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Abstract 

 

Previous research shows how male and female can be reflected differently within the 

progressive music movement and other music genres. This research often derives from the 

dichotomy between women and men and analyzes how the prevailing gender order affects 

culture and its followers. The purpose of this study is to investigate how the progressive 

music movement portrays men and how these can be sorted into the masculine hierarchy. 

Through a hermeneutic perspective and with the help of Raewyn Connell's masculinity 

theory, Hoola Bandoola Band's texts are analyzed to investigate how they portray men and 

their social position in relation to the masculine hegemony. The study also takes a didactic 

perspective and in front of a discussion regarding how the music in question can be used in 

the subject of history at the upper secondary school. The result shows that the lyrics of the 

band regards men with the hegemonic, the participant, the subordinate and the marginalized 

masculinity. The result also shows that the most prominent categories are the hegemonic and 

the participatory masculinity. This is because many texts center around men who possess a 

dominant position and men who legitimize the prevailing hegemony. The subordinate 

masculinity is depicted by the men who sympathize with feminism and who want to change 

women's subordinate position. They can also be portrayed as homosexual men. Men who are 

categorized by the marginalized masculinity often relate to men who lack the influence of the 

prevailing hegemony and who do not legitimize the hegemony even though the possibility 

exists that they possess desirable attributes. Their position is clearly based on a structure that 

means that their class affiliation places them in a marginalized power position.  
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2. Inledning 

 

Året var 1995. Jag var sex år gammal och något som skulle påverka mig som person och hur 

jag såg på världen gjorde intåg in i mitt liv. Jag och min fortfarande idag bästa vän hittade en 

skiva i gömmorna som innehöll Jojje Wadenius Goda’ Goda’. Efter den reaktion som följde 

varje gång vi lyssnade på samtliga låtar var det inte svårt för våra föräldrar att introducera oss 

till fler skivor som snabbt blev utslitna, delvis av vår oömma hantering, men också eftersom 

vi höll skivspelaren varm. I vår favoritsamling grävde vi bland annat mellan skivor såsom 

James & Karins Barnlåtar (1974) och Djurens Brevlåda (1976). Under åren av min uppväxt 

har musiken varit ett växande och passionerat intresse där jag alltid flutit över många av dess 

genrer och rörelser för att då och då djupdyka där jag velat utforska mer. Var jag än befunnit 

mig, om det var på mitt gamla pojkrum, i hörlurar eller senare i livet, i bilen, så har alltid 

musik strömmat från högtalarna. Genrer som rock, black metal, punk, jazz, reggae och progg 

blev områden inom musiken där jag kände mig mest hemma som ungdom.  

 

På senare dagar har jag kommit underfund med att ett av skälen till varför jag drogs till dessa 

musikstilar var på grund av den gemensamma attityd som dessa besitter. Nämligen att utmana 

samhället. Musik är inte bara ett uttryckssätt. Det är också en del i människors 

identitetsskapande. Det är intressant att se hur människor bygger sin identitet på 

föreställningar om gemenskap baserat på så många sociala fenomen. Det kan vara nationell 

gemenskap, etnisk gemenskap eller samhörighet mellan stadsinvånare. Men det kan också 

bero på vilka kläder vi bär eller vilken musik vi lyssnar på. Att musik skapat gemenskap i 

olika former är inte svårt att argumentera för, och vi kan också se att musik har varit verktyg 

för att samla människor till handling eller för att uttrycka åsikter på sociala arenor. Ur ett 

yrkesperspektiv som blivande lärare kan jag ofta ställa mig frågan om hur denna vetskap kan 

förmedla kunskap till mina blivande elever. Om dessa fenomen kan bilda en förståelse för 

människors handlingar eller uttryckssätt så bör även ett historiskt perspektiv på olika 

kulturella former kunna bidra till en djupare förståelse för det förflutna och det samhälle som 

existerade i dess samtid.  

 

Den progressiva musikrörelsen var en del av den kraftfulla vänstervågen som drev fram 

under 1960- och 70-talet och uttryckte kritik mot vad som ansågs som orättvisor i samhället, 
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inte bara i Sverige utan över större delar av världen. Den progressiva musikrörelsen var nära 

kopplad till 1960- och 70-talets ungdomsradikalisering och var i betydande utsträcknings 

politiserad. I texterna som musikgrupperna skrev finns kopplingar till kvinnorörelsen, Gröna 

vågen, de vilda strejkerna och samhälleliga orättvisor. Enligt Östberg (2018, s.98) var många 

gruppmedlemmar involverade i de olika rörelserna i den utsträckning att de gick på 

demonstrationer, och spelade på deras möten. Proggen var ett av de viktigaste uttrycken för 

tidens radikalisering eftersom den lyckades sprida dess budskap till fler människor än någon 

annan del av tidens rörelse och arvet från bland annat Hoola Bandoola Band och Blå tåget 

lever kvar genom deras mer kända sånger än idag.  

 

Östberg (2018, s.95) hävdar att framför allt 1970-talet kan ha varit den viktigaste tiden i 

Sverige när det gäller kvinno- och jämställdhetsfrågor. Detta eftersom diskursen fick stor 

spridning även utanför de grupper som fokuserade sitt engagemang på kvinnorättsfrågor, 

bland annat genom den progressiva musikrörelsen. Som sagt, var ett av fokusområdena för 

musikrörelsen att synliggöra orättvisor i samhället, och det var inte sällan feminism och 

femininitet som musikerna valde att belysa i sina texter. Det finns dessutom forskning som 

undersökt dessa ämnen i koppling till flera grenar av vänsterrörelsen. Bland annat Hillevi 

Ganetz studie Hennes röster. Rocktexter av Turid Lundqvist, Eva Dahlgren och Kajsa Grytt 

(1997) som analyserar hur kön speglas genom några av musikrörelsens kvinnliga artister. För 

att kunna utöka kunskapen gällande hur musikrörelsen synliggjorde könsroller och 

stereotyper inom samhället så behövs ett perspektiv som behandlar manlighet och hur den 

kan ha speglats på samma arena. Därför har jag med denna studien för avsikt att positionera 

mig i relation till tidigare forskning och genom det fokusera min undersökning på hur 

manlighet och maskulinitet speglas genom män som var aktiva inom den progressiva 

musikrörelsen, med Hoola Bandoola Band som manliga representanter för musikrörelsen. 

Dessutom kommer det inom studiens ramar finnas en avsikt att utöka kunskapen hur denna 

typ av källmaterial kan bidra till att vidga perspektivet på historien. 

 

 

2.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka och redogöra för hur olika maskuliniteter speglas 

inom den progressiva musikrörelsen under åren 1970 och 1975. Detta genom studerande och 
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analyserande av bandet Hoola Bandoola Band och deras låttexter som publicerades under 

tiden. Tanken är att detta ska resultera i vidare kunskap gällande manlighet och maskulinitet, 

men också hur dessa fenomen porträtteras inom uttrycksformer kopplade till vänsterrörelsen 

under 1960- och 70-talet. I studien kommer också en diskussion äga rum som behandlar ett 

historiedidaktiskt perspektiv på ämnet. Inom ramen för studien är målsättning att kunna 

besvara följande frågor: 

 

Hur speglas maskulinitet i Hoola Bandoola Bands texter? 

 

Vilka olika maskuliniteter porträtteras i texterna och på vilket sätt skiljs dessa åt? 

 

Hur kan Hoola Bandoola Bands texter användas i undervisning av historieämnet? 

 

 

2.2 Disposition 

 

Studien består av en samling kapitel vilka kommer att presenteras och förklaras här i syfte att 

kunna överblicka studien och dess struktur. Tanken är att det ska underlätta för läsaren att 

skapa en övergripande förståelse för innehållet inom studiens olika kapitel.  

 

En inblick i den tidigare relevanta forskningen som granskats redogörs för under kapitel 3, 

Bakgrund och tidigare forsknings. Här sammanfattas de samhälleliga händelserna och 

förändringarna som närmast är relevanta för att förstå källmaterialet och dess plats i 

tidsperioden som undersökningen lägger sitt fokus på. Här redogörs även för en kort version 

av Hoola Bandoola Bands bakgrundshistoria. Under samma kapitel ges också en inblick i den 

forskning som gjorts angående genusvetenskap och intersektionalitet i relation till 

populärkultur med fokus på musik inom olika genrer.  

 

Det fjärde kapitlet Teoretiska utgångspunkter och metod presenterar den forskning som ligger 

bakom den metod som undersökningen utgår ifrån. Här förklaras det hermeneutiska 

perspektivet med fokus på den hermeneutiska cirkeln som använts för bearbetning av 

källmaterialet och analysen. Dessutom redogör kapitlet för den genusvetenskapliga teori som 

studien använt som verktyg för att kunna besvara de frågeställningar som studiens syfte 



4 
 

baseras på, en sammanfattning av Raewyn Connells maskulinitetsteori. Vidare förklaras hur 

dessa två teoretiska utgångspunkter praktiserats i behandlingen av källmaterialet samt den 

urvalsprocess och avgränsningar som möjliggjort vidare analys av materialet.  

 

Det femte kapitlet Analys och resultat förklarar den struktur som lägger grunden för 

presentationen av analysen och resultatet. Enligt Connell (1999, s.100-111) bygger den 

maskulina könshierarkin på fyra kategoriserade maskuliniteter. Den hegemoniska, delaktiga, 

underordnade och marginaliserade maskuliniteten. Kapitlet kommer bestå av en rad 

underrubriker varav varje kapitel redogör för analyser ur varje maskulinitet samt en 

resultatdiskussion som ifrågasätter resultatets utgång. Här presenteras studiens resultat samt 

de förklaringar som argumenterar för resultatet som analysen har lett till.  

 

I det sjätte kapitlet Didaktiskt perspektiv diskuteras användandet av musik i 

historieundervisningen med stöd från historieämnets syfte och centrala innehåll samt Simon 

Butlers artikel ‘What’s that stuff you’re listening to Sir?’ Rock and pop music as a rich 

source for historical enquiry (2003). Här framförs också en självreflektion gällande hur just 

Hoola Bandoola Bands texter och musik i övrigt kan berika historieundervisningen. 
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3. Tidigare forskning 

 

I detta kapitlet kommer jag redogöra för tidigare forskning som är relevant för studien. Det 

kommer inkludera samhälleliga fenomen gällande ämnet och under den tidsperiod som 

studien har för avsikt att undersöka. Detta för att förstå kopplingen mellan samhället och den 

musikrörelse som växte fram genom de radikala idéströmningar som kulminerade i slutet av 

1960-talet. Här kommer också relevant genusforskning presenteras övergripande med en mer 

tydlig redogörelse för maskuliniteter och den forskning som är relevant för att kunna besvara 

studiens frågor.  

 

 

3.1 Den progressiva musikrörelsen 

 

I slutet av 1960-talet växte det från olika politiska och ideologiska läger fram rörelser som 

skulle till att både synas och höras, inte bara i Sverige utan i större delen av världen. Kjell 

Östberg (2018) analyserar i sin bok 1968: När allting var i rörelse de rörelser som ägde rum i 

Sverige under 1960- och 70-talet och förklarar även de år som kan kallas för en språngbräda 

till perioden. 1968 är året då det enligt Östberg (2018, s.45-80,) kulminerade en våg av 

vänsterradikalisering. Denna vågen, som kallas för 68-vänstern eller vänsterrörelsen har olika 

intressanta beståndsdelar som på olika sätt utgjorde förändringar i samhället de följande åren. 

Kvinnorättsfrågorna utgjorde en het debatt för att förändra kvinnors rättigheter, maktordning 

och levnadsvillkor med den snabbt växande Grupp 8 i spetsen. Det var en grupp kvinnor som 

startade Grupp 8 på grund av deras missnöje för hur kvinnodebatten såg ut inom den vänster 

som många av dem tillhörde (Östberg 2018, s.93-96). Gröna vågen innebar att människor av 

hälso- och miljöskäl flyttade från storstäderna för att leva ett lugnare liv i förorter och på 

landsbygden samt det ökade intresset för alternativ kultur, jordbruk och boskapsskötsel 

(Östberg 2018, s.96-98). De Förenade FNL-grupperna (DFFG) gick i spetsen för den svenska 

Vietnamrörelsen som sympatiserade med FNL och demonstrerade mot USA:s involverande i 

Vietnamkriget med krav att de skulle lämna Vietnam och senare hela Indokina. Ur dessa 

rörelser växte också den progressiva musikrörelsen, också kallad proggen fram med 

omedelbar genomslagskraft. Östberg (2018, s.98-99) kallar proggen en mångfasetterad 

kulturell strömning som omfattade musikgrupper såsom Elda med höns, Fläsket brinner, 
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Röda stjärnans blåsorkester, Träd, gräs och stenar och Gudibrallan. De två band som många 

förknippar med rörelsen är proggens välkända Hoola Bandoola Band och Blå Tåget.  

 

Det kan vara värt att nämna att Östberg (2018, s7-8) förklarar det radikala 1960- och 70-talet 

som ett samhällsfenomen som det råder fundamentala skillnader gällande hur tiden ska 

karaktäriseras. Vissa anser att det var en kulturkatastrof. Andra att det var slutet på en period 

av ekonomiska framsteg och välfärdsutveckling. Det finns också de som skäms för sitt 

engagemang i den revolutionära vänstern och det som sades, skrevs och gjordes. Andra ser 

tillbaka på tiden med saknad då de karaktäriserar tiden som då världen plötsligt bröt igenom 

falska föreställningar. Samtidigt menar Östberg (2018, s.95) att framför allt 1970-talet kan ha 

varit den viktigaste tiden i Sverige när det gäller kvinno- och jämställdhetsfrågor. Detta 

eftersom diskursen fick stor spridning även utanför de grupper som fokuserade sitt 

engagemang på kvinnorättsfrågor, bland annat genom den progressiva musikrörelsen. 

 

 

3.2 Genus i populärkulturen 

 

Hillevi Ganetz har i sin avhandling Hennes röster. Rocktexter av Turid Lundqvist, Eva 

Dahlgren och Kajsa Grytt (1997), kopplat samman musik som skrevs under vänsterrörelsen 

med kvinnlig porträttering genom att analysera låttexter skrivna av framför allt Turid 

Lundqvist, Eva Dahlgren och Kajsa Grytt. Turid Lundqvist anses generellt, men också av 

Ganetz (1997, s.92) vara en av de främsta poeterna inom musikrörelsen och har därför vägt 

tungt för Ganetz analys där hon haft som avsikt att urskilja texternas budskap och innebörd. I 

hennes analys ser Ganetz bland annat hur kvinnor under 1970-talet kritiserar kvinnors roll i 

samhället som en stereotyp som de försöker frigöra sig ifrån. Detta genom att bland annat 

våga vara kritisk, men också bryta sig ifrån hemmet och ta sig ut på arbetsmarknaden. Detta i 

sig tolkar Ganetz som en spegling av tidens olika typer av femininiteter. I position till denna 

undersökning ställer sig min studie i liknande kontext, men väljer istället att undersöka hur 

maskuliniteter skildras genom män som var aktiva inom samma rörelse.  

 

Oskar Göbel har i sitt examensarbete ”Är man tjej får man tji, sa Anne-Marie” (2018) 

analyserat låttexter från två band förknippade med den progressiva musikrörelsen, Hoola 

Bandoola Band och Röda Bönor. Han har haft för avsikt att undersöka hur deras låttexter 
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porträtterar genus och även redogöra för vad som ansetts vara manligt respektive kvinnligt. 

Analysen har grundats i att undersöka dessa låttexters innebörd, budskap och hur de har 

influerats av dåtidens kvinnorörelser. Val av material kommer sig bland annat av den 

anledning att bandmedlemmarna i Hoola Bandoola Band består av endast män och i Röda 

Bönor endast av kvinnor, vilket skulle kunna bidra med ett perspektiv på ämnet utefter vilket 

kön låtskrivarna har. Studien visar att Hoola Bandoola Bands låttexter speglar manliga 

attribut som kan beskrivas som kärleksfull, tapper, sympatisk och åtråvärd samtidigt som den 

visar drag av attribut som speglar mannen som trakasserande, utnyttjande och som någon som 

besitter en maktposition (Göbel 2018, s.24-25). Kvinnor porträtteras enligt Göbel (2018, s.25-

27) i varierad grad som älskvärda och attraktiva kämpar för frihet och jämställdhet, men 

också som trakasserade och utsatta. Analysen av Röda Bönors texter går delvis i linje med 

analysen av Hoola Bandoola Band, men med tydligare inslag av att mannen är någon som 

utnyttjar sin besittande maktposition och att det är just män som trakasserar kvinnor som i sin 

tur speglas som tålmodiga men också normkritiska. I position till Göbels undersökning skiljer 

sig denna studie på följande vis: Studien är inte likt Göbels studie grundad i att undersöka hur 

män och kvinnor speglas i låttexter ur ett perspektiv präglat av Hirdmans genussystem, utan 

snarare hur den hegemoni som bildar en hierarki mellan olika maskuliniteter porträtteras i 

Hoola Bandoola Bands låttexter. Det betyder inte att Hirdmans genussystem är irrelevant, 

snarare tvärtom eftersom ett vidare genusperspektiv som beskriver män och kvinnors 

dikotomi är ett av verktygen för att kunna placera maskuliniteter inom den hegemoni 

Connells studier undersöker.   

 

Thomas Andersén och Jenny Nilsson (2006) studerar i sin magisteruppsats En helt vanlig 

kille litteratur med pojkar i tonåren som målgrupp och hur dessa speglar maskulinitet i 

relation till femininitet. Studien utgörs av analyser av fem böcker som behandlar manlighet 

och ibland jämställdhet i varierande grad. Andersén & Nilsson (2006) förklarar att samtliga 

böcker tydligt ifrågasätter det de kallar för den traditionella maskuliniteten så menar de att 

böckernas kommunikation kan vara problematisk då den traditionella maskuliniteten är 

påtagligt närvarande. De tolkar sitt resultat som delvis kritiserande men också reproducerande 

av stereotypa könsroller och exemplifierar det genom förklaringen att böckerna talar för att 

det är dåligt att vara för macho och alltså följa den hegemoniska maskuliniteten, medan de 

samtidigt uppmuntrar att avstå från att upplevas för mesig. Ett annat fenomen som studien 

visar är att böckerna verkar spegla män och kvinnor som varandras motpoler genom att klä 

kvinnor i en skrud av mystik, vilket i sin tur kan reproducera den hierarkiska könsordningen 
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mellan män och kvinnor. En helt vanlig kille (Andersén & Nilsson, 2006) är relevant för 

denna studie då den dels visar hur kultur kan vara könskonstruerande, och dels står den som 

ett exempel för hur kultur, och i detta fallet romaner kan spegla och kommunicera 

maskulinitet.  

 

Kalle Berggren har i sin avhandling Reading rap (2014) analyserat låttexter från 38 olika 

hiphopartister för att se kopplingen mellan hiphopkulturen och maskulinitet. Berggren (2014) 

har haft för avsikt att i avhandlingen bistå med vidare kunskap inom genusforskningen 

genom att inta ett intersektionellt perspektiv på olika fenomen inom hiphop som enligt 

Berggren (2014) har kopplingar till sexualitet, klass, etnicitet och kön samt hur 

maktstrukturer mellan dessa hör ihop. Det som utmärker sig i resultatet är att musikernas 

texter kan variera beroende vilken samhällsklass de tillhör, men att det finns en dominerande 

del musiker som uttrycker kritik genom texter om orättvisor i samhället baserad på klass och 

etnicitet. De manliga musikernas texter tenderar också att konstruera och reproducera den 

heterosexuella normen genom att uttrycka sin kärlek till sina manliga vänner men samtidigt ta 

tydligt avstånd till homosexualitet genom att förtydliga sin kärlek med begrepp såsom “No 

homo” i samma mening. Till skillnad mot Berggrens avhandling fokuserar denna studie på 

musik kopplad till den progressiva musikrörelsen samt att belysa skillnader på olika 

maskuliniteter som speglas i låttexterna.  

 

I sin avhandling undersöker Mikael Sarelin maskulina uttryckssätt inom musikgenren black 

metal. Genom intervjumaterial, fältdagböcker, deltagande observationer, analys av låttexter 

och internetkällor har Sarelin (2012) i sin studie visat att det på den finska black metalscenen 

uttrycks kritik mot heteronormativitet genom två olika dominerande maskulina uttryckssätt. 

Den första kallar han för Krigaren och innebär ett överdrivet beteende präglat av den 

hegemoniska maskuliniteten. Detta genom att klä sig i bälten gjorda av patroner, svart läder, 

spikar, nitar och smink som ska efterlikna en sargad kropp, kallad corpse paint. Denne figur 

riktar sin kritik mot samhället genom att klä in kritiken i ett tema som uttrycks genom krig 

mot kristendomen, där kristendomen symboliserar samhället. Det andra dominanta 

uttryckssättet är det som Sarelin (2012) kallar för Transvestiten. Denna figur strävar efter att 

få den finska black metalscenen att stagnera genom att på flera plan ifrågasätta 

heteronormativitet inom kulturen. Detta uppnås genom ett subversivt beteende på scenen som 

till skillnad från krigaren som utmanar samhälleliga normer, inte bara den kristna 

samhälleliga moralkompassen. Den utmanar även öppet den hegemoniska maskulina normen 
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genom att framföra en drag-show-liknande tillställning iklädd exempelvis korsett, latex och 

läppstift för att chocka publiken som är mer van vid den mer traditionella överdrivet 

hegemoniska gestaltningen som krigaren uttrycker.  

 

 

3.3 Musik i historieundervisningen 

 

Simon Butler beskriver i sin artikel ‘What’s that stuff you’re listening to Sir?’ Rock and pop 

music as a rich source for historical enquiry (2003) vilka fördelarna är med att använda sig 

och populärmusik i historieundervisningen. Butler (2003) ger flera exempel som 

argumenterar för att både lärare och elever kan ha nytta av musik som historiskt källmaterial 

på flera nivåer. Han menar att elever kan finna motivation och engagemang genom att lyssna 

på och undersöka lyrik för att konstruera ett bredare historiemedvetande. Detta kan för många 

elever vara en väg in till att förstå historiskt innehåll och fungera som ett alternativ där 

faktatexter inte lyckas lika bra. Detta för att vissa elever enligt Butler (2003) har lättare att få 

perspektiv på det historiska innehållet genom att lyssna på den stämning som musik kan 

gestalta snarare än skriven text. Denna vidgade förståelse kan i sin tur hjälpa eleverna att 

ställa värdefulla och utmanande frågor till historien. Butler (2003) förklarar även att lyrik 

som historiskt källmaterial kan bidra med en förståelse för samtidens uppfattning av sociala 

och samhälleliga fenomen, såsom tro, attityd eller känslor. Detta kan vidare förklara den 

rådande tidsandan och ge både elever och historiker insikt över historiska händelser och 

aktörer. Samtidigt kan denna typ av källmaterial ifrågasättas för att prägla eventuell 

undervisning av en källkritisk karaktär. Butler (2003) menar att elever kan ifrågasätta varför 

musikerna framförde sin musik, men även varför texternas innehåll ser ut som de gör.  
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4. Teoretiska utgångspunkter och metod 

 

4.1 Genus 

 

För att undersökningen ska kunna luta sig tillbaka på forskning som beskriver 

genusordningen så krävs ett övergripande genusperspektiv. Yvonne Hirdmans (2004) 

forskning i genusvetenskap har resulterat i bland annat en teori som hon kallar 

genussystemet. Hon menar i sin teori att det finns ett system, eller ett mönster som håller män 

och kvinnor separerade. Enligt Hirdman (2004, s.51-52) så kan man angripa detta mönster ur 

ett historiskt perspektiv. Alltså att se på hur manligt och kvinnligt kön hållits isär genom 

historien. Det är däremot logiken bakom genussystemet som håller systemet vid liv. Dessa 

logiker är för det första separationen mellan manligt och kvinnligt, och för det andra, att 

mannen eller manligt anses som norm och allmängiltiga. Hirdmans forskning utgår även på 

att mönstret som delar upp könen också är naturaliserat. Det som framför allt underbygger 

dessa mönster är stereotypiska könsroller. Dessa kan förstärkas på grund av rädsla för att 

förknippas med det som ligger utanför förväntningarna att man ska besitta de attribut som i 

sin tur förknippas med de olika könsrollerna. Värt att nämna är att Hirdman anser att det som 

anses vara manligt och kvinnligt är något som kan variera i tid, rum och olika kulturer. Alltså 

kan man alltså anta att dessa konstruktioner kan ses som tillfälliga. Enligt teorin reproduceras 

detta systemet vidare på grund av att manligt och kvinnligt kön anses vara varandras 

motpoler och att systemet kan förstärkas på grund av det som Hirdman kallar för 

könstillhörighet och innebär att män och kvinnor känner samhörighet med personer som 

besitter samma kön.  

 

 

4.2 Maskulinitet 

 

För att denna studie ska kunna belysa maskuliniteter i det valda källmaterialet och hitta 

samband som kan vara aktuella för att besvara studiens frågor så krävs det ett perspektiv som 

talar för hur kön och i detta fallet maskuliniteter kan konstrueras och utmärka sig på 

kulturella och sociala arenor. Det är också en del som utgör den hermeneutiska cirkeln 



11 
 

eftersom förståelsen av det genusteoretiska perspektivet kan hjälpa till att undgå fastna i 

källmaterialets verklighet, utan snarare rama in det som är relevant för studien. 

 

En teoretisk utgångspunkt som kommer vara central för denna studie är Raewyn Connells 

teori gällande maskuliniteter. Connell har genom åren applicerat sin maskulinitetsteori på 

olika sociala arenor. Till en början är det av stor vikt att förstå att Connell definierar kön som 

något vi konstruerar och inte något vi föds med. Vi föds snarare in i olika konstruerade 

könskategorier som bygger på förgivettagande föreställningar och förväntningar som 

upprätthålls av normer, språk och handlingar. Connell (1996, s.210-212) förklarar att kön är 

något som människor konstruerar hela tiden i sina vardagliga liv genom olika 

kommunikationsformer. I sin teori utgår Connell (1999, s.97-99) från att könen är separerade 

och att det finns en dikotomi mellan könen där män ses som överordnad kvinnor. Enligt 

teorin finns det en hegemoni mellan maskuliniteterna, en uppdelning och en hierarkisk 

ordning mellan de olika maskuliniteterna. Dessa kategoriseringarna kallar Connell (1999, 

s.100-111) för hegemonisk, delaktig, marginaliserad och underordnad maskulinitet där den 

utmärkande och dominanta är den hegemoniska maskuliniteten. Hierarkin mellan de olika 

konstruktionerna påverkas inte bara av maktrelationen mellan kvinnor och män, utan även av 

etnicitet, ålder, klasstillhörighet och sexualitet. Connell (1999, s.102) förklarar att begreppet 

hegemoni är att hänföra till kulturell dominans i samhället som helhet. 

 

Den hegemoniska maskuliniteten kan beskrivas som den stereotyp som stämmer överens med 

samhällets gemensamma föreställningar för hur idealmannen ska bete sig och se ut. Några av 

dessa attribut skulle kunna vara; lång, vältränad, stolt, auktoritär, tekniskt kompetent och 

allmänbildad. Praktiserandet av denna stereotyp legitimerar mäns överordnade position 

gentemot kvinnor. Maskuliniteter är däremot inget statiskt, utan kan snarare beskrivas som en 

process där en kamp om tolkningsföreträde råder. Alltså handlar det inte nödvändigtvis om 

person eller dess tankar, utan snarare om handling och aktion, vilket innebär att samma 

människa kan ha kopplingar till olika maskulina kategoriseringar. Det krävs att de som 

praktiserar den hegemoniska maskuliniteten på sätt och vis bygger allianser med sin 

omgivning för att hierarkin ska bestå. Fler än endast män inom den hegemoniska 

maskuliniteten behöver helt enkelt tjäna på den rådande hierarkin, och därmed legitimera den 

för att den inte ska falla.  
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Den delaktiga maskuliniteten utmärker sig enligt Connell (1999, s.103-104) som en stereotyp 

som inte uppnår praktiserandet av den hegemoniska maskuliniteten samt bygger allianser 

med kvinnor, men samtidigt upprätthåller den delaktiga maskuliniteten mannens dominans 

över kvinnan genom att dra nytta av de fördelar som sker på grund av könstillhörigheten med 

de som tillhör den hegemoniska maskuliniteten. Här tillhör de män som i princip tycker att 

jämställdhet är bra, men som praktiserar merparten av sina handlingar baserat på den 

genusordning som råder. Den delaktiga maskuliniteten kan vara svår att synliggöra eftersom 

män inom den delaktiga maskuliniteten inte utmärker sig speciellt kraftfullt. Åtminstone inte 

i allmänhetens perspektiv eftersom de vanligtvis följer rådande normer. Connell (1999, s.103) 

förklarar dock att denna maskulinitet kan visas genom kompromisser och allianser 

tillsammans med kvinnor snarare än ren dominans. Exempel på detta kan vara äktenskap, 

faderskap eller samhällsliv. 

 

Underordnad maskulinitet utgörs av män som hotar genusordningen. Detta kan utmärkas 

genom exempelvis feminina beteenden. De som tillhör denna maskulinitet hamnar enligt 

hegemonin i en underordnad position just för att de är män med egenskaper som anses vara 

omanliga eller feminina. Homosexuella män är enligt Connell (1999, s.102) de mest 

utmärkande inom den underordnade maskuliniteten, men här tillhör även heterosexuella män 

som i den sociala arenan vid tillfällen utmärks som fjolla, mes, kärring, nolla, tönt eller fegis. 

Det står med andra ord för det som inte passar in i den hegemoniska maskuliniteten, det som 

är felaktigt och som skulle innebär obalans för hierarkin. Den underordnade maskuliniteten är 

viktig just för den uppdelning som Connell (1999) identifierar mellan de olika positionerna 

och utan den skulle hegemonin kunna luckras upp.  

 

Den fjärde maskuliniteten hör till en annan intersektionell maktordning som inte 

nödvändigtvis baseras på kön, utan mer på ålder, etnicitet eller klass. Med det sagt så är det 

viktigt att förstå att Connells maskulinitetsteori utgår från att män inte bestämt tillhör en vald 

maskulinitet. Eftersom begreppen i sig är flytande och kan förändras över tid samt att 

könskonstruktion i sig är något som görs genom handlingar, språk och normer, kan en och 

samma person positionera sig olika inom den hegemoniska maskulinitetshierarkin. Parallellt 

med marginalisering är även hegemonin flytande, vilket innebär att den utgörs av rådande 

normer och eftersträvansvärda attribut eller beteenden. Connell (1999, s.105) beskriver ett 

exempel för att förklara marginalisering. Hon menar att marginalisering existerar i relation 

till auktoriseringen av den dominanta gruppen hegemoniska män. I USA kan till exempel 
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framgångsrika svarta idrottsmän utgöra förebilder för den hegemoniska maskuliniteten. 

Däremot innebär detta inte att en allmän effekt som skulle leda till att svarta män i samhället 

erhåller någon social auktoritet. 

 

 

4.3 Källmaterial och urval 

 

Hoola Bandoola Band grundades 1970 i Malmö efter att Björn Afzelius och Peter 

Clemmedssons tidigare band Spridda skurar splittrades. Tillsammans med Mikael Wiehe 

startade de Hoola Bandoola Band som kompletterades av Povel Randén på klaviatur och 

trombon, Arne Franck på bas, Per-Ove Kellgren på trummor och Håkan Skytte på slagverk. 

På de första skivorna skrev Mikael Wiehe texterna, men fick hjälp av Björn Afzelius på 

albumet Fri Information som släpptes 1975. Bandet fick snabbt gehör av sin omgivning och 

blev uppmärksammades efter en spelning på P3 av två skivbolag, Stikkan och MNW. Valet 

föll på att ge ut sin musik via NMW som idag ses som det skivbolag som har tydligast 

samband med den progressiva musikrörelsen.  

 

Hoola Bandoola Band kände samhörighet till rörelsen och deras musik blev ett uttryck för 

deras politiskt vänsterorienterade budskap. Till skillnad från musikrörelsens många 

musikgrupper bestod Hoola Bandoola Band av musiker av relativt hög musikalisk standard 

och svenska folket tog emot den mer lättsmälta musiken med öppna armar, vilket resulterade 

i att bandet blev för tiden en av de mest populära musikgrupperna. Detta innebar att musik 

och text av bandet fick stor spridning. Med tiden så växte bandets relation till vänsterrörelsen 

kontinuerligt. Bland annat blev bandets medlemmar mer engagerade politiskt och yttrade sig 

genom att bandet spelade på politiska manifestationer och möten. 

 

Urvalsprocessen för studien har tagit hänsyn till en rad faktorer för att materialet ska kunna 

vara representativt för studiens syfte och frågeställningar. Källmaterialet som kommer ligga 

som grund för studien är låttexter skrivna av Hoola Bandoola Band och finns med som spår 

på deras tryckta skivor mellan åren 1971 och 1975. Detta eftersom det är dessa skivor som 

trycktes under tiden då bandet eskalerade i popularitet i den progressiva musikrörelsens anda. 

Valet av material faller också dels på den personliga aspekten då jag i flera år lyssnat till 

dessa skivor och har under tiden funnit bandets texter intressanta. Med tanke på denna 
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aspekten så finns det alltid en risk att tolkning av materialet kan komma att påverkas av 

personliga föreställningar som kan vara svåra att motivera. Detta innebär att jag måste vara 

extra tydlig med att redogöra och argumentera för analysens resultat.  

 

En annan aspekt som skulle kunna anses som ett argument för valet av material är den att 

bandet består av endast manliga medlemmar, vilket är en fördel då analysen går ut på att 

spegla maskulinitet ur ett manligt perspektiv genom de låttexter som var aktuella under den 

progressiva musikrörelsen. Eftersom bandet dessutom anses vara ett av de populäraste och 

mest framgångsrika inom musikrörelsen i Sverige så kan det argumentera för att bandet får 

representera män inom den progressiva musikrörelsen. Med det sagt så är det viktigt att förstå 

att denna representation inte håller en hög grad av representativitet eftersom antalet män i 

bandet är väldigt låg i jämförelse med den grupp män som skrev låttexter under 

musikrörelsen. Därför kan resultatet av diverse analyser endast anses som möjliga 

utgångspunkter och alltså inte vattentäta påståenden.  

 

Urvalet av låtarna kommer fungera som en process där samtliga låtar från de utvalda skivorna 

kommer att granskas och analyseras på ytan för att i sin tur en inre urvalsprocess ska kunna 

äga rum. Avsikten är att avgöra vilka låttexter som anses vara relevanta för studiens 

frågeställning. Detta eftersom bandet under åren skrivit texter gällande ämnen där inte kön 

behandlas, eller där det saknas innehåll som kan kopplas till analys gällande maskuliniteter. 

Närmare förklarat innebär detta att de låtar där det saknas innehåll som är relevant för studien 

inte kommer att analyseras vidare i undersökningen. För att kunna göra en bredare och mer 

representativ studie angående porträttering av maskuliniteter inom den progressiva 

musikrörelsen krävs analyser av högre antal artister och deras låttexter och andra sociala 

utlåtanden. Studiens omfattning kräver dock en avgränsning till det valda källmaterialet, men 

kan fortfarande figurera som en del av den bredare kunskap som eventuellt studien kan 

resultera i. Ytterligare en aspekt är tillgångsaspekten som inte alltid är lätt att förhålla sig till. 

Hoola Bandoola Band har publicerat samtliga låttexter på sin hemsida och ibland även skrivit 

lite kuriosa om texternas framkomst. Detta underlättar såklart tillgången till låttexter som ska 

analyseras. 

 

Utav samtliga låtar som granskats har urvalsprocessen resulterat i vidare granskning av de 

låttexter som är aktuella i en genusanalys. Slutligen har tio låtar valts ut där maskulina 

maktstrukturer kan analyseras för att sammankoppla dem till Connells teori om den 
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hegemoniska maskuliniteten. De utvalda låtarna centrerar nödvändigtvis inte kring genus, 

men med hjälp av granskning av texterna i relation till studiens teoretiska utgångspunkter är 

de låtar som figurerar olika maskuliniteter sorterade. Dessa låtar är: 

 

● Filosofen från Cuenca (1971)  

● Vävare-Lasse (1971)   

● Keops Pyramid (1972)  

● Jakten på Dalai Lama (1973)  

● Karins sång (1973) 

● Andersson & Co (1973)  

● På väg (1973) 

● Älska mig, Bill (1974) 

● Kvinnoförakt (1974) 

● Juanita (1974) 

 

Att analysera Hoola Bandoola Bands låttexter enligt de valda metoderna görs möjligt inte 

bara på grund av ovanstående aspekter, utan även eftersom det finns mycket information om 

bandet samt publicerade låttexter via internet som bandet själva valt att gå ut med. Bandets 

positionering i samhället, deras historia samt deras uttalanden är viktiga aspekter för att 

kunna analysera materialet som en del av den hermeneutiska cirkeln. Dessutom finns utöver 

detta information hos forskare som nämner bandet i kontext kopplad till vänsterrörelsen och 

den progressiva musikrörelsen.  

 

 

4.4 Hermeneutiskt perspektiv 

 

Eftersom denna studie i stor mån innebär tolkning av både en tidsanda, men också av 

människors kulturella uttryck inom ramen för en musikgenre samt ytterligare teorier gällande 

sociala strukturer och fenomen, innebär det att det finns ett brett spektrum av faktorer som 

spelar roll i undersökningen. Därför kommer studien inte bara utgå ifrån ett hermeneutiskt 

teoriperspektiv utan också grundas på ett förhållningssätt präglat av den hermeneutiska 

cirkeln som Louise Berglund redogör för i Historikerns hantverk (2015). Hon menar att 

hermeneutiken har utvecklats som en modell för tolkning som passar till forskning gällande 
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humaniora. Enligt Berglund (2015, s.122) tas utgångspunkten i modellen från forskarens egen 

förståelse gällande det som ska analyseras. Tanken är att det ska byggas en förståelse genom 

att undersöka källmaterialet, vilket ger förståelse för de eventuella kringliggande faktorerna. 

Därefter ska undersökning av dessa faktorer kunna bidra med att förstå källmaterialet bättre. 

På så vis uppstår den hermeneutiska cirkeln som kan sammanfattas med punkterna 

förkunskaper, nya kunskaper, analys, ny kunskap och resultat.  

 

Vid den process som modellen innebär kan det uppstå vidare funderingar gällande 

undersökningen. Detta kan innebära funderingar om det valda materialet och eventuella 

begränsningar i studien. Detta kan enligt Berglund (2015, s.124-125) vara problematiskt och 

bör behandlas genom att ta del av fler studier som kan stötta processen. Modellen innebär 

alltså att studien inte grundar sig i en speciellt konkret metodmall, utan själva metoden blir en 

del av processen som helheten av studien innebär.  

 

Berglund (2015, s.124-126) lyfter även några hjälpmedel som kan vara fördel att ta del av för 

att underlätta studien. Ett av dessa är att använda sig av kategorisering, vilket innebär att 

använda sig av ytterligare teorier som kan hjälpa forskaren att inte fastna i källmaterialets 

verklighetsbeskrivning. Detta genom att höja analysen över källmaterialet och över de 

narrativa begränsningar som forskaren eventuellt kan besitta. Vidare förklarar Berglund 

(2015, s.124) att kategoriseringen av källmaterialet görs möjlig genom att använda det 

verktyg som kallas idealtyper. Tanken är att användandet av idealtyper ska träda fram ur 

källmaterialet och rama in verkligheten som studeras. Berglund (2015, s.124) exemplifierar 

idealtyper som en slags konstruerad begreppsapparat inom den kontext som källmaterialet 

undersöks ifrån för att tydliggöra det som är viktigt för studien. Med hjälp av detta verktyg 

kan forskaren konstruera eventuella samband mellan källmaterialet och de använda teorierna 

för att skapa samband och ett ramverk som konkretiserar undersökningen.  

 

Vid en undersökning likt denna som präglas av en hermeneutisk modell så kan den 

förförståelse som ligger som grund för undersökningen också vara problematisk. För att 

förstå denna problematik redogör Berglund (2015, s.125) för begreppet bias, som hon 

översätter till de svenska begreppen vinkling eller fördom. Hon menar att de fördomar och 

förutfattade meningar forskaren besitter kan innebära att denne missar viktigt information. 

Detta eftersom det kan förefalla självklart att inte leta efter något i källmaterialet som inte 

antas finnas där. På liknande sätt kan det hända att informationen misstolkas på grund av 
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förutfattade meningar. Det är därför viktigt för historikern att lära känna källmaterialet på ett 

plan som tar hänsyn till samtiden och hur människor och samhälle fungerade vid den angivna 

tiden. Detta är en av delarna i den hermeneutiska cirkeln som krävs för att forskaren ska 

kunna återgå till källmaterialet med ny kunskap som i sin tur hjälper till att förstå materialet 

och därmed utgöra en mer rättvis analys. Detta sammanfattar Berglund som en 

nyckelfunktion med den hermeneutiska cirkeln. Att en studie ska grundas i förståelse för 

källmaterialet, vilket skapas i konstruerandet av kunskap gällande relationen mellan 

källmaterialet och de faktorer som är relevanta för undersökningen. 

 

 

4.5 Bearbetning av källmaterial 

 

I tidigt skede av studien har det krävts insamling av diverse data som kan vara relevant för att 

kunna utföra analyser av källmaterialet av så hög kvalitet som möjligt. Det har inneburit 

granskning av tidigare forskning gällande den progressiva musikrörelsen samt 

genusvetenskap. Detta för att kunna förstå sammanhang mellan materialet och samhället men 

också innebörden av bandets lyriska uttryck. Alltså vilken betydelse eller budskap texternas 

innehåll eventuellt kan dölja i relation till den samtidens samhälle.  

 

Användandet av den hermeneutiska cirkeln har för studien inneburit att förhålla sig till en rad 

steg i undersökningsprocessen. Grunden för metoden ligger enligt Berglund (2015, s.122) i 

forskarens förförståelse kring källmaterialet, vilket utgör det första steget. Det innebär att de 

uppfattningar som forskaren besitter gällande Hoola Bandoola Band samt de faktorer som är 

påverkade av dem och de som påverkat bandet ligger som grund för själva undersökningen. 

Det första steget följs av en process där förförståelsen behöver utökas, vilket kan göras på 

flera sätt. I detta fallet har det varit relevant att ta del av litteratur som behandlar det samhälle 

och den sociala arena där bandet varit aktivt, men också vidare kunskaper om bandets 

inflytande på denna arena samt hur bandet varit påverkade av samhällets inflytande. Vidare 

kunskap gällande vänsterrörelsen, den progressiva musikrörelsen samt de intresseområden 

som var aktuella för dess anhängare har därför varit relevant för att vidareutveckla 

förförståelsen om Hoola Bandoola Band och tiden då bandet var aktivt inom dessa kretsar.  
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Den process vilket inneburit ett ständigt påbyggande av förståelse gällande källmaterialet och 

relevanta faktorer har med tiden resulterat i en bredare kunskap och förståelse för hur 

källmaterialet kan tolkas. För att det ska kunna resultera i besvarande av studiens 

frågeställningar krävdes därefter att vidare teoretiska utgångspunkter användes för att utvinna 

den empiri som är relevant för studien. Här har Connells maskulinitetsteori varit central för 

undersökningen. Det kan liknas med att forskaren ser på resultatet av den process där vidare 

förståelse för källmaterialet skapats, med ett perspektiv präglat av Connells 

maskulinitetsteori. I sin tur kan analysen fortskrida och bilda samband mellan materialet och 

studiens grundande teoretiska perspektiv och kan enligt Berglund (2015, s.125-126) vara 

nyckeln till det helhetsperspektiv som behövs för resultatet. Trots att studien i stor mån utgörs 

av en kvalitativ undersökning så kommer även ett kvantitativt perspektiv presenteras. Detta 

eftersom en sammanfattning av den kvalitativa analysens resultat även bör ses ur ett 

kvantitativt perspektiv. Genom detta synliggörs en överblick över hur ofta eller sällan de 

olika maskuliniteterna porträtteras i källmaterialet och kan vidare underbygga 

frågeställningar gällande maskuliniteternas representativitet.  
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5. Analys och resultat 

 

Analysen kommer presenteras under fem underrubriker där material som porträtterar 

Connells (1999) struktur över olika maskuliniteter. Först och främst ges en kvantitativ 

sammanfattning av resultatet som visas genom en visuell tabell. De följande underrubrikerna 

redogör för analys av följande maskuliniteter: Den hegemoniska, delaktiga, underordnade 

och marginaliserade maskuliniteten. Därefter framförs en resultatsdiskussion av analysen 

med avsikt att problematisera resultatet och ifrågasätta dess utgång. Eftersom 

kategoriseringen av maskuliniteter grundas på handlingar och uttryck innebär detta för 

analysen att det finns en möjlighet att flera av låtarna kan komma att beröra flera av de olika 

kategoriseringarna.  

 

 

5.1 Kvantitativt perspektiv 

  

Denna studie är största mån av kvalitativ karaktär. Däremot har analysen resulterat i ett 

mönster som kan vara på sin plats att även presentera ur ett kvantitativt perspektiv. Dessutom 

kan det vara hjälpsamt när det kommer till att få en överblick över själva resultatet. Tabellen 

nedan visar att Hoola Bandoola Bands texter ofta porträtterar den hegemoniska 

maskuliniteten. Däremot beskrivs den i de flesta texter i relation till andra maskuliniteter och 

gestaltas ofta som makthavare, kvinnoförtryckare eller starka och modiga män. Den delaktiga 

maskuliniteten syns också i flertal låttexter och gestaltas genom de män som inte riktigt lever 

upp till idealet, men som eftersträvar och legitimerar dess existens. Den underordnade och 

marginaliserade maskuliniteten är inte lika väl representerad och kräver en aningen friare 

tolkning för att synliggöra. De underordnade männen har samband med feminism eller 

homosexualitet medan de marginaliserade i texten utgörs av män med klasstillhörighet som 

innebär utesluten auktoritet.  Nedan visas en tabell som sammanfattar de analyserade låtarna 

och vilka maskuliniteter som är centrala i dess texter. Vidare framförs analysprocessen som 

lett fram till studiens resultat. Den kvalitativa analysen och dess resultatet har tagits fram 

genom ett hermeneutiskt perspektiv där Connells maskulinitetsteori använts som ett 

övergripande perspektiv och analysredskap. 
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Tabell 1. Översikt av maskuliniteters gestaltning i låttexter. 

Låttitel Hegemonisk Delaktig Underordnad Marginaliserad 

Filosofen från Cuenca X X   

Vävare-Lasse X X  X 

Keops pyramid X   X 

Jakten på Dalai Lama X X   

Karins Sång X    

Andersson & Co  X   

På väg   X  

Älska mig, Bill  X X  

Kvinnoförakt X    

Juanita X    

 

 

 

5.2 Hegemonisk maskulinitet 

 

I Hoola Bandoola Bands texter framkommer det ofta ett perspektiv utifrån den manliga 

arbetarklassen och hur dennes livsvillkor styrs av samtidens politiska läge. Eftersom bandets 

medlemmar, och framför allt låtskrivare är män så antas ett manligt perspektiv så länge det 

inte relativt tydligt författas med avsikt att tolkas på annat sätt. I låten Kvinnoförakt (1975) 

förs till exempel texten fram av en manlig berättare men vidarebefordrar dennes flickväns 

ord. Texten är skriven av Björn Afzelius och handlar om när berättarens flickvän kommer 

hem från jobbet. Hon beskriver sin tillvaro som är påverkad av män hon möter i sin vardag 

och hur de behandlar henne på grund av hennes kön. Låten porträtterar en rad män som på 

olika sätt förtrycker kvinnan som uttrycker sin kritik. Detta blir tydligt i delar av texten och 

utmärker sig i utdraget “I morse kom en typ och mej en check. Han ville göra en film om 

mina bröst och min häck” (Hoola Bandoola Band, 1975). Ett annat utdrag lyder “På jobbet 

kom chefen och gav mej förslag och sa att frugan och ungarna hans var bortresta ett tag, och 

när jag bad honom att dra så blev jag löst från mitt kontrakt”(ibid.). Det första utdraget 

möjliggör en tolkning att mannen känner rätt att objektifiera kvinnan som en möjlig 
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sexprodukt som kan utnyttjas ekonomiskt. Det andra utdraget speglar män som utövar sin 

maktposition för att kunna utnyttja sin kvinnliga kollega för sin egen vilja. Båda dessa utdrag 

skulle kunna tolkas att män känner en viss äganderätt gentemot kvinnan, vilket går i linje med 

både Hirdman (2004) och Connell (1999) som beskriver dikotomin mellan män och kvinnor 

där män är överordnade kvinnor i genusordningen.  

 

Eftersom dessa män porträtteras som makthavare på grund av dels sin sociala ställning och 

dels sitt kön skulle det beteende som texten beskriver kunna kopplas till hegemonisk 

maskulinitet. Andra utdrag från samma låt som sätter ord på dikotomin mellan män och 

kvinnor skulle kunna vara låtens första textrad som lyder “Min tjej kom hem från jobbet” 

(Hoola Bandoola Band, 1975) samt utdraget “om du drömmer om ett harem så ger jag dej 

pengar till att flyga ner till Qatar” (ibid.). Båda dessa meningar beskriver någon form av 

äganderätt över kvinnor. Däremot är det viktigt att lägga värde i att uttryck som “min tjej” 

(ibid.) i en nyanserad tolkning kan uppfattas på fler sätt än en handling om ägande. 

Åtminstone vore det fel att värdera uttrycket som något typiskt manligt som styrker 

hegemonin då liknande uttryck används av båda könen samt övriga parter i genusordningen.  

 

Ytterligare ett utdrag från samma låt lyder “Liberalerna är värst för dom tror det jämnas ut 

om man för varje brud man visar också viker ut en kuk” (Hoola Bandoola Band, 1975). Detta 

kan tolkas som att män besitter en form av företräde för tolkning. Alltså att det skulle vara 

samma sak för män och kvinnor att sexualiseras, vilket inte nödvändigtvis stämmer. Detta 

eftersom könens dikotomi skulle kunna antas vara en av anledningarna till de skäl som ligger 

bakom objektifiering, sexualisering och utvikning. Enligt Connell (1999, s.101) så är det 

handlingarna som legitimerar den rådande genusordningen. I detta fall är det uttryck som 

talar för äganderätt och tolkningsföreträde gentemot kvinnor som positionerar män över 

kvinnor i den sociala hierarkin och därmed legitimerar den hegemoniska maskuliniteten.  

 

En låttext som kan analyseras ur ett perspektiv där män porträtteras som reproducerande av 

genusordningen är Jakten på Dalai Lama (1973). Här tar vi del av en på många sätt manlig 

berättelse där berättaren, som är en man, blivit utsänd av ministrar för att söka efter en prins. 

Tolkningen är grundad i att berättaren fått ett viktigt uppdrag av sitt lands elit, vilket skulle 

kunna innebära att denne besitter någon form av hög ställning inom den sociala, eller 

religiösa arenan. Ur ett genusteoretiskt perspektiv skulle detta uppdrag kunna tolkas som ett 

försök att rekonstruera landets politiska eller religiösa ledning genom att hitta en ny manlig 
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ledare. Inte endast på grund av uppdragets syfte och de attribut som berättaren möjligtvis 

besitter, utan också med tanke på den högt uppsatta grupp människor som förklaras vara 

uppdragsgivare. Utdraget “Landets ministrar” (Hoola Bandoola Band, 1973) skulle dessutom 

med relativt hög sannolikhet kunna spegla en manlig elit med högt inflytande över det land 

som nämns i texten, troligtvis Tibet med tanke på låtens titel. Connell (1999, s.101) beskriver 

maskulinitet i sig som något som är uppbyggt kring en hegemoni. Alltså att det existerar en 

eftersträvansvärd position som anses ledande eller statusberikande. Därför skulle en möjlig 

tolkning av låttexten kunna vara att de olika handlingarna i texten speglar den hegemoniska 

maskuliniteten genom ett samarbete där den manliga eliten behåller sin maktposition.  

 

Ett utdrag ur texten som skulle kunna tolkas som ett avslöjande av berättarens syn på prinsen 

som en person med rikedom inflytande lyder; “Jag började leta på finare ställen dit en prins 

kunde tänkas gå” (Hoola Bandoola Band, 1973). Samtidigt verkar det som att berättaren inte 

hittar prinsen på detta stället, vilket skulle kunna antas vara ett försök från författarens sida att 

försöka spräcka hål på föreställningen om att en prins besitter dessa attribut.  

 

I Hoola Bandoola Bands texter går det hitta berättelser som berör och porträtterar män som 

högt uppsatta personer i samhället. Det är inte alltid dessa figurer står i centrum för 

handlingen, men samtidigt finns det ett mönster som talar för att makthavarna som existerar i 

texterna män. Förutom ovanstående exempel kan vi se detta mönster i exempelvis låtarna 

Keops pyramid (1972), Karins sång (1973), Filosofen från Cuenca (1971) och i Vävare-

Lasse (1971). Budskapet i Keops pyramid (1972) kan tolkas som en kritik mot den 

hierarkiska maktstruktur som de flesta samhällen bygger på. Men samtidigt finns möjligheten 

att liknelsen som beskriver farao Keops som lät bygga keopspyramiden och som ansågs vara 

en ledare med behov att visa sin makt, representerar mäns dominans som de flesta länders 

ledare. Hoola Bandoola Band beskriver maktskillnaden i utdraget “Har man en gång kommit 

hit blir man aldrig mera fri. Om man slutar här så slutar man i gropen, men om kungen sägs 

att han är son av solen” (Hoola Bandoola Band, 1972).  

 

I texten kan vi också se ett utdrag som beskriver hur makten över folket bibehålls genom 

pennalism i form av fysiskt våld: “Och om någon måste dö eller någon ska ha spö, finns det 

andra som kan verkställa besluten” (Hoola Bandoola band, 1972). En möjlig tolkning av 

denna liknelse skulle kunna vara att makthavare inte behöver vara en del av det svåra i 

samhället, så länge makten består. Låttexten i Karins sång börjar med att tydligt beskriva hur 
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det manliga könet besitter funktionen som makthavare, men också hur det är män som för 

makten vidare: 

 

Där solen aldrig gick ner mellan väldiga vidder och höga berg blev vi födda fria 

att bruka det land våra fäder hade ärvt. Det var nära till det, vi visste var vårt. Här 

var ingen slav eller kung. Den rätt till jorden, vår möda gav var ej till salu ens för 

guld. (Hoola Bandoola Band, 1973) 

 

Att det är just fäder som ärvt landet kan tolkas som att männen har någon form av företräde 

gällande äganderätten över landet, trots att strofen beskriver ett fritt samhälle utan slaveri 

eller kung. Däremot görs ett antagande att ifall makten skulle vara totalitär så skulle det vara 

just en kung, alltså en man som höll i makten över landet. Även i detta utdrag från låttexten i 

Filosofen från Cuenca kopplas ledare till det manliga könet, och framhäver dessutom dennes 

högre värde: 

 

Han sa, han var Napoleon för att allt är ett och samma. Nu sitter han i ett 

gallerrum och säger att han är sin mamma. Och dom som försöker bota honom, 

vill få honom att förstå att ingen mänska är mer än en, utom Kungen, för Kungen 

är två. (Hoola Bandoola Band, 1971) 

 

En möjlig tolkning skulle kunna vara att det beskrivs en polarisering mellan personens 

tidigare liv, då han jämför sig själv med Napoleon, och med det liv han lever nu och jämför 

det med sin mamma. Det behöver nödvändigtvis inte innebära att mannen i fråga praktiserar 

den hegemoniska maskuliniteten, men besitter en föreställning om vad han som man anser 

som ett eftersträvansvärt ideal. I motsats till idealet dras en liknelse till han mamma, vilket 

personen upplever som mindre värt. Denna tolkningen görs i och med den sista meningen i 

strofen där kungen jämförs med den “vanliga” människan och anses ha ett värde av två 

människor. Det finns alltså ett mönster i Hoola Bandoola Bands texter där ledare porträtteras 

dels som män, och dels som mer värda. Detta i sin tur skulle kunna antas fungera som ett 

ideal endast män kan leva upp till och dessutom legitimerar hegemonin.  

 

I låten Vävare-Lasse (1971) speglas den enkla människans liv i relation till makthavaren. 

Detta gestaltas genom Lasse, vars liv förändras när denne förlorar sin frihet och blir tvungen 

att arbeta som vävare för sin fogde, som dessutom använder våld för att öka sin makt. 
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Det bankar och bultar på dörren och vem kan det vara. Han släpper sin skyttel och 

skyndar sej upp för att svara. Men innan han hinner, har dörren slåtts opp och in 

stormar fogden med hela sin tropp. Slår honom ner, fastän han ber. Slår honom 

tills han blir stilla. (Hoola Bandoola Band, 1971) 

 

Detta kan också tolkas som ett exempel där den hegemoniska maskuliniteten gestaltas genom 

män som dominerar människor som inte lever upp till hegemonin.  

 

Den hegemoniska maskuliniteten kan givetvis speglas via andra handlingar och uttryck än de 

som är centrerade kring makt. I låten Juanita (1975) beskrivs mannen som en stolt 

frihetskämpe som värderar sin frihet högre än sitt liv. Ett intressant utdrag ur låten är; “Och 

han var ung, han var en av många hundra som rest ner för att slåss för friheten. Och Juanita, 

hon var med dom vi fronten, och hennes glöd gav dom andra kraft och mod” (Hoola 

Bandoola Band, 1975). Utdraget möjliggör en tolkning som talar för den könsseparation, 

vilket skiljer på män och kvinnor och som Hirdman (2004) delvis grundar sin teori om 

genussystemet på. I texten speglas mannen som kämpen som tar upp vapen mot fascismen i 

Spanien, medan kvinnan Juanita är närvarande vid fronten som någon form av moralhöjare. 

Vid en första anblick skulle detta kunna tolkas som att det existerar olika könsroller, men det 

kan också innebära att männen ses som det starkare könet och besitter det som krävs för att 

strida. Dessutom målas den manliga krigaren upp som en hjälte, vilket kan kopplas till något 

eftersträvansvärt. Detta i sig bibehåller hegemonins ordning och legitimerar den hegemoniska 

maskulinitetens position även ur ett kvinnligt perspektiv. Detta eftersom Juanita i texten inte 

ifrågasätter uppdelningen, utan ser upp till mannen som någon hon älskat på grund av hans 

mod och stolthet. Denna tolkning gör möjlig i utdraget; “Dom hade pratat och berättat vad 

dom 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!” (Hoola 

Bandoola Band, 1975) 
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5.3 Delaktig maskulinitet 

 

I låttexten till Älska mig, Bill (1975) speglas ett kärlekspar som håller sig utanför 

offentligheten för att istället leva ut sin kärlek bakom stängda dörrar. Om tolkningen grundar 

sig i ett heteronormativt perspektiv, vilket resulterar i att texten handlar om mannen Bill och 

hans kärlekspartner, kan texten tydas på ett sätt där berättaren kan antas vara kvinna. Dennes 

känslor för Bill beskrivs framför allt i låtens refräng: 

 

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. (Hoola Bandoola Band, 1975) 

 

Att anta att berättaren hyser kärlek för Bill vore troligtvis inte ett för stort antagande. Mannen 

speglas i texten som älskvärd och åtråvärd, men också som initiativtagare. En möjlig tolkning 

skulle kunna vara att kvinnan vädjar till mannen i fråga att leva ut sin kärlek, men ser sig 

själv som underordnad sin älskare. Bill är man och får möjligtvis därför göra vad han vill. 

Kvinnan ber också Bill att inte lämna henne, vilket kan tolkas som att detta är en risk för 

kvinnan, men samtidigt ett alternativ för Bill. Givetvis skulle refrängen kunna tolkas som en 

kärleksförklaring, men det som gestaltas i texten skulle ändå kunna tyda på att en 

övergripande maktstruktur ligger som grund för de känslor som beskrivs. Förslagsvis skulle 

texten kunna kopplas till kvinnans behov av en mans kärlek för att skapa ett eget syfte. I detta 

fallet finns ingen praktisk handling från Bills sida som styrker att han legitimerar den 

hegemoniska maskuliniteten. Däremot besitter Bill eftersträvansvärda attribut, att han är 

åtråvärd och besitter en form av makt i relationen. Detta i sin tur speglar dikotomin mellan 

könen som beskrivs i Hirdmans teori angående genusordningen. Något som styrker denna 

tolkning är bandets relation till vänsterrörelsen vars feministiska budskap bland annat 

bottnade i kritik riktad mot kvinnors begränsade maktposition, både inom relationer och den 

sociala sfären. Om texten tolkas utifrån att berättaren är en man innebär det att resultatet kan 

se annorlunda ut. Detta förklaras vidare under rubriken Underordnad maskulinitet. 

 

Den delaktiga maskuliniteten kan speglas genom att män ser upp till en könsroll som anses 

fungera som ideal. Eftersom den hegemoniska maskulinitetens existens i främsta fall ses som 
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detta ideal innebär detta att det inom Connells maskulinitetsteori kan framföras en tolkning 

där de flesta män tillhör den delaktiga maskuliniteten. Detta på grund av den strävan många 

män känner angående att efterlikna idealmannen. I låten Vävare-Lasse (1971) beskrivs en 

man, vars liv förändras av en rad företeelser. Mannens liv går från ett enkelt, men vad som 

kan tolkas som ett lyckligt liv med en vävstol att tjäna pengar på, ett hem samt familj som 

består av fru och barn, till ett liv som mannen föraktar. Han förlorar sin frihet, sitt hem, familj 

och sin vävstol och tvingas arbeta på sin fogdes väveri för att överleva. I texten finns några 

utdrag som kan upplevas intressanta och dessutom möjliggöra en tolkning som leder till 

samband mellan Lasse och hans eventuella tillhörighet inom den delaktiga maskuliniteten. 

“Bond-Lasse tackar Jungfru Maria, för vävstolen gav honom pengar att fria, pengar att fira, 

pengar att svira. ja, vävstolen gav honom frihet” (Hoola Bandoola Band, 1971). Utdraget kan 

för det första tolkas ur ett genusperspektiv där mannen i fråga i första hand behöver pengar 

för att gifta sig, vilket skulle kunna tyda på mannens maktposition som är ekonomiskt knuten 

gentemot kvinnan som i detta fallet säljs in i ett äktenskap. Detta är såklart en grovskuren 

förklaring till tolkningen, men sett ur ett historiskt perspektiv skulle företeelsen kunna antas 

som vardaglig. Dessutom belyses mannens frihet i utdraget, vilket med hjälp av resten av 

låttexten kan anses som något värdefullt och som mannen förväntas eftersträva.  

 

Följande strofer i låttexten beskriver hur mannens liv förändras när dennes frihet tas ifrån 

honom. Följderna av detta blir att Lasse förlorar sin relation till sin familj, han blir hemlös 

och tvingas tillslut arbeta som vävare i ett väveri. Med andra ord målas mannen i texten upp 

som ett offer. Relationen mellan mannens tidigare liv och hur detta förändrades kan tolkas ur 

ett perspektiv präglat av Connells maskulinitetsteori. En möjlig tolkning skulle kunna vara att 

den fria mannen, som har pengar och familj är det eftersträvansvärda, medan en djup bitterhet 

speglas i förlusten av detta. Utan de hegemoniskt förknippade egenskaperna hos mannen 

förlorar denne inte bara sin glädje, utan även sin sociala status. Enligt Connell (1999, s.103) 

kan skillnaden mellan den hegemoniska och den delaktiga maskuliniteten uppmärksammas 

på relativt liknande plan. Däremot är den delaktiga maskuliniteten konstruerat genom 

ständiga kompromisser eller allianser med kvinnor där mannens överordnade position kan 

synas. I texten är denna personen Lasse, medan hans fogde snarare skulle kunna beskrivas 

som den hegemoniska maskuliniteten, där en tydligare dominans och makt synliggörs.  

 

Det finns flera exempel på låttexter som porträtterar den delaktiga maskuliniteten. Om 

analysen utgår från att män som legitimerar hegemonin, men inte lever upp till de könsideal 
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som eftersträvs, skulle till exempel huvudpersonen i låten Filosofen från Cuenca kunna 

tillhöra denna kategori. Som tidigare nämnt kan själva låttexten belysa den hegemoniska 

maskuliniteten. Samtidigt vore det svårt att påstå att huvudpersonen i texten lever upp till 

idealet, utan bör snarare kategoriseras till den delaktiga maskuliniteten. Detta eftersom 

personen legitimerar hegemonin och dess ideal, men lever inte upp till den.  

 

Liknande exempel kan tolkas ur texten från Jakten på Dalai Lama där berättarjaget besitter 

en underordnad position till sitt lands elit, samt gentemot den prins som denne söker efter. Att 

personen utför uppdraget som han är utsänt för skulle kunna tolkas på ett sätt som gör 

personen till offer av elitens dominans. Att den utsände accepterar sin ställning skulle kunna 

innebära att denne samtidigt accepterar hegemonin som något beständigt. Att personen tar del 

av de privilegier som ger honom möjlighet att få utföra ett hedersfullt uppdrag kan betyda en 

hög ställning inom hegemonin, samt att denne inte hotar hegemonins ordning. Däremot lever 

han inte upp till de fullt eftersträvansvärda idealen som eliten gör, vilket skulle kunna 

argumentera för att mannen praktiserar en delaktighet inom hegemonin.  

 

En låttext som är värd att belysa är från låten Andersson & Co (1973). Vid en första anblick 

beskrivs sammanfattningar av människors liv, vilket skvallrar om vissa svårigheter som livet 

kan innebära. I låten sker dock en tydlig skillnad på hur kvinnor och män porträtteras, vilket 

styrker Hirdmans teori om genussystemet. I första strofen benämns män med sina efternamn, 

medan kvinnorna tituleras med “fru”; 

 

Och fru Olsson snor på varuhus för att dagen är så lång. Och Kenta lånar bilar för 

att världen är för trång. Och Bosse blåser kassaskåp för att det blir sån härlig 

smäll. Och kamrer Ek tar med sej kassan hem för att hans fru vill ha en päls. 

(Hoola Bandoola Band, 1973) 

 

Förutom den skillnad som görs mellan de olika personerna beroende på deras kön, är det även 

intressant att se på strofens sista mening ur Connells perspektiv. Värt att nämna är att det inte 

finns någon anledning att tolka kamrer Ek som en stereotyp som lever upp till den 

hegemoniska maskuliniteten. Däremot möjliggörs en tolkning som grundas på att det finns ett 

ekonomiskt övertag i relationen mellan Ek och hans fru. Denna tolkning görs möjlig eftersom 

han uppenbarligen är den inkomstkälla som förser paret med pengar. Åtminstone när det 

gäller införskaffandet av pälsen i fråga. Därför kan man anta att normen som säger att det är 
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vanligast att män står för större delen av inkomsten i ett hushåll placerar kvinnan i en 

underordnad position. Detta eftersom kvinnan blir ekonomiskt beroende av mannen. Texten 

kan alltså tolkas som en porträttering av själva hegemonin, med fokus på delaktighet eftersom 

normen som följs reproduceras i deras handlingar.  

 

 

5.4 Underordnad Maskulinitet 

 

Maskuliniteter kan speglas på olika sätt beroende på vilka perspektiv tolkningen har som 

utgångspunkt. Ett tydligt exempel på är den tidigare analysen av låttexten till Älska mig, Bill 

(1975) där tolkningen utgick från ett heteronormativt perspektiv. Däremot finns det inget i 

texten som fastställer att texten är skriven ur ett kvinnligt perspektiv. Om analysen istället 

utgår ifrån att berättarjaget är en man och att låten porträtterar en homosexuell relation, kan 

detta innebära att tolkningen av hela texten förändras. Förslagsvis är en möjlig tolkningen att 

personerna som speglas i texten håller sig undan allmänheten för att undvika de konsekvenser 

som kan påfalla vid beteende som inte följer samhällets normer.  

 

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. (Hoola Bandoola Band, 1975) 

 

Om analysen intar denna utgångspunkt skulle det kunna innebära att berättarjaget talar från 

en underordnad position, vilket i sin tur innebär ett förtryck av den hegemoniska 

maskuliniteten. Detta på grund av att personerna inte besitter de attribut som krävs för att leva 

upp till normen och hegemonin. Vidare kan det finnas underlag för en tolkning som talar för 

att texten speglar problematiken med att inte leva upp till den maskulina hegemonin. I 

följande utdrag kan en möjlig tolkning vara att berättarjaget känner rädsla för att Bill ska gå 

sin väg, eller permanent lämna berättaren: 

 

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. (Hoola 

Bandoola Band, 1975) 
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Ur ett underordnat perspektiv skulle denna oro kunna bero på Bills eventuella känslor att vara 

underordnad. Det vore trots allt inte omöjligt att Bill känner att den hegemoniska 

maskulinitetens överordnade position är mer lockande än kärleken han får som underordnad. 

Att gå ut och leva upp till den maskulina hegemonin skulle eventuellt kunna vara en utväg 

från förtrycket som riktas mot den underordnade.  

 

Låten På väg (1973) skildrar de män som anser att kampen som ska leda till ett jämställt 

samhälle inte endast är en kvinnofråga. Texten kan givetvis tolkas på olika sätt, men om 

analysen utgår från Hirdman genussystem som menar att män och kvinnor ses som varandras 

motpoler, kan männen som texten utgår från kopplas samman med femininiteten. Detta skulle 

i sin tur kunna skapa ett samband med den underordnade maskuliniteten, som tillsammans 

med kvinnor delar en förtryckt position gentemot den hegemoniska maskuliniteten. Utdrag 

från texten som tyder på att männen delar denna position kan vara; “Fast förklädnaderna 

skiftar i förtryckets maskerad, så har vi ändå samma fiende” (Hoola Bandoola Band, 1973). 

Den nämnda fienden skulle kunna tolkas vara den hegemoniska strukturen som legitimeras av 

de delaktiga och hegemoniska männen. Detta kan i sin tur innebära att texten framförs utifrån 

den underordnade maskulinitetens röster.  

 

Texten speglar alltså hur det existerar en underordnad maskulinitet som måste kämpa på 

liknande sätt som kvinnor mot den förtryckande hegemoniska maskuliniteten. Skälet till att 

dessa männen är underordnade kan bero på olika faktorer. En av dessa skulle kunna vara att 

dessa män ses som underordnade eftersom de för det första hotar hegemonins struktur. För 

det andra, för att de inte lever upp till idealbilden som eftersträvas av den hegemoniska 

maskuliniteten. Något som styrker detta är utdraget i texten som beskriver hur 

samhällsnormen är att ständigt reproducera genussystemet; “Man vill förstena oss och man 

vill dela oss. För ensamma och splittrade är vi lättare att slå” (1973). Texten speglar alltså hur 

genussystemet och möjligtvis andra sociala faktorer isärhåller män och kvinnor. 

 

En djupare analys kan å andra sidan tolka textens existens som ett fenomen som styrker 

genussystemet. Detta genom antagandet att kvinnor ses som underordnade, vilket speglas 

bland annat i utdraget;  
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Folken ska segra. Dom kan inte besegras. Och dom som var förnedrade blir 

segrare till slut. Men halva mänskligheten kommer aldrig att bli fri så länge som 

den andra halvan hålls i slaveri. (Hoola Bandoola Band, 1973) 

 

Därför skulle texten också kunna analyseras ur ett perspektiv som utgår från att berättaren 

inte nödvändigtvis ses som underordnad för sina sociala handlingar. Däremot förser 

berättarens normkritiska uttalanden honom med en underordnad position inom hegemonin. 

Sammanfattningsvis kan tolkning utgå från att texten reproducerar genussystemet samtidigt 

som den motarbetar både genussystemet och den hegemoniska maskuliniteten.  

 

 

5.5 Marginaliserad Maskulinitet 

 

Det kan upplevas problematiskt att placera karaktärer inom den marginaliserade 

maskuliniteten eftersom män inom kategorin i själva verket kan besitta attribut eller utföra 

handlingar som i de flesta fall skulle legitimera hegemonin. Den tydligaste skillnaden är att 

männen inom den marginaliserade hegemonin inte räknas till de övriga kategorierna eftersom 

de varken hotar eller stärker övriga kategorier, som är inre relationer i genusordningen. 

Förklaringen till det är synen på de marginaliserade männen sett utifrån. Trots sina handlingar 

hålls de utanför hegemonins struktur på grund av exempelvis ålder, klass eller etnicitet.  

 

I låten Vävare-Lasse (1971) skulle protagonisten Lasses placering kunna omdiskuteras. Som 

tidigare nämnts kan Lasse ses som en hegemoniskt delaktig man eftersom han utför 

handlingar och besitter föreställningar och attribut vilka stärker hegemonin. Dessutom lever 

han delvis upp till idealet och de normer som rotar hegemonins hierarki. Å andra sidan kan 

låttexten tolkas som en omplacering av protagonistens sociala ställning, vilket skulle kunna 

innebära att Lasse förlorar sin plats som delaktig man och blir istället marginaliserad. I början 

av texten tituleras Lasse som “Bond-Lasse”, vilket eventuellt kan innebära en viss allmän 

ställning i Sveriges tidigare bondesamhälle. Senare tituleras han som “Tiggare-Lasse” för att 

förtydliga hans förminskade status. På samma sätt som tidigare utgörs Lasses försörjning av 

att han väver, men nu i bitterhet över sin förlorade maktposition. Vidare kan fantasin 

tillgodose oss med en föreställning om att Lasse fortfarande eftersträvar den hegemoniska 

maskuliniteten. Däremot innebär hans låga klasstillhörighet att hans handlingar inte 
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nödvändigtvis förser andra tiggare eller fattiga med auktoritet. I slutändan är det inte mest 

aktuellt att analysera vilken kategori som Lasse hör mest hemma i, utan snarare att synliggöra 

maktstrukturer ur Connells teoretiska perspektiv.  

 

Det är just den vida synen på Lasses förlorade maktsituation som möjliggör en tolkning där 

hans situation kan efterlikna marginalisering. Vidare kan det vara svårt att placera män i 

Hoola Bandoola Bands inom den marginaliserade maskuliniteten. Det vore dock svårt att 

påstå att andra män i deras texter med säkerhet inte passar in i kategorin. Det skulle nämligen 

krävas en tydligare redogörelse för hur de dominerande grupperna såg på dessa personer för 

att kunna argumentera för en sådan tolkning.   

 

En annan grupp människor som också de blir förtryckta av hegemonin är slavarna i låten 

Keops pyramid (1972). I texten sammankopplas inte slavarna till något kön, utan endast en 

klasstillhörighet som saknar makt. En möjlig tolkning skulle kunna vara att slavarna är både 

män och kvinnor, och möjligheten finns att de utgör föredömen för den hegemoniska 

maskuliniteten. Däremot är det svårt att säga ifall detta ger andra slavar auktoritet. Det som är 

mer självklart är synen som de hegemoniska männen har på slavar. Eftersom slavarna saknar 

någon social auktoritet på grund av sin klasstillhörighet får de heller inte plats inom 

hegemonin. De blir alltså marginaliserade.  

 

 

5.6 Sammanfattning 

 

Under analysprocessen har vissa mönster synliggjorts där de olika maskuliniteterna som 

speglas i Hoola Bandoola Bands texter kan sammanfattas. Det är inte ovanligt att texterna 

innehåller berättelser som kretsar kring orättvisor i samhället, klassresor eller olika former av 

förtryck. De olika parterna i de relationer som skildras har kunnat kopplas till olika maskulina 

uttryck och sedan kategoriserats under Connells maskulinitetsteori. I texterna speglas den 

hegemoniska maskuliniteten ofta genom ledarskap, makthavande eller tolkningsföreträde, 

men också frihet att göra som man vill. Bilden av de män som kan kopplas till kategorin 

hegemoniska män har i texterna tolkats som chefer, prinsar eller andra ledare och porträtteras 

ofta som dominanta över underordnade grupper. Hegemoniska män speglas också som 
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modiga män som strävar efter egen frihet och skulle kunna vara en del av skapandet av 

idealmannen, stark, fri och modig.  

 

Den delaktiga maskuliniteten är inte lika endimensionell och kan kopplas samman med de 

män som i texterna troligtvis inte ifrågasätts i hegemonin. Dessa män ser upp till idealmannen 

och legitimerar hegemonins struktur genom att leva efter den rådande normen. Detta kan 

porträtteras genom män i kärleksrelation till kvinnor där mannen trots allt besitter någon form 

av makt. Den delaktiga mannen ges även uttryck för hos de män som besitter 

eftersträvansvärda positioner eller attribut och som själva strävar efter att behålla sin position 

i samhällets hierarki för egen lyckas skull. Dessa män beskrivs som olyckliga när de blir 

berövade av sin auktoritet.  

 

Den underordnade maskuliniteten synliggörs genom tolkningar som positionerar män vid 

politiska uttryck eller sexuell läggning. De män som uttrycker feministiska uttryck ser sig 

själva som förtryckta på liknande sätt som kvinnor och ser därför hegemonin som en 

gemensam fiende. Detta placerar gruppen jämsides med kvinnor i en underordnad kategori. 

Dessa män kritiserar och motarbetar hegemonin, men erkänner samtidigt dess existens. Detta 

erkännande samt den syn de har på könshierarkin bekräftar även genusordningen som säger 

att kvinnor och män är sina motpoler och att män är överordnade kvinnor.  

 

Den marginaliserade maskuliniteten är inte lika framträdande i texterna. Dessutom är aningen 

problematiskt att se hur texterna speglar marginaliserade män på grund av att dess existens 

snarare legitimeras av hegemonin, och inte av specifika attribut eller handlingar som 

individer besitter eller utför. Däremot kan detta innebära att andra metoder eller teoretiska 

verktyg kan resultera i tolkningar som synliggör marginaliserad maskulinitet. Å andra sidan 

möjliggör analysen en tolkning som placerar män som förlorat sin plats i hegemonin i denna 

kategori. Dessa män varken hotar eller legitimerar hegemonin, utan åsidosätts på grund av låg 

klasstillhörighet. Det innebär att marginaliserade män fortfarande kan utgöra förebilder för 

den hegemoniska maskuliniteten utan att varken dra fördelar av den eller att påverka andra 

män med en positiv effekt av auktoritet. 
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5.7 Resultatdiskussion 

 

Resultatet visar att Hoola Bandoola Bands texter i stor mån porträtterar maskulinitet av 

hegemonisk karaktär, medan övriga kategorier framställs mer sällan. En intressant fråga som 

kan vara värd att diskutera vidare är varför resultatet ser ut som det gör. En möjlig faktor 

skulle kunna vara bandets politiska ställningstaganden och hur det sociala klimatet influerar 

deras musikskapande. Enligt Östberg (2018) så hade trots allt den progressiva musikrörelsen 

och vänsterrörelsen tydliga samband, där även jämställdhetsfrågor minst sagt var aktuella. 

Inom rörelserna debatterades ämnen kopplade till orättvisor mellan olika samhällsklasser. 

Detta är ett vanligt förekommande ämne även i Hoola Bandoola Bands texter och kan mycket 

väl vara ett sätt att synliggöra de politiska budskap som bandet sympatiserade med. Eftersom 

även kvinnorörelsen i mångt och mycket var en del av vänsterrörelsen finns det mycket som 

talar för att det kan ha influerat bandet till att inta feministiska ställningstaganden i sina 

texter. Till exempel i låttexten till På väg (1973) där budskapet kan tolkas vara ett 

sympatiserande med kvinnorörelsen. Detta kan också göras synligt i teman som berör 

kvinnans relation till hegemoniska män i en kvinnas vardag. Underförstått så positioneras 

kvinnan i denna relation på samma sätt på den underordnade maskuliniteten och är just 

underordnad den hegemoniska maskuliniteten. Exempel på detta ser vi i låtar som 

Kvinnoförakt (1975), Älska mig, Bill (1975) eller Filosofen från Cuenca (1971). Det betyder 

inte nödvändigtvis att den hegemoniska maskuliniteten är centrerad i texterna, men att den 

legitimeras på något sätt. I dessa fallen även av den delaktiga maskuliniteten.  

 

I texterna som gestaltar män som hegemoniska är det inte ovanligt att handlingen kretsar 

kring relationen mellan människor inom olika samhällsklasser där politiska ledare har 

samband med den hegemoniska maskuliniteten. Att bandet vill porträttera olika människors 

maktsituation beroende på samhällsklass med fokus på kritik mot makthavare, kan helt enkelt 

resultera i att hegemonin också synliggörs. Framförandet av denna kritik verkar ligga bland 

bandets målsättningar och fungerar som en agenda för hur bandet vill porträttera sig själva. 

Detta gör att texterna eventuellt simulerar deras syn på samhället och kan i sin tur tänkas vara 

skäl till varför den hegemoniska strukturen beskrivs mellan raderna. Trots allt fanns det en 

åsikt som genomsyrade vänsterrörelsen där fokus låg på skillnaden mellan människors 

livsvillkor inom olika folkgrupper. Detta kunde under tiden gestaltas genom demonstrationer 

mot folkgrupper som uppfattades av rörelsen som utsatta eller orättvist behandlade. 
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Exempelvis kvinnor som tidigare nämnts, men också människor i arbetarklassen eftersom 

dessa sågs som offer gentemot det kapitalistiska ekonomisystemet. Eftersom bandets 

uttryckssätt, alltså musiken, är ett väl fungerande verktyg för att sprida politiska budskap är 

en rimlig förklaring till att ett politiskt band som Hoola Bandoola Band beskriver dessa 

budskap genom sin musik.  
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6. Didaktiskt perspektiv 

 

Musik som verktyg i historieämnet kan argumenteras på flera olika nivåer. För det första är 

det viktigt att förstå de mål läraren har med undervisningen. Därför bör ämnesplanen för 

historia ligga som grund för den planerade undervisningen. Ämnets syfte belyser vikten av att 

elever ges förutsättningar att utveckla sitt historiemedvetande genom kunskap gällande det 

förflutna. Detta är en övergripande målsättning, men underbyggs av kunskap om bland annat 

förändringsprocesser, tidsperioder, händelser och personer utifrån olika tolkningar och 

perspektiv (Skolverket, 2011). Musik från den progressiva musikrörelsen kan överlag bidra 

med förståelse för hur dess anhängare såg på sin samtid och även delvis på hur de själva 

uppfattade historiska händelser och aktörer samt hur de använde sig av detta perspektiv för att 

framföra sina budskap. Detta gäller inte minst Hoola Bandoola Band som framförde musik 

med tydliga kopplingar till hur de uppfattade det sociala klimatet i samhället med fokus på 

bristande jämställdhet. Även deras syn på den rådande genusordningen och de maktstrukturer 

som påverkade den lyser igenom.  

 

Att granska och analysera dessa texter för att skapa ett perspektiv på tidsperioden går att 

argumentera då historieämnets centrala innehåll berör punkter som går i samma linje. I 

historia 1a1, 1a2 och 1b finns det framför allt tre punkter som går att koppla till användandet 

av Hoola Bandoola Bands texter i undervisningen. 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. (Skolverket, 2011) 

 

Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga 

historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till 

exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika 

syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Skolverket, 2011) 

Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. 

Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar 
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om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter. 

(Skolverket, 2011) 

Från det centrala innehållet i historia 2a finns det också underlag som tyder på att 

undervisningen skulle kunna få användning av musik eller lyrik som historiskt källmaterial. 

De två punkter som framför allt går i linje med användandet av Hoola Bandoola Bands texter 

är: 

Tematiska fördjupningar när det gäller historiska frågeställningar av betydelse för 

individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och 

kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors 

värde, moderna mediers framväxt samt resursutnyttjande och människors 

förhållande till naturen. (Skolverket, 2011) 

Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika historiska 

teman inom olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom olika 

former av ungdomskultur. (Skolverket, 2011) 

Det är också viktigt att förstå just vilken effekt musik kan få på historieundervisningen. 

Liksom alla kulturella former kan musik användas som underlag för att förstå samtiden. Det 

handlar inte bara om musikens innehåll, utan även dess existens och skapare. Butler (2003) 

förklarar en rad fördelar med användandet av musik i historieundervisningen. Han menar att 

det kan vara en fråga om motivation, där musik som källmaterial kan vara en inkörsport till 

historiska frågeställningar gällande händelser och aktörer där faktatexter kan ha svårare att nå 

fram. Musik kan enligt Butler (2003) fungera som ett verktyg för att underbygga perspektiv 

på den tidsperioden som undervisningen kretsar kring och hjälpa elever att förstå rådande 

attityder och känslor. Butler (2003) förklarar även att denna typ att källmaterial kan vara 

passande för undervisning som kretsar kring källkritik då materialet kan ifrågasättas och 

diskuteras. Här kan eventuella reflektioner gällande huruvida källans beskrivningar kan ses 

från olika perspektiv. En förhoppning skulle kunna vara att användandet av Hoola Bandoola 

Bands texter kan bidra till ökade kunskaper gällande olika människors livssituation under de 

tidsperioder som gestaltas. Däremot är det samtidigt viktigt att förstå att denna gestaltning i 

sin tur är tolkningar utifrån musikernas egna perspektiv. Alltså skulle musik i undervisningen 

kunna fungera som en källa till kunskap gällande olika uttryckssätt inom den politiska våg 
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som vänsterrörelsen på 1960- och 70-talet innebar, och som den progressiva musikrörelsen 

var en del av. Exempelvis skulle undervisningen kunna kretsa kring genushistoria, eller 

möjligtvis feminismens historia. Detta skulle innebära flera olika nedslag i historien, men ett 

av dessa nedslag skulle enligt mig med fördel kunna hamna i vänsterradikaliseringen under 

1960- och 70-talet. Detta eftersom kvinnorörelsen, som var en del av radikaliseringen, var på 

frammarsch då. Att delge elever uppgifter som går ut på att analysera låttexter eller andra 

kulturella former skulle förhoppningsvis kunna leda till att vidga elevernas perspektiv på hur 

människor uttryckte åsikter under tidsperioden. Ett tydligt exempel på detta är Hoola 

Bandoola Bands låt På väg (1973) som kan ge en inblick i hur män inom rörelsen kunde 

förhålla sig till kvinnors situation i samhället. Dessutom kan de låtar som gestaltar 

människors livsöden, om det så gäller arbetsvillkor, sexualitet eller kön, kunna underbygga 

nyfikenhet hos eleverna. Detta i sin tur kan leda till att våra elever börjar ställa frågor till 

historien, vilket rent historiedidaktiskt är en viktig förutsättning till lärande.  

 

Trots att jag känner en positiv inställning till användandet av historisk kultur som källmaterial 

i historieundervisningen så är det viktigt att inte blunda för den problematik som kan uppstå i 

samband med detta. Det finns en risk att eleverna upplever materialet som främmande eller 

svårtolkat med tanke på att musiken som uttryckssätt har förändrats under tidens gång. 

Eventuellt skulle problemen kunna reduceras genom att hitta inkörsportar till den progressiva 

musikrörelsens musiker. Förslagsvis skulle eleverna kunna jämförande analyser mellan 

modern och äldre musik och undersöka huruvida dessa uttrycker sig i relation till sin samtid. 

Detta med avsikt att genom ett modernt och eventuellt mer mottagligt källmaterial lära sig att 

förstå kulturella uttryckssätt, för att vidare kunna applicera denna förmåga på historiska 

källmaterial. 
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8. Bilagor 

 

 

Filosofen från Cuenca 

 

Han sa, han var Napoleon 

för att allt är ett och samma 

Nu sitter han i ett gallerrum 

och säger att han är sin mamma 

Och dom som försöker bota honom 

vill få honom att förstå 

att ingen mänska är mer än en 

utom Kungen, för Kungen är två 

 

Judas ifrån Kariot 

och timmermannens son 

spelar fia i en världsrymd 

mellan svarta stjärnors hål 

Och den ende som får se dom 

är en perverterad sociolog 

som varenda gång han kommer hem 

förnekar vad han såg 

 

Madame Pompadour blev känd 

för sitt tal om syndafloden 

som när hon hade roat färdigt sej 

skulle dränka hela jorden 

Vi lär oss att förfasa oss 

och vi fördömer henne trots 

att ingen gör nåt åt dom skitiga vatten 

som kommer att dränka oss 
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Affärsmän och politiker 

tillfredsställer sin lystnad 

medan dom som tänker fem år fram 

belönas med hövlig tystnad 

Och dom som försöker tänka sej 

en annorlunda värld 

slås sönder med batonger 

och gasas med gevär 

(Hoola Bandoola Band, 1971) 

 

Vävare-Lasse 

 

Bond-Lasse sitter och väver en väv i sin vävstol 

Bond-Lasse tackar i tankarna Gud för sin vävstol 

Bond-Lasse tackar Jungfru Maria 

för vävstolen gav honom pengar att fria 

pengar att fira, pengar att svira 

ja, vävstolen gav honom frihet 

 

Det bankar och bultar på dörren och vem kan det vara 

Han släpper sin skyttel och skyndar sej upp för att svara 

Men innan han hinner, har dörren slåtts opp 

och in stormar fogden med hela sin tropp 

Slår honom ner, fastän han ber 

Slår honom tills han blir stilla 

 

Tiggare-Lasse har inte längre nåt hem 

Stuga och hustru och barn såg han aldrig igen 

Marken är hård att sova på 

och vägarna långa och tunga att gå 

Många, som han, gör vad dom kan 

för att fylla sin skrikande mage 
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Hunger och törst och kyla och trötthet är svårt 

Men landets och konungens lagar är värre ändå: 

"Den äge bara knyte och stav 

gripes och dömes till tiggare-slav 

Brännes med järn, smides i järn 

och sättes som träl hos sin fogde" 

 

Ett arbete måste man ha för att få nåt att äta 

Det enda han kan, utom plöja jorden, är väva 

Fogden har byggt sej ett väveri 

Lasse, som andra, söker sej dit 

För den som är van, tre spänn om dan 

när arton timmar är gjorda 

 

Vävare-Lasse väver en väv i sin vävstol 

Vävare-Lasse förbannar och hatar sin vävstol 

Han svär över Gud och Jungfru Maria: 

"Dom som har pengar och makt, dom är fria 

att röva och slå och fängsla dom små 

och kedja dom fast vid en vävstol" 

(Hoola Bandoola Band, 1971) 

 

Keops Pyramid 

 

Jag är en av dom som slavar på Kung Keops pyramid 

Och det är vi som jobbar nere invid foten 

Och vi sliter och vi svettas för att inte tappa tid 

Och det är synd om dom som inte fyller kvoten 

Har man en gång kommit hit 

blir man aldrig mera fri 

Om man slutar här så slutar man i gropen 

Men om kungen sägs att han är son av solen 

 



44 
 

Bakom femton dubbla reglar, bakom femton dubbla lås 

håller rikedomen hov i maktens salar 

Här finns ingenting som hotar, här finns ingenting som stör 

Här är tankarna och rummen lika svala 

Och om någon måste dö 

eller några ska ha spö 

finns det andra som kan verkställa besluten 

Hit hörs aldrig ångestropen eller tjuten 

 

Men när natten blir lång 

brukar vi sjunga en sång 

som dom som styr oss kan höra i vinden 

Om ett folk som levde en gång 

som ville bygga ett torn 

som skulle räcka ända upp till himlen 

Men ju högre man kom 

ju mera skilde sej dom 

som bodde där uppe ifrån dom andra 

Och till sist blev tornet så högt 

att dom där uppe och nere 

inte längre förstod varandra 

Och då rasade tornet samman 

 

Så det verkar som om det i varje tid och i 

alla sorters folk 

finns några som vill skapa pyramider 

där dom själva sitter överst och har makten i sin hand 

medan dom som lever nedanför dom lyder 

Men om dom där uppe i det blå 

inte längre vill förstå 

utan föraktar alla dom som ger dom mat 

ska pyramiderna till sist bli deras grav 

(Hoola Bandoola Band, 1972) 
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Jakten på Dalai Lama 

 

Jag är utsänd av landets ministrar 

för att söka vår blivande prins 

Och jag har lovat att jag inte ska komma tillbaks 

förr'n jag kan berätta för dom var han finns 

Jag fick två stycken tecken att hålla mej till 

när jag började resa omkring: 

ett födelsemärke som såg ut som en ros 

och en märklig gyllene ring 

 

Jag började leta på finare ställen 

dit en prins kunde tänkas gå 

Sen fortsatte jag på krogar och sjapp 

och överallt där jag kunde komma på 

Och jag sökte den gyllene ringen 

i varenda juvelerares bod 

Och sen gick jag ut på avskrädeshögarna 

bland lumpor och sopor och skrot 

 

Och jag vandrade långt och länge 

överallt där människor bor 

Och fast dom flesta väl har sina märken 

så var det inget som såg ut som en ros 

Och många har ringar och smycken 

och ett fåtal har mycket mer 

Men att allt det som glimmar inte är guld 

det har jag lärt mej av erfarenhet 

 

Dom fattiga i Calcutta 

som inte har nån mat 

samlar koskit och silar den för att se om det finns  

några osmälta risgryn kvar 
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Och så måste också den som vill finna 

och inte söker för sökandets skull 

vara redo att leta överallt 

och inte vara fördomsfull 

 

Så nu sitter jag här på ett ungkarlshotell 

i en främmande, skrämmande stad 

Och bland lumpor och lort och bland trasor 

och stank 

ligger mänskliga spillror på rad 

Och bland dessa krokiga kroppar 

ska jag söka en ros och en ring 

För kanske just en ibland spillrorna här 

ska visa sej vara en prins 

(Hoola Bandoola Band, 1973) 

 

Karins sång 

 

Där solen aldrig gick ner 

mellan väldiga vidder och höga berg 

blev vi födda fria att bruka det land 

våra fäder hade ärvt 

Det var nära till det, vi visste var vårt 

Här var ingen slav eller kung 

Den rätt till jorden, vår möda gav 

var ej till salu ens för guld 

 

Men dom som har vill ständigt ha mer 

Och det, dom inte kan få, kan dom oftast ta 

Och ett lyckligt folk är olönsamt; 

det är så lite, dom vill ha 

Så valet, vi fick var klart som glas: 

vi måste vika eller dö 
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När vi för sista gången såg tillbaks 

var redan solen röd av rök 

 

Och vi kom till dom härskandes stad 

där till och med ögonen var av sten 

Och vi som var vana att hjälpa varann´ 

fick nu försöka en och en 

Och här var vintern lång och kall 

Och det var sommar’n med 

Här hjälpte det inte att isen smalt 

Nej, det var lika kallt för det 

 

Men mänskans minne är långt 

Och mänskornas längtan kan ingen ta 

Och dagen ska komma när dom som fördrevs 

ska ställa bödlarna till svars 

Då ska dom inte längre tigga om nåt 

Nej, dom ska ta det, dom vill ha 

Och dom som sått sin fiendskap 

ska också skörda av sitt hat  

(Hoola Bandoola Band, 1973) 

 

Andersson & Co 

 

Dom säger, Andersson är arbetslös 

för att han inte hänger med 

och att Pettersson sover utomhus 

för att fabriken har lagts ner 

och att Nilsson är för gammal 

och lilla fröken Fridlund är för ung 

och att Ingalill är hemmafru 

för att familjen har köpt en hund 

 



48 
 

Men ta dom tillsammans 

Då är dom en grupp 

Då får man söka svaren nånstans 

mycket längre upp 

Och bara tillsammans 

kan dom ta strid 

så dom kan ändra sina villkor 

och bestämma sina liv 

 

Och Benke kör med mellanöl 

för att skolan är för trist 

Och utan holken känner Eva sej 

som en dåligt oljad blixt 

Och Lena flyr med glansiga 

noveller om succé 

Och andra tar till fönstervägen 

för att slippa vara med 

 

Men ta dom tillsammans… 

 

Och fru Olsson snor på varuhus 

för att dagen är så lång 

Och Kenta lånar bilar 

för att världen är för trång 

Och Bosse blåser kassaskåp 

för att det blir sån härlig smäll 

Och kamrer Ek tar med sej kassan hem 

för att hans fru vill ha en päls 

 

Men ta dom tillsammans…  

(Hoola Bandoola Band, 1973) 

 

På väg 
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Förtvivla inte systrar 

fast vägen verkar lång 

Vi kommer dit vi ämnar oss 

ifall vi inte vänder om 

Om det är ett berg till eller tio 

vad spelar det för roll 

Nej, huvudsaken är trots allt  

att vi går åt samma håll 

 

Förtvivla inte systrar 

er kamp är också vår 

Det är inte om att mäta 

eller mätas kampen står 

Fast förklädnaderna skiftar 

i förtyckets maskerad 

så har vi ändå samma fiende 

när väl maskerna har ryckts av 

 

Man vill förstena oss 

och man vill dela oss 

För ensamma och splittrade 

är vi lättare att slå 

Men om vi enar oss 

om vi förenar oss 

så finns det inget som kan hindra oss 

från att tillsammans nå vårt mål 

 

Folken ska segra 

Dom kan inte besegras 

Och dom som var förnedrade 

blir segrare till slut 

Men halva mänskligheten 

kommer aldrig att bli fri 
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så länge som den andra halvan 

hålls i slaveri 

(Hoola Bandoola Band, 1973) 

 

Älska mig, Bill 

 

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… 

 

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 
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Älska mej, Bill…  

(Hoola Bandoola Band, 1975) 

 

Kvinnoförakt 

 

Min tjej kom hem från jobbet  

och var deppig en dag 

Hon svor och hon fräste  

Hon var inte glad 

Så jag sa: ”Älskling  

oh, 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 

Han ville göra en film  

om mina bröst och min häck 

Men jag sa: ’Polar’n  

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 ifrån min kontrakt 

Men jag går hellre ner och stämplar  

än jag odlar hans kvinnoförakt 
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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 nåt 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 drömmer om ett harem 

så ger jag dej pengar 

till att flyga ner till Qatar 

om du nu tror 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’” 

(Hoola Bandoola Band, 1975) 
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Juanita 

 

Juanita, hon var vacker som en gryning 

när dom 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 dom vi fronten 

och hennes glöd gav dom 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 dej 

Ja, för hans inre ska du alltid finnas kvar 

Juanita, fast han aldrig kunde få dej 

kan han minnas hur stark och fin du var 

 

Men dom förlora' för fascisterna var starka 

och han for hem med bara bitterheten kvar 

Och Juanita måste gömma sej i bergen 

och fast han skrev så fick han aldrig några svar 

Men åren gick och också hjältar blir gamla 

och dom får hoppas att dom yngre vill ta vid 

Och han blev gift, han fick söner och döttrar 

och hans tid med Juanita 

blev liksom en drömbild från ett annat liv 

 

Juanita, han ska alltid komma 'håg dej... 

 

Hans båda söner var i Spanien förra sommar'n 

och semestra' på ett nybyggt lyxhotell 

Dom hade träffat en gammal kvinna ner' vid stranden 

när dom gick ut för att festa sent en kväll 
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Dom hade pratat och berättat vad dom 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 

Och ni borde veta att turisternas pengar  

är som honung i förtryckarnas mun!" 

 

Juanita, han ska alltid komma 'håg dej… 

(Hoola Bandoola Band, 1975) 
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