som snart ska komma ut 

Så får jag se, och ni får se, vad detta får för slut 

Jag står fast, jag står bi, sa Anne-Marie 

Men ensamhet och barn det blev med titeln svårt att bära 

Och det och mycket annat fick vår Anne-Marie lära 

Och fastän det gick framåt fick hon också många slag 

Besvikelsen blev större, större, större dag för dag 

Är man tjej får man tji, sa Anne-Marie 

Men inte tappa taget nu, gå på och på och kämpa 

Låt präktigt fyllda arbetsdagar sorg och smärta dämpa 

Ibland så fick hon höra: Du som är så grann och klok 

Ska väl inte tvunget bära yrkeskvinnans ok 

Vilken filosofi, sa Anne-Marie 

Mej lyster inget sådant tal. Jag gör vad jag har lust med 

Och mången är det karl som jag har tagit meh en dust med 

Det konstiga är bara - är han dummare än jag 

Så blir han lik förbannat min chef en vacker dag 

Det är samhällsmelodin, sa Anne-Marie 
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Det är orättvist, jag låser in min chef på toaletten 

Det låter kanske fult, men han kan sitta på klosetten 

Sen börja hon att jobba mens han miste sin balans 

Och sprängde dörren, sket och skrek att firman den var hans 

Det är din teori, sa Anne-Marie 

Jag gör en del av jobbet, jag vill också få bestämma 

Håll käften och försvinn så ska jag ge dej drygt en femma 

Men jag har barn, sa Anne-Marie, jag måste ha ett knog 

Med ditt lilla kvicka huvud klarar du dej nog 

Man får ha fantasi, sa Anne-Marie 

Men- 

Det gällde inte huvet för det gällde hela kroppen 

Hon nådde inte toppen för hon sakna lilla snoppen 

Hon fylldes successivt av en allt större bitterhet 

Man får en del, man får ej allt är min erfarenhet 

Men ska det kallas liv, sa Anne-Marie 

Ett sådant liv kan ingen riktig människa fördraga 

Det vill jag inte längre, jag ska taga mig av daga 

Jag litar på min dotter, hon som kommer efter mej 

Sa Anne-Marie, gick upp på vinn och hängde sej 

Nu är min tid förbi, sa Anne-Marie 

Men uppfatta på rätt sätt vad vi givit som exempel 

Och fortsätt ni och kämpa mot ett nedbrytande rollspel 

Vår avslutning om Anne-Marie är en definitiv 

Och inget blir sej likt så länge liv föder liv 

Men får ha fantasi, som Anne-Marie 

La-la-la-la-la-la-la.... 

För säga vad man vill om Anne-Mariii...e 

Nog hade hon väl en viss fantasiii...? 
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Skärp dig Anne-Marie (1976) 

a) Det är svårt, sa Anne-Marie 

Jag orkar inte med det 

Det ställs för stora krav 

I förhållande till det politiska läget 

 

b) Passa dig noga och tänk på vad du säger 

För där är du inne på farliga vägar 

För drar du dig undan som svåra beslutet 

Blir frigörelsen avbruten 

 

Men se på hur jag har det och se på vad jag gör 

Och jag kan inte begripa vad ni klagar för 

 

Du gör väl inte mera än man kunde vänta 

Av en sådan driftig jänta 

 

a)Men jag och mina barn  

Vi bor i verkligheten 

Det kan va svårt för oss 

Att rädda mänskligheten 

 

b)Men du och dina barn  

Ska tas med verkligheten 

Tänk på ‘dä och dä 

Ni tillhör mänskligheten 

 

a)Men alltid är jag ensam och knappast får jag stöd 

Och sen kan den jag pratar med va aldrig så röd 

Men bärarna av idéerna 

Känner så sällan igen individerna 

 

b)Ja något är väl riktigt som du säger 

Men du tar ingen ställning, du hukar och väjer 

Historien står aldrig stilla 

Då skulle den börja må illa 

 

O allt vad ni säger låter riktigt och bra 

Men kanske vet jag inte riktigt vad det är jag vill ha 

För det räcker inte till för oss socialister 

Att säga att vi inte är kapitalister 

 

b) Nej, givetvis inte med du krossar aldrig pampen 
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Om du inte själv är med och deltar i kampen 

Om någonting ska göras så ska det göras nu 

Och det finns ingenting som säger att det inte ska va du 

 

Nej det finns ingenting som säger att det ska va jag 
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Vaggsång (1976) 

Sov sött, lilla barn 

Jag håller dig i handen 

Du ska växa stark och fri 

du ska klippa banden 

som ännu håller mamma fast 

i de gamla former 

Leva i din kvinnlighet 

men bryta alla normer 

Älska många i jämlikhet 

Arbeta i säkerhet 

om att framtiden 

också tillhör dig 
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Sången som sexualmyterna (1978) 

Ett gammalt ordspråk säger: "En kvinna som säger nej menar kanske. En kvinna som säger 

kanske menar ja, och en kvinna som säger ja, det är ingen sann kvinna".  

 

Tro dä'!! 

 

Har ni läst sexualbrottsutredningen 

om inte ska ni veta att enligt den 

Är alla kvinnor små våp som inte vet 

ett enda dugg om sin sexualitet. 

 

Ty en kvinna är så attraktiv och utstuderad 

att en stackars man kan bli väldigt frustrerad 

då ska väl kvinnorna ta konsekvensen 

om inte männen kan se gränsen. 

 

Och alla måste inse att sexualitet 

alltid hänger samman med aggressivitet 

och det kan inte vara brottsligt att ta för sig 

när nån så skamlöst bjuder ut sig. 

 

Dessutom vet ju inte kvinnorna vad dom vill 

har hon sagt ja till en sak vill hon lite till 

för ett nej från en kvinna är aldrig riktigt nej 

det vet väl varje karl och låter inte lura sig. 

 

Så tjejer om ni blir utsatta för våldtäkt 

efter att bara ha pratat med en kille 

så är det för att ni så våldsamma känslor väckt 

eller för att ni egentligen ville. 

 

Vilken bild som utredarna vill ge oss 

att män har lustar som dom inte kan betvinga 

om det är så får vi börja springa 

eller också får vi lära oss att slåss. 
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