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Inledning 
Musikkritikern och författaren Ian MacDonald skriver att The Beatles var helt utan 

konkurrens när det gällde platsen som den bästa popgruppen någonsin. Musiken Beatles 

spelade nådde ut och påverkade miljontals människor. Vidare menare han att ytterst få ens 

ifrågasätter denna position.
2
 Det är därför intressant att analysera vilket budskap låtarna, och 

då främst texterna, har eftersom de påverkade så många. Detta har givetvis gjorts, bland annat 

av MacDonald, men inte med ett renodlat genusperspektiv i fokus, vilket jag avser göra i 

denna uppsats. Ludvig Rasmusson som är journalist, jazz- och rockkritiker samt även 

hedersdoktor på Stockholms Universitet där han studerat konsthistoria, menar att Beatles hade 

större social än musikalisk betydelse vilket ytterligare understryker intressegraden i att 

undersöka vad deras texter förmedlade.
3
 

Beatles låtar skrevs till största delen av John Lennon och Paul McCartney, båda hade egna 

karriärer efter Beatlestiden varav den förstnämndes abrupt avslutades på en trottoar i New 

York 1980. John Lennon hade under sin solokarriär
4
 skrivit låttexter med stark personlig 

prägel (både om sitt liv och sina åsikter) jämfört med det mer allmänna texter som han 

producerade under Beatlestiden.
5
 Hans texter visade under solokarriären på ett 

samhällsengagemang och ett fredsproklamerande vilket de inte gjort tidigare.
6
 Björn Horgby, 

som är professor i historia på Örebro Universitet och även handleder denna uppsats, menar att 

redan under slutet av Beatlestiden skrev John Lennon texter som proklamerade för fred vilka 

ofta kritiserades av massmedia som naiva.
7
 Genusforskaren Sheila Whiteley skriver att 

Lennons texter under solokarriären lobbade för kvinnors rättigheter.
8
 Om Beatles skriver hon 

däremot att de framförde en mer traditionell syn på kvinnor där en mjuk, feminin, sida 

värderas.
9
 

Det väcker intresset att följa en inflytelserik artist som John Lennons uttryck om genus i sina 

låttexter och hur det budskapet förhöll sig till den förändring som skedde i samhället. 

Förändrades Lennons budskap under hans aktiva tid 1962-1980 och hur såg förändringen ut i 

samhället under samma tid? Denna uppsats kommer att behandla John Lennons genusbudskap 

i hans låttexter i förhållande till den förändrade genusordningen i samhället under sextio- och 

sjuttiotalet. Syfte och frågeställning kommer att preciseras i ett senare avsnitt. 

Forskningsläget som följer kommer att presentera hur andra forskare och författare använt sig 

av genus när de studerat musik och populärkultur. I forskningsläget kommer jag även 

redogöra för vilka analytiska verktyg jag kommer att använda mig av i min undersökning om 

John Lennons genusbudskap.  

                                                           
2
 MacDonald, Ian (1994), En revolution i huvudet, s. 9. 

3
 Rasmusson, Ludvig (1988), Rockens historia, s. 47. 

4
 Jag benämner det solokarriär även om han gjorde en del musik ihop med sin fru, Yoko Ono. 

5
 Rasmuson (1988), s. 50. 

6
 Olander, Staffan (2012) i Nationalencyklopedin nätupplaga, http://www.ne.se/lang/john-lennon. 

7
 Horgby, Björn (2009), Populärmusik, uppror och samhälle, s. 32 ff. 

8
 Whiteley, Sheila (2005), Too much too young, s. 157. 

9
 Whiteley, Sheila (2005), Too much too young, s. 67. 
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Forskningsläge 
I det här avsnittet kommer jag att redogöra för hur tidigare forskning kring musik behandlat 

genus och hur genusstrukturerna utvecklats under sextio- och sjuttiotalet. Till att börja med 

vill jag redogöra för mina analytiska verktyg som jag kommer att använda mig av i denna 

uppsats. 

Yvonne Hirdmans genuskontrakt 
Jag har valt att använda mig av Yvonne Hirdmans, som är professor och genusforskare, 

modeller av genuskontrakt. Hon använder begreppet genus för att visa hur kön skapas socialt. 

Genus skapas dels i kontrast till det andra könet, dels inom könet. Det innebär att en 

undersökning om genusordningen och om olika genuskontrakt utgår från att man både 

behöver analysera relationerna mellan könen och inom könet. Hirdman menar att denna 

konstruktionsprocess styrs av två logiker: isärhållandets princip och manligheten som norm. 

Isärhållandet innebär att könen ständigt hålls isär från varandra, medan manligheten som 

norm medför att bedömningen av kvinnor alltid utgår från att mannen är norm för 

bedömningen. Dessa båda logiker bidrar till att forma hur genusordningen ser ut under en 

speciell tid. Hirdman sammanfattar den tidsbestämda genusordningen med hjälp av begreppet 

genuskontrakt.
10

 

Gro Hagemann, professor i historia vid Oslos universitet, och Klas Åmark, professor i historia 

vid Stockholms Universitet, beskriver Yvonne Hirdmans genuskontrakt under efterkrigstiden 

i en kritisk artikel i tidsskriften Häften för kritiska studier. De framför att Hirdman skiljer 

mellan två kontrakt: husmoderskontraktet och jämlikhetskontraktet. Utmärkande för 

husmoderskontraktet är att kvinnor enligt normen skulle vara hemmafruar medan männen 

skulle vara familjeförsörjare. Detta medförde att kvinnan förpassades till hushållsarbetet och 

mannen blev ”serverad” i hemmet.
11

 Hirdman menar att husmoderskontraktet, som även har 

kallats det stereotypa kontraktet eller hushållskontraktet, grundar sig i den urtida synen om en 

”naturlig ordning” där mannen är överordnad med starka, positiva, egenskaper och kvinnan 

det motsatta.
12

 

Under jämlikhetskontraktets era rådde en tvåförsörjarnorm (alltså att både kvinnan och 

mannen i en familj skulle lönearbeta).
13

 Jämlikhetskontraktet kännetecknades även av könens 

lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter på både den privata och offentliga arenan samt 

samhälleliga reformer i riktning mot detta. Under jämlikhetskontraktet ändrades även visionen 

av den traditionellt könsbundna människan, att gråta, vara känslosam och mjuk var något som 

skulle rymmas inom manligheten
14

.
15

 Mannen deltog mer i barnuppfostran och hushållsarbetet 

och kvinnan blev till viss del friare i och med hennes ekonomiska bidrag till försörjningen. 

                                                           
10

 Hirdman, Yvonne (2004), Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning i Carlsson-
Wetterberg, Christina & Jansdotter, Anna (red) (2004), Genushistoria – en historiografisk exposé, s. 116-129. 
11

 Hagemann, Gro & Åmark, Klas (2000), Från ”husmoderskontrakt” till ”jämställdhetskontrakt”. Yvonne 
Hirdmans genusteori i Häften för kritiska studier, nr. 2:2000, s. 14. 
12

 Hirdman, Yvonne (2003), Genus – om det stabilas föränderliga former. 2.: [rev] uppl. s. 84 ff. 
13

 Hagemann, Gro & Åmark, Klas (2000), Från ”husmoderskontrakt” till ”jämställdhetskontrakt”. Yvonne 
Hirdmans genusteori i Häften för kritiska studier, nr. 2:2000, s. 14. 
14

 Jag återkommer till den traditionella manligheten och kvinnligheten och hur de definieras. 
15

 Hirdman (2003), s. 165. 
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Husmoderskontraktet var dominerande fram till mitten av sextiotalet där sedan 

jämlikhetskontraktet med en tvåförsörjarnorm tog vid. Hagemann och Åmark menar att 

Hirdmans jämlikhetskontrakt byter skepnad mellan 1975 och 1980 då det även börjar 

kännetecknas av jämlikhet i talet om könen och inte enbart genom att både män och kvinnor 

lönearbetade. En del av deras kritik mot Hirdmans teori handlar om den periodisering hon 

gjort. Enligt Hirdman grundar den sig på att det under perioden fanns ett dominerande 

kontrakt medan Hagemann och Åmark menar att det rådde en kamp mellan kontrakten.
16

 

Det finns en viss ambivalens i Hagemanns och Åmarks kritiska artikel då de å ena sidan 

menar att kontraktsbegreppet inte ska tas bokstavligt då det endast är en ”vag tankefigur”.
17

 Å 

andra sidan framför de att kontraktsbegreppet bör tas på allvar då det ger möjlighet att 

analysera genusordningen under historiskt utmärkande förutsättningar.
18

 

Gro Hagermann riktar även kritik mot Yvonne Hirdmans sätt att ”låta kontraktstänkandet ta 

överhanden” sitt kapitel i Christina Carlsson-Wetterbergs och Anna Jansdotters antologi 

Genushistoria – en historiografisk exposé. Hon menar att Hirdman låter alla beståndsdelar 

passa in i hennes teori medan hon själv anser att det hela är mer komplext än så. Hon håller 

dock med om att kontraktsmodellen kan vara användbar vid en analys av genusorienterade 

tankefigurer.
19

 För min undersökning anser jag det passande att använda termer som 

”kontrakt” och ”isärhållande” då den historiska kontexten visar ett så tydligt uppbrott mot 

äldre normer. 

Som vi kan se i bakgrunden och även i nästa avsnitt där en text av Charles Sowerwine och 

Patricia Grimshaw presenteras så började husmoderskontraktet att svikta redan i början av 

sextiotalet i England och växlingen till ett jämlikhetskontrakt skedde tidigare än i Hirdmans 

periodisering som avser utvecklingen i Sverige. Däremot tog förändringen längre tid i 

England än i Sverige. Jag utgår från Hagemann och Åmarks kritik, att det pågick en kamp 

mellan kontrakten i en övergångsfas. Denna fas i England rådde främst under andra halvan av 

sextiotalet då protester och demonstrationer för kvinnors rättigheter hölls (vilket vi kommer se 

under nästa rubrik) utan att några reformer genomförts. Det bör dock poängteras att 

husmoderskontraktet började försvagas redan i början av sextiotalet bland annat genom ett 

större antal lönearbetande kvinnor, men det offentliga uttrycket i protest mot kontraktets 

normer uppmärksammades inte förrän under andra halvan av decenniet. Som Björn Horgby 

påpekar i sin bok Rock och uppror, som presenteras senare i forskningsläget, så sker 

förändringen av genusordning snabbare i Sverige än i Storbritannien och USA.
20

  

Hirdmans kontrakts kommer därför att användas av mig utifrån vad de representerar för 

genusordning och inte vilken tidsperiod de representerar eftersom detta gäller för Sverige. 

Utifrån denna teoretiska bakgrund och med husmoders- och jämlikhetskontraktet samt 

isärhållandets princip som analytiska redskap kommer jag att undersöka hur John Lennons 

                                                           
16

 Hagemann, Gro & Åmark, Klas (2000),  s. 14. 
17

 Ibid, s. 8. 
18

 Ibid, s. 9. 
19

 Hagermann, Gro (2004), Postmodernismen en användbar men opålitlig bundsförvant i Carlsson-Wetterberg, 
Christina & Jansdotter, Anna (red) (2004), Genushistoria – en historiografisk exposé, s. 166 f. 
20

 Horgby (2007), s. 257. 
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låttexter förändrades under hans karriär. Jag har visat på kritiken mot denna 

kontraktsindelning men jag håller med Hagemanns och Åmarks åsikt om att 

kontraktsbegreppet ändå är användbart.  

Manlighet, kvinnlighet och maktstrategier 

Genus är maktformande enligt Yvonne Hirdman. A legitimerar sin position genom att 

förtrycka B.
 21

 Detta medför att jag behöver diskutera maktforskning.  

Björn Horgby skriver mycket om makt när han analyserar genus i sin forskning. I exempelvis 

Kampen om facket – den socialdemokratiska hegemonins förändringar
22

 undersöker han 

maktförhållanden inom fackföreningsrörelsen under 1900-talet där genus behandlas som en 

stor fråga. I detta avsnitt kommer jag att presentera hur Horgby arbetat med olika 

maktstrategier när han undersökt genus. Jag finner här en del användbara verktyg för min 

egen undersökning samt en del passande utgångspunkter. 

 I sin bok Rock och uppror studerar Horgby ungdomens upproriskhet under perioden 1955-

1969 där han använder rockkulturen
23

 och rockmusiken som en prisma. Syftet med studien är 

att sätta den ungdomliga upproriskheten inom rockkulturen i relation till samhällets 

hegemoniska värderingar och dess förändringar under perioden. Han utgår från att 

ungdomskulturen (som i stor utsträckning utgick från rockkulturen) påverkade hegemonin och 

hegemonin i sin tur, påverkade ungdomskulturen.
24

 Jag kommer att använda mig av en 

liknande utgångspunkt, att samhällets normer (hegemonin) påverkade John Lennons låttexter 

och att Lennons låttexter hade påverkade de samhälliga normerna.  

Horgby behandlar även genusordningens förändring inom rockkulturen. I sina analytiska 

perspektiv i genusavsnittet så menar han att genus inte bara är en relation mellan könen utan 

även inom könen. Detta medför att det finns olika sorters maskuliniteter och feminiteter som 

uttrycker föreställningar om hur en person ska vara beroende på kön. Horgby menar även att 

maskulina föreställningar om kvinnlighet också påverkar identitetsskapandet inom könen. 

Genusordning är således en maktordning där olika maktstrategier används. Exempel på dessa 

är mäns osynliggörande och marginaliserande av kvinnor. Horgby skriver även om 

maktstrategier inom det manliga könet där det kan handla om att hausa sin egen maskulinitet 

eller om att ta avstånd från motparten genom att feminisera denna. Horgby analyserar i sin 

studie maskuliniteten inom rockkulturen då rockens framväxt var maskulint centrerad. Han 

delar upp analysen i fyra teman varav det första handlar om kroppens användning för uttryck 

av maskulinitet. De tre övriga grundar sig i analys av låttexter där Horgby tittat på relationen 

mellan män och kvinnor, hur maskuliniteten problematiserats samt hur femininiteten 

uttrycks.
25

  

Dessa verktyg ser jag som mycket användbara även i min studie. Jag kommer att använda mig 

av maktstrategierna mellan könen, det vill säga marginalisering och förminskning av kvinnor 

                                                           
21

 Hirdman (2004), s. 118 ff. 
22

 Horgby, Björn (2012), Kampen om facket – den socialdemokratiska hegemonins förändringar. 
23

 Med “rockkulturen” avser Horgby musikerna, publiken och media. Horgby (2007), s. 13. 
24

 Horgby (2007), s. 11 ff. 
25

 Horgby (2007), s. 145 ff. 
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och kvinnlighet. Jag kommer inte att undersöka maktstrategier inom könen. Däremot så 

kommer jag att titta på vad som uttrycks som manligt och kvinnligt för att söka komma fram 

till vad föreställningarna i Lennons texter var angående hur en man respektive kvinna skulle 

vara.  

När jag refererar till exempelvis en problematisering av manligheten så definierar jag en 

stereotyp manlighet enligt Yvonne Hirdmans presentation i sin bok Genus – om det stabilas 

föränderliga former, av vad som kännetecknar den traditionella, stereotypa manligheten: 

”hård, torr, ande, förstånd, kontroll, styrka, aktivitet, förmåga till moraliskt omdöme, att lita 

på, benägenhet för högre tänkande, etc.”. Detsamma gäller när jag skriver om det kvinnliga. 

Då utgår jag från Hirdmans traditionella stereotyp av det kvinnliga: ”mjuk, blöt, köttig, 

känslosam, okontrollerbar, svag, passiv, a-moralisk, lögnaktig, oförmögen till högre tänkande, 

etc.”.
26

 Som vi såg i avsnittet om genuskontrakten så innefattade jämlikhetskontraktet att 

manligheten kunde inrymma stereotypt kvinnliga egenskaper enligt ovan. Detta medför en 

utgångspunkt att de traditionella stereotyperna om manligt och kvinnligt råder under 

husmoderskontraktet. 

Utgångspunkter från internationella musikforskare 
En utgångspunkt i studien som är viktig, och som Horgby också tar upp, är att rocken är 

manscentrerad; skapad av och för män. Detta slås fast av Simon Frith, professor i 

musiksociologi och Angela McRobbie, genus- och kulturforskare, i sin artikel från 1978 som 

behandlar maskulinitet och femininitet inom rocken.
27

 Även Sara Cohen, som är 

forskningschef inom populärmusik på Liverpool University, menar att rocken är 

mansdominerad i sin studie om Liverpools rockscen under slutet av sextio- och en bit in på 

sjuttiotalet. Hon använder Liverpools rockscen som ett generaliserande exempel för 

rockvärlden och menar även att rocken över lag betonar isärhållandets princip om att könen 

har bestämda ”platser” och ”beteenden”.
28

 

Musik- och genusforskaren Sheila Whiteley skriver i sin bok Too much too young om 

stereotypiserandet av kvinnor inom musiken. Hon diskuterar kring uttrycket ”girl” som ofta 

förekommer i låttexter och ofta sammansatt med ”little”. Hon definierar betydelsen av ”girl” 

och analyserar användandet av ordet i musiktexter. Hon framhåller att det ofta stereotypiseras 

kring ”girl” och att en del av rocken under sextio- och sjuttiotalet
29

, i sina texter, sänder 

budskap om hur en ”good girl” respektive ”bad girl” ska vara.
30

 

Whiteleys analys om stereotypiserande av manliga och kvinnliga beteenden är ett verktyg jag 

kommer att använda i min undersökning. I detta fall skulle det innebära att Lennon drar alla 

kvinnor över en kam i sina texter, alltså förutsätter att alla kvinnor är likadana. Det hänger till 

viss del ihop med det Horgby skriver om maktstrategier mellan könen. Att i mina tolkningar 

kunna bruka stereotypiseringsverktyget när jag undersöker vad som uttrycks som kvinnligt 

                                                           
26

 Hirdman, Yvonne (2003), s. 48. 
27

 Frith, Simon & McRobbie, Angela (1978), Rock and sexuality i Frith, Simon & Goodwin, Andrew (1990), On 
Record, s. 373 f. 
28

 Cohen, Sara (1997), Men making a scen i Whiteley, Sheila (1997) Sexing the groove, s. 34. 
29

 Whiteley tar bland annat upp Beatles och Rolling Stones. 
30

 Whiteley, Sheila (2005), Too much too young – Popular music, age and gender, s. 65 ff. 
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och manligt ser jag som användbart. Även Cohens konstaterande att rocken var manscentrerad 

kommer att vara en utgångspunkt i min undersökning. I sammanfattningen av forskningsläget 

kommer jag beskriva hur dessa utgångspunkter påverkar min undersökning. 

Presentation av Beatles-/Lennontolkare 

Eftersom jag kommer att tolka låttexter i min undersökning kan det vara på sin plats att visa 

hur andra gjort när de tolkat John Lennon och Beatles. Det finns inte mycket skrivet om 

Lennons låttexter under solokarriären utan de flesta verkar ha koncentrerat sig på Beatles. Här 

följer en presentation av en skara forskare och journalister som analyserat Lennon och/eller 

Beatles och i den mån informationen finns, även hur de gjort det. 

Ian MacDonald var musikkritiker och författare och skrev bland annat för tidningarna Mojo 

och Uncut. Han tog sitt liv år 2003 efter att ha varit deprimerad under en längre tid. 1994 

utkom på svenska hans största och mest berömda verk som jag använder mig av här, En 

revolution i huvudet – The Beatles inspelningar och sextiotalet. MacDonald inleder boken 

med en beskrivning av sextiotalet där han placerar in Beatles i den historiska kontexten. 

Sedan går han igenom, kronologiskt, alla Beatles inspelade låtar där han beskriver hur de 

spelats in rent tekniskt, vilka som är upphovsmännen, vad låtarna kan tänkas anspela på och 

vilka budskap de kan tänkas sända, vilka instrument som spelas och hur de spelas, etc. Det är 

en fullkomligt uttömmande redogörelse för hur låtarna rent musikaliskt är uppbyggda. Det 

som är intressant för mig är dels inledningen då han placerar in Beatles i sextiotalets 

omtumlande tid och jag använder mig en del av MacDonalds inledning i min bakgrund. Dels 

det han skriver om låttexternas budskap och vem eller vilka som är upphovsmän. MacDonald 

redogör inte för någon metod vad gäller sina analyser och man bör givetvis inte svälja hans 

tolkningar med hull och hår. Paul McCartney uttalade sig om boken i samband med en 

recension den fick i webbtidningen PopMatters: 

“I would dip into that book and think, “See now, what’s he got to say about this song?” And 

he’d go, “This is McCartney’s answer to—” and I’d go, “No, it wasn’t!” It was just, I just wrote 

a song.”
31

 

Även om MacDonald inte redogör för någon analysmetod och ibland inte alls tolkar 

budskapet i låtarna ser jag ändå boken och de gånger han ger sig in texttolkningen som 

komplement till mina egna tolkningar och till en diskussion. 

Sheila Whiteley presenterar sig på sin hemsida som feministisk musikologist, författare och 

forskare inom problemområdena identitet och subjektivitet. I hennes verk går hon, likt 

MacDonald inte in på hur hon går till väga i sin tolkning av musikens budskap mer än att hon 

ser till helheten, det musikaliska och texterna som ett gemensamt element. Hon har ett tydligt 

feministiskt perspektiv vilket gör att hennes tolkningar skiljer sig från MacDonalds och ger 

mig ytterligare en vinkel att komplettera med i mina egna tolkningar.  

Björn Horgby som analyserade flertalet band i sin bok Rock och uppror har även tolkat 

Beatles texter. Han har använt sig av en del utgångspunkter från Ulf Lindberg vilket även jag 
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kommer att göra. Mer om detta i metodavsnittet. Horgby redogör en del för att hur han gått 

tillväga och skriver bland annat att han ibland tar texterna ur sitt sammanhang. Han jämför 

även sina tolkningar med andras, vilket även jag kommer att göra, då det kan underlätta 

förståelsen för mångtydigheten som råder i rocktexters ofta metaforiska lyrik. 

Sammanfattning 
I forskningsläget har jag redogjort för vilka utgångspunkter och analytiska redskap jag 

kommer att använda i min undersökning utifrån tidigare forskning kring genus och musik. Jag 

vill här på ett tydligare sätt spalta upp mina verktyg och utgångspunkter. Kontrakten är det 

största och mest centrala verktyget jag kommer att använda mig av. Resterande verktyg är 

underordnade kontrakten men kommer även att analyseras självständigt. 

Husmoderskontraktet - Jämlikhetskontraket 

Husmoderskontraktet kännetecknas av en enförsörjarnorm, patriakalism, traditionella 

stereotyper för manligt och kvinnligt, mannens verkan i det offentliga och kvinnans i det 

privata. 

Jämlikhetskontraktet kännetecknas av en tvåförsörjarnorm, könens lika möjligheter, 

skyldigheter och rättigheter samt reformer i denna riktning. 

Vilket kontrakt representeras i Lennons texter och speglar det samtidens kontrakt? Eller är 

han ambivalent i frågan? 

Manligt och kvinnligt 

Med utgångspunkt i de traditionella stereotyperna enligt Yvonne Hirdman kommer jag att 

undersöka hur män och kvinnor framställs i Lennons texter. Vilka egenskaper representeras 

för respektive kön och vad utmärker mannen respektive kvinnan i en relation? Finns det 

budskap om hur en man respektive kvinna ”ska vara”? 

Isärhållandets princip med mannen som norm, stereotypisering samt maktstrategier 

Hur skiljde Lennon på mäns och kvinnors roller och platser i texterna? Vilken roll fick 

kvinnan utifrån den manliga bedömningen? Använde sig Lennon av några maktstrategier som 

att marginalisera och förminska kvinnor för att framhäva en manlig överordning? 

Förekommer någon stereotypisering av könen för att framställa vad som är manligt och 

kvinnligt? 

Dessa verktyg kommer i min analys att fungera som kompletterande till kontrakten samt 

ovanstående punkt om manligt och kvinnligt. Dessa punkter tar ingen stor plats i 

undersökningen utan hjälper endast till att framföra budskap som placeras in under något av 

kontrakten eller framställningarna om manlighet och kvinnlighet. 

Mina utgångspunkter utifrån tidigare forskning som jag kommer att använda mig av 

preciseras nedan. Den första är den största och viktigaste utgångspunkten – genusstrukturerna 

förändrades under undersökningsperioden. De efterföljande har en del i genusstrukturernas 

förändring och jag beskriver hur jag förhåller mig till dem i min undersökning. 

Förändring av genusstrukturerna 

Husmoderskontraktet började svikta under sextiotalet och en kamp med jämlikhetskontraktet 

rådde under decenniet. Under sjuttiotalet var jämlikhetskontraktet det dominerande. 
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Rocken var manscentrerad 

Det var till största delen manliga artister som var populära, rocken skapades av och för män. 

Denna utgångspunkt blir viktig i min undersökning då den medför att jag kommer främst att 

söka efter kvinnonedsättande och patriarkaliska budskap. Givetvis utan att låsa mig fast vid 

det. 

I avsnittet om metod som följer efter mitt preciserande av syfte och frågeställning kommer jag 

att gå in mer på hur min undersökning kommer att gå till. Nu följer en motivering av min 

studie där frågeställningen och syftet kommer att preciseras. 

Syfte och problem  
I tidigare forskning har ofta rock- och popkulturen undersökts. Man har granskat flertalet 

band och artister och en del författare såsom Björn Horgby och Sheila Whiteley har haft ett 

genusperspektiv med i undersökningen. Det verkar, enligt forskningsläget, som att 

genusbudskapet i rockmusiken började dra åt ett mer jämställt håll med vissa undantag som 

gärna framhålls av forskarna. Det blir därför intressant att se progressionen för en enskild, 

inflytelserik, artist som John Lennon som var aktiv under denna omvälvande tidsperiod. 

Denna uppsats kommer att behandla vad John Lennons låttexter uttryckte för budksap utifrån 

ett genusperspektiv med nämnda analytiska verktyg som grund. Undersökningen kommer 

omfatta Beatlestiden 1963-1970 och solokarriären 1970-1980 och utgå från följande 

frågeställningar: 

- Vad uttryckte John Lennon för genusbudskap i sina låttexter och hur förhöll sig det 

som förmedlades i förhållande till den genusordning som rådde i samhället? 

 

- Hur förändrades i så fall Lennons genusbudskap och speglade det förändringen som 

skedde i samhället? 

Metod och källor 
I detta avsnitt kommer jag redogöra för min metod, texttolkning, och vilka för- och nackdelar 

som den innebär. Jag kommer även att diskutera kring valet av låttexter som källa. 

Metod - Att tolka en låttext 
Som stöd för, och som kritik mot min metod har jag valt att använda mig av boken Rockens 

text – ord, musik och mening. Den är skriven av populärkulturforskaren och gymnasieläraren 

Ulf Lindberg. Hans bok har som syfte att förklara textens del i en rocklåts mening. 

Lindberg inleder med att ta ställningen att alla rocktexter är skapade för att framföras till 

musik. Detta innebär att tolkningen kan fördjupas och ge fler dimensioner om tolkaren lyssnar 

på musiken och läser texten.
32

 För min del innebär det att jag både kommer att lyssna och läsa 

i undersökningen. Jag anser inte att mina musikaliska brister utgör ett hinder här då det ej 

kommer att vara avgörande om det förekommer ett deppigt mollackord till en viss textrad. Jag 
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kommer helt enkelt att ta hänsyn till hur texten sjungs om det på ett självklart sätt påverkar 

budskapet.  

Det är inte alltid säkert att upphovsmannen eller kvinnan till en text är medveten om vad 

texten förmedlar. Som vi såg i citatet från Paul McCartney (se not 31) initierade han att han 

inte var medveten om en del budskap som var tydliga för Ian MacDonald. Lindberg tar ett 

annat cititatexempel där Mick Jagger i en intervju avbryter, när journalisten kommer in på en 

fråga om deras låttexter är underskattade, med att påstå att texterna inte alls är underskattade. 

De är skräp.
33

 

Olika lyssnare tolkar alltså olika och en text i sig kan förmedla flera budskap. Det finns fler 

exempel som Lindberg tar upp för att visa på detta bland annat så såg journalisten, författaren 

och feministiska debattören Maria-Pia Boëthius tidiga Beatles texter som en mall för hur en 

kärlekspartner skulle vara.
34

 Lindberg menar att även om uppkomsten av texten är 

slentrianmässig och vissa rader kanske enbart fungerade för skaparen som utfyllnad så 

förmedlar den fortfarande budskap.
35

 Denna utgångspunkt är viktig för min tolkning. Oavsett 

hur texten uppkommit och vilken avsikt skaparen, i detta fall John Lennon, haft med den så 

förmedlar den budskap. Det är dessa budskap jag kommer att tolka utifrån mina teoretiska 

utgångspunkter. Det är också viktigt att förstå att min tolkning även grundar sig i rimligheten 

utifrån den historiska kontexten.  

Björn Horgby menar att han har en fördel i sitt texttolkande genom ett aktivt lyssnande under 

låtarnas uppkomsttid och den undersökta perioden. Den fördelen kan inte jag dra eftersom jag 

inte var född då. Jag vill istället vända på det; jag har en fördel i min tolkning genom att inte 

ha någon förutfattad mening om vad jag kände för låten när den kom. Andra personer eller 

recensenter har inte påverkat min uppfattning om hur låtarna ska tolkas eftersom jag lyssnat 

på dem ”efter deras tid”. Jag har förvisso konsumerat en ickevetenskaplig biografi om John 

Lennon men där redogörs mestadels låtarnas produktionsprocess vilket, som ovan nämnt, är 

en parameter som jag inte tar hänsyn till i min analys. 

Källmaterialet 
Källmaterialet kommer att bestå av låttexter. Att använda låttexter som källmaterial är 

problematisk på flera sätt. Jag har redan gått in på vissa punkter som utgör problem, bland 

annat att tolkningar ser olika ut från person till person. För att lindra det problemet har jag 

konstruerat min tolkningsmodell utefter, av forskare angivna, teorier och utgångspunkter. 

Ett annat problem är urvalet. Jag kommer inte att beröra alla John Lennons låtar i min 

undersökning. Urvalet kommer bestå av låtar som tydligt tar upp genus. Jag kommer att läsa 

och lyssna igenom samtliga låtar och sedan presentera min tolkning av de låtar som är 

relevanta för undersökningens syfte. 

Källmaterialet kommer att hämtas från internetbaserade fansidor. För John Lennons 

solokarriärs låtar kommer jag att använda mig av www.john-lennon.com. För Beatles texter 
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har jag valt sidan www.beatleslyrics.org. Jag har lyssnat till några slumpmässigt utvalda låtar 

och kontrollerat texterna mot hemsidornas utan att hitta några avvikelser. 

Ytterligare ett problem med undersökning berör Lennons tid som medlem i Beatles. Som 

nämnt i inledning så skrevs de flesta låtar av Lennon och McCartney. I början av Beatles 

storhetstid så skrev dem många av låtarna tillsammans men de gled isär mer och mer och 

skrev helt på varsitt håll under slutet av sextiotalet. Jag behöver alltså veta vilka låtar som är 

Lennons av Beatles låtar. Normalt är huvudsångaren också upphovsmakare till låten vilket gör 

att jag kan lyssna mig till det. Ian MacDonalds analyser presenterar även ofta vem som är 

upphovsmakare. Även om det kan råda tvivel om vem av Lennon-McCartney som står bakom 

ett visst verk så kommer jag, om så är fallet, att utgå från att Lennon ändå haft en del i det 

hela och således bör låten tas i beaktande för undersökningen. 

Med denna bakgrund om metoden och om källorna så har vi kommit fram till själva 

undersökningen. Hur den är strukturerad och hur jag konkret har gått tillväga kommer att 

inleda nästa avsnitt. 

Avgränsningar 
Undersökningsperioden kommer att vara mellan åren 1963-1980, alltså under Lennons år som 

aktiv artist. Undersökningen kommer ha en kronologisk och en tematisk struktur och bestå av 

tre delar. Eftersom det är förändringen genom Beatlestiden och solokarriären jag är ute efter 

så är det logiskt att också dela undersökningen mellan dessa två perioder. Jag kommer även 

att göra en delning vid 1967 efter att Sgt. Pepper’s Lonley Heart’s Club Band släpptes. Detta 

för att under det året avled Brian Epstein, Beatles manager, av en överdos och efter Epsteins 

död började bandmedlemmarna att glida ifrån varandra. Diverse juridiska dispyter uppstod 

och detta isärglidande medförde att Lennon och McCartney då började skriva sina låtar på en 

mer individuell basis än tidigare. 

Den tematiska strukturen kommer att göras efter vad texterna handlar om. Vissa texter kan 

passa in under flera teman vilket gör att de kan upprepas. Det tematiska finns också där för att 

uppmärksamma en förändring av texterna, vissa teman kommer att försvinna och återkomma 

mellan de olika perioderna. 

Bakgrund 
Med detta avsnitt vill jag kort och koncist redogöra för hur genusstrukturen såg ut i 

västvärlden och då främst i Storbritannien under min undersökningsperiod för att ge en bild 

av den historiska kontexten inför undersökningen. 

Charles Sowerwine och Patricia Grimshaw, båda professorer i historia vid Melbournes 

universitet, redogör i antologin A companion to gender history om genusstrukturernas 

förändring under nittonhundratalet i Nordamerika, Västeuropa, Australien och Nya Zeeland. 

Bokens redaktörer, genushistorikerna Merry E. Wiesner-Hansk och Teresa A. Meade, skriver 

i inledningen att artikelförfattarna varit oroade för att övergeneralisera då utrymmet varit 
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begränsat. Det till trots så anser de att artiklarnas breda redogörelser för genusstrukturernas 

utveckling och förändring bidrar till den sociala konstruktionen av genus i historien.
36

 

Sowerwine och Grimshaw inleder med att ta upp fyra mönster i förändringen man kan se 

under nittonhundratalet. Det första är att inte förrän under slutet av nittonhundratalet kan man 

tala om kvinnor som medverkande i politiken. Det andra är att kvinnor började arbeta i större 

utsträckning vilket bidrog till en upplösning av kärnfamiljen. Det tredje är att tillgången till 

preventivmedel ökade och förväntningarna på männen att delta i hushållsarbete och 

uppfostran höjdes. Det fjärde och sista mönstret är att sex nu accepterades som ”nöje” och 

inte enbart ansågs ha med reproduktion att göra. Olika sexuella läggningar blev också mer 

allmänt accepterade under perioden.
37

 

Arthur Marwick, professor i historia vid Edinburghs universitet, tar i sin bok The Sixties upp 

den kvinnliga emancipationsrörelsen. 1966 bildades National Organisation for Women i 

Washington som stod för påtryckningar om att det var tid för en förändring där kvinnor skulle 

frigöras och lika rättigheter för båda könen skulle införas.
38

 Ett tecken på att 

husmoderskontraktet började lösas upp. Först 1970 kunde man dock se att feminismen fick ett 

erkännande som en seriös rörelse. En konferens för kvinnors emancipation hölls i februari 

1970 där det formades krav om lika lön, lika arbetsförhållande och möjlighet till utbildning.
39

  

De sker två revolutioner under sextiotalet enligt Sowerwine och Grimshaw, en strukturell och 

en kulturell. I den kulturella revolutionen menar de att populärmusiken hade en roll i 

utmanandet av den äldre genusstrukturen. De tar bland annat upp Elvis Presley och Beatles 

som pionjärer för en sexuellt laddad musik. Den strukturella relationen härleder de till 

kvinnors ökade lönearbete som tog fart under sextiotalet. Under slutet av årtiondet drog andra 

vågens feminism in med protester mot skönhetstävlingar och bh-bränningar. Denna våg mot 

jämställdhet fick ett erkännande i Internationella kvinnoåret 1975 som enligt författarna visar 

att det då rådde en större jämlikhet än någonsin tidigare.
40

  

Arthur Marwick menar likt Sowerwine och Grimshaw att en kulturrevolution skedde under 

sextiotalet där kvinnors ökade självständighet var ett inslag. Han presenterar en undersökning 

från 1968 där gifta kvinnor besvarade frågor om jämlikhet i sin relation till maken och 

majoriteten menade att de hade ett mer jämställt förhållande än vad deras föräldrar haft och att 

maken tog en större del av hushållsarbetet.
41

 

Det finns ett antal viktiga punkter i föregående stycken som jag vill summera för att ge en 

klarare bild av hur kontexten såg ut under min undersökningsperiod. Dels så är det viktigt att 

känna till att äldre genusstrukturer började problematiseras och till viss del luckras upp under 

sextiotalet och att populärmusiken och rocken, med Beatles i spetsen, hade en del i detta. Dels 
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så vill jag framhäva det faktum att andra vågens feminism fick ett erkännande under 

sjuttiotalet genom exempelvis legalisering av abort i flertalet länder efter protester från 

kvinnorörelser.
42

 Det är inte abortlagarna i sig som är viktiga utan exemplet de utgör för att 

genusstrukturerna började förändras och kvinnor fick utökade rättigheter. 

Det är viktigt att understryka att trots dessa utökade rättigheter så var det fortfarande inte 

jämlikt. Som jag påpekade i avsnittet om genuskontrakten så skedde förändringen i 

Storbritannien långsammare än de periodiseringar som Hirdman gör. Jämlikhetskontraktet var 

alltså inte totaldominerande i början av sjuttiotalet på grund av feminismens erkännande och 

diverse politiska reformer. 

Nu har jag redogjort för den historiska kontexten vad gäller genusordningen. Den är givetvis 

komprimerad och min förhoppning har varit att skapa en överblick av genusordningens 

förändring under undersökningsperioden för att på ett enklare sätt kunna följa med i nästa 

avsnitt. 

Undersökning 
Den första delen kommer bestå av mina egna tolkningar av utvalda Lennontexter från Beatles 

inspelningar. Eftersom det finns en hel del tolkningar av Beatles texter så kommer jag att 

använda dessa tolkningar som komplement till mina egna. De tolkare jag i första hand 

kommer att komplettera med är Björn Horgby och Ian MacDonald. Detta för att visa på att det 

kan förekomma en mångtydighet och för att sätta mina egna tolkningar i perspektiv mot 

andras. Den första delen kommer att sammanfattas innan del två tar vid. 

Del två kommer att behandla andra halvan av 1967 fram till 1970 då bandet splittrades. 

Lennons låttexter kommer att analyseras precis som i del ett. Även de få egna låtar han hann 

släppa innan bandet gick skilda vägar kommer att tas upp om det finns någon substans som är 

relevant för undersökningen i dessa. Delen kommer att sammanfattas. 

Del tre behandlar Lennons solokarriär. Här finns det inte lika mycket tolkat av andra så i 

denna del kommer mina egna tolkningar att vara än mer centrala. Delen kommer att 

sammanfattas. 

Resultatet och en diskussion kring det som knyter an till mina frågeställningar kommer att 

presenteras i ett avslutande, separat, avsnitt. 

Del I - 1963-1967 
Jag vill kort framföra vad andra Beatlestolkare har att säga om den här perioden innan jag går 

in på mina egna tolkningar. 

Björn Horgby menar att tidiga Beatles (fram till 1965) besjöng problematiken i en relation 

med rader om att mannen måste behandla sin kvinna väl om hon inte ska lämna honom, att 

mannen inte vill ta tillbaka kvinnan som lämnat honom och att mannen hellre ser kvinnan död 

än med en annan man. Det förekom också texter där mannen var beroende av kvinnan men 

det ledde då till att denna känslomässiga makt som kvinnan besatt framstod som ett problem. 
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Tidiga Beatles texter var inte upproriska mot den traditionella genusordningen men 

förespråkade den inte heller menar Horgby.
43

 

Sheila Whiteley skriver om Beatles att de sätter in kvinnan i ett fack. Hon anser att bandet 

framhäver de traditionella värderingarna av femininitet där kvinnan ska vara attraktiv och blir 

uppskattad för sina mjuka sidor och ofta besjungs som ”little girl”. Hon menar vidare att 

Beatles uttrycker att kvinnans belöning för detta är att få gifta sig och få en trygg tillvaro.
44

 

De manliga och kvinnliga rollerna 

En av de tidigaste, och mest populära Beatleslåtarna är Please Please Me. Till allra största 

delen skriven av Lennon enligt MacDonald. Låten handlar om en man som anser att han står 

för allt tillfredställande i relationen med sin kvinna. Han vädjar att kvinnan också ska bjuda 

till:”You don't need me to show the way love, Why do I always have to say love, […], Please 

please me oh yeah like I please you.”
45

 Vad själva tillfredställandet handlar kan vara både en 

sexreferens och en referens till att det är mannen som drar in pengarna och försörjer familjen 

och att han kräver mer i gengäld. MacDonald skriver att många tolkade den som en 

uppmaning till oralsex.
46

 I samtiden kan det ha varit en rimlig tolkning att ett popband 

försökte sända kodade sexuella referenser. Oavsett vilken tolkning man väljer så framstår 

mannen som den aktiva och kvinnan som den passiva i relationen vilket representerar en 

traditionell genusordning. I och med att det är så pass tvetydigt vad tillfredställelsen handlar 

om så är det ingen direkt koppling till husmoderskontraktet, och verkligen inte till 

jämlikhetskontraktet, däremot så förmedlas det att könen har olika roller och egenskaper som 

går att koppla till Hirdmans definitioner av traditionell manlighet och kvinnlighet. 

I All I’ve got to do, från LP:n efter Please Please Me, tar sig Lennon an isärhållandet av 

könen i form av passiv och aktiv ännu en gång. Denna gång på ett mer problematiserande sätt. 

Låten handlar om att mannen bara behöver kalla på kvinnan så kommer hon och vill han bli 

kysst behöver han bara viska i hennes öra. Han vänder sedan på det och framför att det samma 

gäller för kvinnan. MacDonald menar att låten handlar om att söka tröst.
47

 Jag håller inte med 

om den tolkningen då jag anser att Lennon här utmanar de traditionella rollerna där mannen är 

den aktiva som bjuder ut den passiva kvinnan som förväntar sig att bli uppvaktad genom att 

uppmana kvinna i texten att själv ringa till mannen. Han marginaliserar förvisso kvinnan 

genom raderna ”All I gotta do, Is call you on the phone, And you'll come running home”
48

 

men detsamma gäller åt andra hållet vilket gör att den enligt mig till viss del utmanar en 

traditionell genusordning. 

I You’re going to lose that girl återkommer temat där mannen är den aktive ”utbjudaren” 

vilket gör kvinnan till den passive som väntar på mannens uppvaktande. Horgby tolkar den 

som en uppmaning att behandla sin kvinna väl.
49

 Jag förstår tolkningen men anser att det som 

framgår tydligast är maktkampen mellan två män som vill bjuda ut kvinnan: ”If you don’t 
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take her out tonight, she’s gonna change her mind”
50

. Detta objektifierar kvinna till ett pris 

som männen tävlar om. Så precis som i Please Please Me ger Lennon kvinnan den passiva 

rollen medan männen framstår som aktiva.  

Det manliga kontrollbegäret 

I’ll get you från 1963 handlar om en man som är förälskad i en kvinna och mannen kommer 

tillslut att få henne. Här marginaliseras kvinnan som lättövertalad, precis som i All I’ve got to 

do, och raderna ” Well, there's gonna be a time, When I'm gonna change your mind, So you 

might as well resign yourself to me, oh yeah”
51

 vittnar om en patriarkalisk syn där kvinnan 

ska avstå sig själv till förmån för mannen enligt husmoderskontraktets norm. 

Husmoderskontraktet representeras även i You can’t do that enligt mig. MacDonald anser att 

texten visar på ett paranoit ägandebegär vilket jag håller med om.
52

 Mannen hotar att såra och 

lämna kvinnan om han ser henne prata med en annan man. Han säger till henne att ”you can’t 

do that”
53

. De patriarkaliska i kontroll- och ägandebegäret som besjungs kan kopplas till 

husmoderskontraktets ordning eftersom kvinnan uppmanas anpassa sig efter mannens behov 

och åsikter. En intressant rad i texten är också ”Cause I’m the one, who won your love”
54

. En 

maktkamp om kvinnan har pågått. I detta fall så verkar huvudmannen I texten “vunnit” 

kvinnan i tävlan mot en annan man, precis som i You’re going to lose that girl. Detta anser jag 

även marginaliserar kvinnan till ett objekt. Patriarkalismen återkommer i Run for your life 

från 1965. Enligt MacDonald en nedrigt sexistisk låt där de första raderna dessutom är stulna 

från Elvis.
55

 Låten handlar om en svartsjuk man och så tolkar även Horgby
56

, som i princip 

hotar att döda kvinnan om han ser henne med en annan man. ”You’d better run for your life if 

you can little girl, hide your head in the sand little girl, catch you with another man little girl, 

that’s the end”
57

. Här ser man också vad Sheila Whitely menar med uttrycket “little girl” som 

nedsättande. Lennon använder här en maktstrategi genom att visa att mannen kan bli farlig om 

inte kvinnan för sig efter honom. Kvinnan marginaliseras här på ett ganska brutalt sätt då 

friheten att prata med andra män inskränks genom hot. 

Den problematiska relationen 

I Good Morning Good Morning från 1967 problematiserar Lennon mannens tillvaro som 

familjeförsörjare. Vid den tiden hade texterna börjat bli mer poetiska (se bakgrund) vilket gör 

att det inte alls är lika tydliga budskap som i exempelvis A hard day’s night. Min tolkning kan 

här anses som djärv. Enligt Horgby handlar låten om en ensam och rädd man vilket jag håller 

med om.
58

 Utöver det så tolkar jag att texten berättar om en man som försöker hålla upp sin 

glada och självsäkra fasad. Verserna pendlar mellan den nostalgiske mannen som inte är nöjd 

med tillvaron och familjelivet, och mannen som är glad och cool. Låten visar tydligt att den 

glade mannen egentligen inte är så lycklig som fasaden utstrålar. Han vill inte gå till jobbet: 
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”Going to work don't want to go feeling low down”
59

, han flirtar med andra och verkar ha en 

utomäktenskaplig förälskelse: “Watching the skirts you start to flirt now you're in gear. Go to 

a show you hope she goes”
60

. MacDonald menar att hela texten är en häckling till allt och alla 

i det brittiska samhället. Jag håller med MacDonald också. Lennon riktar en kritik mot 

lönearbetare som inte tycker om sina jobb och mot den traditionella relationen mellan 

arbetande man och hemmafru när han visar att mannen inte är nöjd med relationen i och med 

att han flirtar med andra. Jag ser även denna kritik i raden ”Heading for home you start to 

roam then you're in town”
61

, mannen vill inte gå hem. Det framgår också i texten att mannen 

har en fru vilket är centralt för att kunna dra dessa slutsatser. MacDonald hävdar att raden ”It's 

time for tea and meet the wife”
62

 riktar sig till en dålig engelsk tv-komedi som hette “Meet the 

wife” men kan lika gärna tolkas ordagrant som jag har valt att göra. Jag anser att mannens 

tillvaro som familjeförsörjare ifrågasätts då mannen i texten inte trivs med rollen och mår 

dåligt. Texten berättar ingenting om kvinnans roll i den relation som mannen verkar så 

missnöjd med vilket i sig kan ses som en marginalisering. 

Ytterligare exempel på problematisering av husmoderskontraktet kan vi se i Ticket to ride från 

1965. Texten handlar om en kvinna som vill frigöra sig från mannen då hon blir hämmad av 

att bo med honom vilket gör mannen ledsen.  

I Tell me why från 1964 så besjungs en problematisk relation ännu en gång. Horgby tolkar 

handlingen som en beskrivning av svårigheten i att skiljas.
63

 Jag tolkar texten, som även enligt 

mig handlar om ett uppbrott i en relation, som att både man och kvinna är mycket ledsna för 

att relationen inte fungerat. Ingen av dem utmålas som skyldiga till uppbrottet och båda verkar 

känslomässigt berörda. Här framställs alltså både mannen och kvinnan som känslomässiga. 

I She loves you så framkommer det att den manliga stoltheten inte alls är så viktig som i 

exempelvis If I fell (se nedan). Texten uppmanar mannen att svälja sin stolthet och be om 

ursäkt till kvinnan och acceptera hennes kärlek: ”Pride can hurt you too, apologize to her, 

beacause she loves you”
64

.   

Den funktionella relationen 

Få texter beskriver en lycklig relation. Ett undantag är I want to hold your hand, som 

MacDonald menar är ett 50/50 samarbete mellan Lennon och McCartney. Här besjungs en 

kärleksförklaring från en man till en kvinna. MacDonald skriver att låten i USA mottogs som 

ett bevis på att Beatles visste hur man skulle behandla en kvinna, han anser själv att texten 

handlar om att släppa loss.
65

 Horgby tolkar låten som en försiktig sexuell anspelning.
66

 Det 

som jag anser intressant i texten är att mannen inte kan dölja sina känslor: ”And when I touch 

you I feel happy inside, It's such a feeling That my love I can't hide, I can't hide, I can't 
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hide”
67

. I andra låtar har det varit svårt för mannen att visa känslor öppet, som exempelvis i 

I’ll cry instead (se nedan). 

Den känslomässigt överlägsna kvinnan 

Att kvinnan är den starkare känslomässigt är ett återkommande tema under den här perioden. I 

Thank you girl så tackar mannen kvinnan för att ha stöttat honom känslomässigt: ”You've 

been good to me, you made me glad when I was blue”
68

. MacDonald skriver att låten är ett 

tack till Beatles alla kvinnliga fans.
69

 Kvinnan framställs som den starke känslomässigt som 

stöttar mannen. En annan text som presenterar kvinnan som den känslomässigt starkare parten 

är If I fell. Låten handlar om en man som vädjar till en kvinna att om han skulle bli kär i henne 

så behöver han hjälp av henne at förstå kärleken. Mannen vill bli kär i den här kvinnan för att 

hämnas på sin före detta: “So I hope you see, That I would love to love you, And that she will 

cry when she learns we are two”
70

. Mannen har alltså förlorat den känslomässiga kampen mot 

sin före detta och hon har skadat hans stolthet: ”If I love you too, oh please don't hurt my 

pride like her”
71

. Mannen verkar behöva hjälp av en ny kvinna för att kunna vinna den 

känslomässiga kampen. Ett liknande tema återfinns i I’ll cry instead från samma år (1964). 

Texten handlar om en man som förlorat sin kvinna. Mannen skyller den misslyckade 

relationen på alla kvinnor och vill hämnas genom att krossa alla kvinnors hjärtan: ”But I'll 

come back again someday. And when I do you better hide all the girls, I'm gonna break their 

hearts all round the world, Yes, I'm gonna break ‘em in two, I’ll Show you what your lovin' 

man can do”
72

. Inte nog med att Lennon här stereotypiserar alla kvinnor som hjärtekrossare på 

grund av deras känslomässiga överlägsenhet, han sänder också budskapet om att mannen 

måste visa vad han kan, att det är oacceptabelt för mannen att vara i underläge. Raden ”Don't 

want to cry when there's people there”
73

 vittnar också om att det är fel av mannen att visa 

känslor offentligt vilket bekräftar hela textens budskap om att män inte är känsliga men måste 

ändå visa att de är starkast medan kvinnor är känsliga och kommer slutligen att få se sig 

besegrade av mannen. I I’m a loser så förlorar mannen sin kvinna ännu en gång och inte 

heller i denna text vågar han visa sina känslor: ”Allthough I laugh and act like a clown, 

Beneath this mask I’m wearing a frown”
74

.  I denna text vill dock inte mannen revanschera sig 

utan beskyller sig själv: ”I’m a loser, i lost someone who’s near to me”
75

. Relationens 

uppbrott framställs som en, för mannen, förlorad maktkamp med raden: ”I should have known 

she would win in the end”
76

. Kvinnan framställs alltså som den starkare känslomässigt.  I’ll be 

back handlar även den om en man som fått sitt hjärta krossat: ”You could find better things to 

do, than to break my heart again”
77

. Kvinna är återigen den som framställs som är den 

känslomässigt överlägsna. Även i Any time at all har kvinnan övertaget. Horgby tolkar låten 
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som en längtan efter en relation.
78

 Mannen vill göra allt för kvinnan och kommer om hon 

kallar på honom. I A hard day’s night från 1964 representeras husmoderskontraktet tydligt. 

Jag tolkar den i likhet med Horgby, vilket är logiskt då texten är väldigt tydlig och konkret. 

Texten handlar om en man som arbetar hårt för att försörja familjen och kunna köpa fina 

saker till sin kvinna. När mannen kommer hem efter att ha jobbat hårt är det kvinnan som tar 

hand om honom och ger känslomässigt stöd. Husmoderskontraktets enförsörjarnorm är 

väldigt tydlig liksom att kvinnan står för den känslomässiga styrkan. 

Misery från 1963 handlar också om att mannen inte klarar sig utan sin kvinna om han ska må 

bra: ”Without her I will be in misery”
79

. Girl som är från 1965 handlar om en man som vill 

lämna sin kvinna. Han förmår dock inte då kvinnan vädjar: ”And she promises the earth to me 

and I believe her, After all this time, I don't know why”
80

. Mannen faller alltså för kvinnans 

känslomässiga överlägsenhet.  

Den otillräcklige mannen 

Det finns även ett par texter från den här perioden som visar en svag, osäker man utan att sätta 

mannen i relation till en kvinna. Help! handlar om mannen som känner sig osäker och har 

tappat sin självständighet: ”And now my life has changed in oh so many ways, My 

independence seems to vanish in the haze”
81

. Horgby tolkar också texten som representativ 

för den svage mannen som erkänner sitt behov av hjälp.
82

 I Nowhere Man, som Horgby menar 

håller samma tema som Help!, handlar texten om en ensam man som känner osäkerhet och 

inte vågar se vad världen har att erbjuda.
83

 Redan nämnda I’m a loser och If I fell beskriver 

också den svage mannen men då i relation till den starkare kvinnan vilket flyttar fokus från ett 

problematiserande av manligheten till det negativa i en känslomässigt stark kvinna. Även i 

den tidiga (1963) Misery klarar inte mannen av att må bra på egen hand, men detta är på 

grund av brist på känslomässigt stöd från en kvinna vilket jag anser är mer centralt i texten än 

att mannen är osäker och svag. 

Sammanfattning del 1 
Representation av husmoderskontraktet har förekommit i flertalet låtar såsom I’ll get you och 

A har day’s night. I You can’t do that och Run for your life är dessutom patriarkalismen 

representerad. Men Lennon har även ifrågasatt kontraktets normer i Good Morning Good 

Morning och Ticket to ride. Dessa två sistnämnda representerar på intet sätt ett 

jämlikhetskontrakt men tar ändå till viss del avstånd från husmoderskontraktet vilket jag kan 

tycka stämmer in på denna periods genusordning där husmoderskontraktet inte längre var lika 

dominerande som exempelvis under femtiotalet.  

Vad gäller hur Lennon håller isär könen i olika roller i sina texter så råder en viss ambivalens. 

Han framför mannen som den aktiva och kvinnan som den passiva i vissa relationstexter som 
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exempelvis Please Please Me och You’re going to lose that girl medan han i All I’ve got to do 

sänder budskapet att kvinnan kan lika gärna ta rollen som den aktive.  

Problematiska relationer är ett återkommande tema och när en relation tagit slut så är det 

uteslutande kvinnan som krossat mannens hjärta. Relationerna framställs ofta som en 

maktkamp där kvinnan gått segrande och således framförs som den starkare känslomässigt. 

Det skiljer sig lite i vem som får skulden för de misslyckade relationerna. I exempelvis Tell 

me why läggs inte skulden på någon och i I’m a loser beskyller mannen sig själv för den 

misslyckade relationen. Däremot i I’ll cry instead, If I fell och I’ll be back så är det tydligt att 

det är kvinnans känslomässiga överlägsenhet som orsakat uppbrottet. I I’ll cry instead och If I 

fell är dessutom mannens stolthet sårad och han vill hämnas på kvinnorna som krossat hans 

hjärta. Däremot i She loves you så uppmanas mannen att svälja sin stolthet.  

Kvinnor framställs känslomässigt starkare än männen. Lennon framställer också den 

känslomässiga styrkan hos kvinnorna som något som männen behöver. I Misery och Thank 

you girl behöver mannen kvinnans känslomässiga stöd liksom i A hard day’s night.  

 Männen i Lennons texter vågar sällan visa sina känslor som exempelvis i I’ll cry instead och 

I’m a loser vilket stämmer in på den traditionella stereotypen av manlighet. Däremot i I want 

to hold your hand kan inte mannen dölja sina känslor. Lennon visar även två gånger om 1965 

att mannen visst kan vara svag och osäker i Nowhere Man och Help!.  

Det förekommer även en del maktanspelningar där kvinnan marginaliseras. I You can’t do 

that och You’re going to lose that girl marginaliseras kvinnan som ett objekt som mannen kan 

vinna. I I’ll cry instead, If I fell och Run for your life förekommer hot och hämndaktioner mot 

kvinnan.  

Slutsatser och analyser av denna period kommer att presenteras separat i resultatdelen. Jag har 

här konstaterat vad som framfördes i Lennons texter under den första delen av hans karriär 

utifrån min teoretiska bakgrund. Nu följer nästa period i undersökningen. 

Del 2 - 1967-1969 
Under den här perioden är texterna betydligt mer kryptiska än under undersökningens första 

del. Jag har under den här perioden mestadels hittat tolkningar om hur Lennon framställer 

män och kvinnor. 

Björn Horgby skriver om denna period att texterna fördjupades inom både den amerikanska 

och brittiska musiken och gled mer åt ett poetiskt håll jämfört med de tidigare låtarna som 

handlade mycket om kärlek och relationer. Beatles texter började handla om liv och död, 

nostalgi, frihet och de skrev även en del ironiska och surrealistiska texter och anspelade mer 

på droger än på sex.
84

 

Horgby menar vidare att musiken under senare delen av sextiotalet förändras mot ett mer 

jämställt budskap. Beatles som var den mest inflytelserika gruppen och nådde mest publik var 

ett av de band som följde med i genusordningens förändring medan exempelvis Rolling 
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Stones representerade en maskulint dominerad genusordning, som präglades av 

patriarkalism.
85

 

Den otillräcklige mannen 

Lennon problematiserar manligheten i flertalet låtar under den här perioden. Han framhäver 

inte mannen som den potensladdade, hårde, typen utan för ofta fram män som under ytan är 

osäkra och ensamma. Hey Bulldog handlar om en man som försöker visa sig hård men han är 

egentligen ensam och rädd: ”Big man walking in the park, wigwam frightened of the dark, 

some kind of soltitude is measured out in you”
86

. Även Horgby tolkar på ett liknande sätt.
87

 

Även Yer Blues handlar om en ensam man. Den här gången är han så olycklig att han vill dö. 

Det finns även antydningar om att det är en kvinna som orsakat denna olycka i raden ”girl you 

know the reason why”
88

. Både Horgby och MacDonald menar att låten är satirisk och driver 

med Bob Dylan.
89

 Jag förstår tolkningen och den är säkerligen korrekt men det försummar 

inte textens budskap om den ensamme mannens olycka. 

Ett liknande tema som i Hey Bulldog återfinns i The continuing story of Bungalow Bill. 

Texten handlar om en man som tar sitt vapen och rider iväg på sin elefant för att jaga tigrar. 

Uppenbart macho. Han tar även med sig sin mamma på jakten ifall någonting skulle gå snett. 

När några barn sen frågar om det inte är fel att döda så tar modern honom i försvar och menar 

att han inte hade något val eftersom tigern såg så arg ut. Här problematiserar Lennon återigen 

den hårde, tuffe, mannen genom att visa att hans tuffhet är i behov av moderns tröst och 

beskydd. Horgby tolkar låten liknande och menar att Lennon dekonstruerar manligheten.
90 

Låten Come together som förmodligen handlar om Lennon själv, tolkar jag även den som 

problematiserande av manligheten. Texten handlar om en man som måste vara snygg för att 

bli sedd. Mannen är egentligen osäker under fasaden vilket man kan upptäcka om man 

kommer honon nära: ”Hold you in his arms, yeah, you can feel his disease”
91

. Horgby tolkar 

texten liknande, han menar att den handlar om en identitetslös man och jämför temat med 

Nowhere Man.
92 MacDonald menar däremot att låten är en uppmaning att fria sig från normer 

och begränsningar.
93

 

En text som också visar på den ensamme mannen men även tar upp den känslomässigt 

starkare kvinnan, vilket ingen av de övriga låtarna från denna period gör, är I’m so tired. 

Texten handlar om en man som inte kan sova för att han tänker för mycket på en kvinna. Han 

funderar på att ringa upp henne men ser ingen mening i det: ”I'm so tired my mind is set on 

you. I wonder should I call you but I know what you'd do”
94

. Kvinnan skulle uppenbarligen 

inte besvara hans känslor och såra honom. 
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Den funktionella relationen 

I Happiness is a warm gun består texten av erotiska anspelningar. Så tolkar även Horgby och 

MacDonald.
95

 Jag tolkar här ”a warm gun” som ett nyligen avslutat samlag medan Horgby 

menar att ”gun” i det här fallet är det manliga könsorganet. Dessa detaljskillnader i tolkning 

har ingen betydelse för de rader som jag menar är det centrala för min undersökning. Texten 

handlar om att mannen känner total trygghet och lycka efter att ha haft samlag med sin 

kvinna: ”When I hold you in my arms, And I feel my finger on your trigger, I know nobody 

can do me no harm, Because happiness is a warm gun”
96

. Lennon framhåller alltså den 

känslige mannen som njuter av närheten som uppstår i den här situationen. 

I The ballad of John and Yoko beskriver Lennon sin och Yoko Onos europaäventyr när de 

gifte sig i Gibraltar och hade en fredsdemonstration i en hotellsäng i Amsterdam. Detta är 

relativt ointressant för min undersökning men i texten beskrivs också hur tidningarna 

kritiserar Yoko Ono för att kontrollera Lennon vilket Lennon tar avstånd från: ”The 

newspapers said, She’s gone to his head”
97

. Han verkar inte bry sig om att media tycker att 

Ono kontrollerar honom vilket jag anser är ett tydligt avståndstagande till patriarkalismen och 

husmoderskontraktets normer där mannen är överhuvud i relationen. 

De manliga och kvinnliga rollerna 

Två av Lennons låtar från den här tiden handlar om kvinnor, Polythene Pam och Sexy Sadie. 

Sexy Sadie handlar egentligen om Beatles indiske guru, Maharishi, och om hur de tappade allt 

förtroende för honom.
98

 Lennon valde dock att skriva om en kvinna, sexiga Sadie, som 

metafor för Maharishi vilket gör att låten får en annan innebörd för de som inte känner till 

bakgrunden och därmed också bör tas upp i denna undersökning. I texten är sexiga Sadie en 

vacker kvinna som charmar världen och får en fanskara som hänger sig till henne. Hon 

misslyckas sen att upprätthålla sitt goda rykte och gör sig själv till åtlöje. Texten visar alltså 

på en kvinna som inte klarar av det sociala spelet i offentligheten vilket jag härrör till de 

gamla normerna inom husmoderskontraktet där männen verkar i de offentliga och kvinnan 

passar bättre i det privata. 

Polythene Pam är intressant då Lennon för första gången problematiserar kvinnligheten. 

Texten handlar om en kvinna som klär sig i plast
99

 och ser manlig ut men som också är 

attraktiv. Det traditionellt kvinnliga är här inte avgörande för om kvinnan är attraktiv eller 

inte. Lennon problematiserar alltså att det traditionellt kvinnliga skulle vara avgörande för 

attraktion. 

Sammanfattning del 2 
Lennon har under den här perioden problematiserat både de föreställningar som finns om vad 

som är manligt i exempelvis Hey Bulldog, The continuing story of Bungalow Bill och Come 

together. Det som vi såg i undersökningens första del om att kvinnan ofta framställs som den 
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känslomässigt starkare syns här endast i I’m so tired men är inte huvudbudskap. Handlingen 

fokuserar kring den trötte mannen som visar svaghet.  

En viss ambivalens går att urskilja vad gäller referenser till husmoderskontraktets normer. I 

Sexy Sadie sänder Lennon budskapet om att en kvinna inte klarar sig i det offentliga och 

isärhållandet av könens roller lyser igenom. Däremot i The ballad of John and Yoko tar han 

avstånd från en patriarkalisk syn.  

Det är värt att notera upphörandet av temana om den känslomässigt överlägsna kvinnan, det 

manliga kontrollbegäret samt den problematiska relationen. Även representationen av 

husmoderskontraktet har försvunnit. Däremot är det en mer frekvent förekommande 

problematisering av manligheten. Mer om detta i resultatdelen. Nu återstår den sista delen i 

undersökningen som behandlar John Lennons solokarriär. 

Del 3 – 1970-1980 
 Den här delen innefattar sex stycken album. Det sista släpptes 1980, sex år efter det näst sista. 

Under den perioden var John Lennon i princip inaktiv och agerade hemmaman och umgicks 

med sin son medan Yoko Ono arbetade hårt med deras finanser.
100

 Det är viktigt att känna till 

då texten till Watching the wheels från det sista albumet, Double Fantasy, refererar till 

Lennons ”hemmaperiod”.  

Det finns väldigt lite forskning om Lennons solokarriär men Sheila Whiteley skriver att 

Lennons solokarriär präglades i texterna av en strävan mot världsfred där Lennon försökte 

”utbilda” ungdomen att generera fred (i exempelvis Give peace a chance), blandat med ett 

försvar av kvinnors rättigheter (i exempelvis Woman is the nigger of the world).
101

  

Den otillräcklige mannen 

Lennon fortsätter att problematisera manligheten under sin solokarriär. I I found out handlar 

texten om en man som måste gå till sig själv, sitt inre, för att finna svar och inte söka svaren i 

religion eller droger. Raderna ”Some of you sitting there with your cock in your hand, Don't 

get you nowhere don't make you a man”
102

 tar avstånd från att en man är en hård 

potensladdad typ och att spela på sin manlighet inte leder någonstans. Ett liknande tema 

berörs i Look at me som handlar om en man med identitetskris. Lennon ifrågasätter själva 

fördomen om att det finns en stereotyp för hur en man ska vara: ”Look at me, Who am I 

supposed to be”
103

 och även ”What am I supposed to do?”
104

 I slutet av låten svarar han på 

frågorna genom att påpeka att det bara är han själv som vet svaret: ”Nobody knows but 

me”
105

. 

I Jealous Guy vittnar titeln om en svartsjuk man. Texten handlar om en man som råkat såra 

sin kvinna, förmodligen på grund av svartsjuka. Mannen ber om ursäkt och förklarar sig på 
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följande sätt: ”I was feeling insecure, You might not love me anymore, I was shivering 

inside”
106

. I How? och Scared visar Lennon ytterligare gånger upp den svage, osäkre mannen.  

Den känslomässigt överlägsna kvinnan 

Den käsnlomässigt starkare kvinnan som han besjungit många gånger tidigare återkommer i 

Surprise Surprise som handlar om mannen som behöver sin kvinna för känslomässigt stöd: 

”She get's me through this god awful lonliness”
107

.  

Den känslomässigt starka och säkra kvinnan återfinns även i Woman där kvinnan förstår 

mannen trots att denne har svårt att uttrycka sina känslor. Texten handlar om mannens eviga 

tacksamhetsskuld till kvinnan: “Woman I can hardly express, My mixed emotion at my 

thoughtlessness, After all I'm forever in your debt”
108

. Enligt mig en hyllning till kvinnan som 

förstår och står ut med mannen trots att samhället inte är jämlikt. 

Den funktionella relationen 

Jämlikhetssynen återkommer i flera texter. I Dear Yoko så har mannen och kvinnan lika delar 

i sin lycka. De kompletterar varandra och behöver varandra. Även om texten är en smörig 

kärleksförklaring enligt mig så har texten ett budskap om jämlikhet: ”I miss you like the sun 

don't shine, Without you I'm a one track mind dear Yoko”
109

. 

De manliga och kvinnliga rollerna 

I Only People ser vi mer av jämlikhetstemat. Texten handlar förvisso om att det är vanligt folk 

som skapar förändring i världen genom att arbeta tillsammans. En uppmaning om jämlikhet 

finns dock med som en förutsättning för att förändring ska kunna ske: ”And we can't be 

denied with woman and man side by side”
110

. Texten har ett liknande tema som Power to the 

people som är en uppmaning att ifrågasätta normer i samhället på ett revolutionärt sätt. Den 

riktar sig mot arbetarklassens män som uppmanas kräva en lön som motsvarar deras arbete. 

Lennon vänder sig till arbetarklassen och påpekar att om de ska kräva jämlikhet måste de först 

se över deras egen situation: ”I gotta ask you comrades and brothers, How do you treat you 

own woman back home, She got to be herself, So she can free herself”
111

. Lennon utmanar 

här husmoderskontraktets patriarkalism och förespråkar jämlikhetskontraktets normer genom 

att kräva kvinnors självständighet och emancipation från den roll som husmoderskontraktet 

placerar henne i. I Well Well Well återkommer ifrågasättandet av skönhetsideal som vi kunde 

se i Polythene Pam. Texten handlar om mannen som bjuder sin kvinna på middag och trots att 

hon varit smalare förr så är hon ändå vacker: ”And though we both had been much thinner, 

She looked so beautiful I could eat her”
112

. Mannen och kvinnan pratar under middagen om 

hur de kan få till en förändring för kvinnors emancipation: ”We sat and talked of revolution, 

Just like to librals in the sun, We talked of womens liberation, And how the hell we could get 

things done”
113

. 
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Lennons absolut tydligaste avståndstagande från det patrkiarkaliska husmoderskontraktet är 

Woman is the nigger of the world. Titeln på låten jämför kvinnors situation med de forna 

århundradens svarta slavar. Texten handlar om hur kvinnor behandlas i samtiden (1972). 

Lennon tar bland annat upp att ”We” (män) tvingar dem att sminka sig och att dansa. Hur 

kvinnors vilja att skaffa sig kunskap och bli självständiga stoppas när de är små. Hur män 

säger att de inte älskar henne bara för att hon inte agerar slav. Och skulle kvinnan bete sig på 

ett genuint sätt (”if she’s real”
114

) så stämplas hon som man, vilket i detta fall är negativt. 

Texten är full av liknande referenser till hur kvinnor behandlas. Husmoderskontraktets norm 

att det är kvinnan som sköter barnuppfostran kristiseras också: ”We make her bear and raise 

our children, And then we leave her flat for being a fat old, mother then, We tell her home is 

the only place she would be, Then we complain that she’s too unworldly to be our friend”
115

. 

Texten försöker visualisera hur kvinnor behandlas för att få samhället att tänka till. 

Om Woman is the nigger of the world främst är ett avståndstagande från husmoderskontraktet 

så är Cleanup time ett förespråkande för jämlikhetskontraktet. Textens titel är en uppmaning 

till att städa upp bland gamla normer. Lennon vänder här på husmoderskontraktets 

isärhållande roller där män ska verka i det offentliga och kvinnor i det privata. Han beskriver 

hur kvinnan sköter om ekonomin medan mannen lagar frukost: “The queen is in the counting 

home, Counting out the money, The king is in the kitchen, Making bread and honey”
116

. Detta 

beskrivs som en perfekt harmoni.  

Att männen hör hemma i det offentliga och kvinnor i det privata är en isärhållning av könen 

som var norm under husmoderskontraktet. Detta tar Lennon upp och kritiserar i två av sina 

texter från den här perioden, Tight A$ och Watching the wheels. Den förstnämnda hade jag 

svårigheter att tolka. Jag anser att ”tight a$” kan vara dubbeltydigt och både stå för en god 

ekonomi och betyda sexig (då ”as” blir till ”ass”). De inledande raderna vittnar om att ”a$” 

även kan ha att göra med sexighet: “Just as tight a$ you can make it, Hard and slow ain't hard 

enough, Just as tight a$ you can shake it girl, Git it on and do your stuff”
117

. Det framgår även 

i de raderna att texten handlar om en kvinna. Kvinnan tar med hjälp av ”tight a$/ass” sig fram 

genom livet och skapar sig framgång. Klarar hon inte av framgångens press uppmanas hon att 

kliva åt sidan: “Tight a$ you can get it, Tight a$ got it made, Uptight's alright but if ya can't 

stand the heat, You better get back in the shade”
118

. Jag tolkar texten som en uppmaning till 

kvinnor att göra sin egen sak och ta tillvara på sina kunskaper och att det är fullt möjligt att nå 

framgång i det offentliga på det sättet. Om det inte skulle hålla så kan man kliva åt sidan.  

Watching the wheels från 1980 handlar om hur mannen är nöjd med ett stillsamt liv 

(underförstått i hemmet) och hur övriga tycker att han är galen som försummat en 

framgångsrik karriär till förmån för familjelivet. Lennon tar avstånd från den gamla synen om 

att mannen ska verka i det offentliga.  
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Sammanfattning del 3 
Under Lennons solokarriär så problematiserar han manligheten frekvent och framställer 

mannen som osäker och svag i flera texter, exempelvis Jealous Guy och I found out. Ingen av 

hans texter tar upp en självsäker, stark, man. Kvinnan framställs som stark känslomässigt, 

precis som i tidigare undersökta perioder. Lennon problematiserar i en text även kring 

skönhetsideal för kvinnor. 

Mäns och kvinnors olika roller är ett frekvent tema under den här perioden. Flera texter 

handlar om kvinnor i det offentliga och män i det privata vilket är ett tydligt brott mot 

isärhållandets princip om könens olika, förutbestämda roller, och mot husmoderskontraktets 

patriarkalism och enförsörjarnorm. Han förespråkar jämlikhetskontraktet i flera texter, bland 

annat i Cleanup time.  

Resultat 
Det har blivit dags att sammanställa resultatet av undersökning. Jag väljer att presentera 

resultatet för varje del av undersökningen för sig och sedan sammanfatta resultatet utefter 

mina frågeställningar i en avslutande diskussion. 

Del 1 
Husmoderskontraktets representation under denna period återfinns i flertalet låttexter. Ett par 

av dessa har även haft en patriarkalisk representation. Två texter har jag tolkat som till viss 

del ifrågasättande mot husmoderskontraktets normer utan att på något sätt representera ett 

jämlikhetskontrakt. 

Jag konstaterar att under den här perioden så var det till övervägande del ett budskap om 

husmoderskontraktets normer. 

Lennon håller isär könen och ger dem olika roller i flera texter, han ger i dessa texter mannen 

den aktiva rollen och kvinnan den passiva. I en text finns det budskap om att kvinnan skulle 

kunna vara den aktiva men i samma text marginaliserar han också kvinnan som lättövertalad 

vilket gör att budskapet om kvinnan som kan ta för sig förnimmas. 

Lennons budskap under denna period i fråga om isärhållandets princip är enligt mina 

tolkningar att mannen tilldelas en aktiv roll och kvinnan en passiv. 

En del maktstrategier för att förminska och/eller marginalisera kvinnor förekommer i texter 

från den första undersökningsdelen. Kvinnan objektifieras till ett pris att vinna i ett par texter. 

I andra texter hotar mannen om hämnd vilket jag anser är marginaliserande som i den form att 

kvinnan inte skulle kunna försvara sig mot den hämndlystne mannen. 

I flera texter förmedlar alltså Lennon ett budskap om att mannen ska vinna och få som han vill 

i slutändan och att kvinnan inte kan sätta något emot detta. Detta bör inte förväxlas med den 

slutsats jag drar i nästa stycke; att kvinnan förmedlas som den starkare känslomässigt. 

Vilken bild förmedlar Lennon av män respektive kvinnor, vilka egenskaper är utmärkande för 

respektive kön i texterna? Kvinnan framställs som den starkare känslomässigt och vinner 

alltid den känslomässiga kampen i en relation och mannen blir sårad. Samtidigt framgår att 

mannen behöver denna känslomässiga styrka som stöd, enligt husmoderskontraktet, men 
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oftare förekommande är att mannen blivit sårad på grund av kvinnans överlägsna 

känslomässighet. Mannen framställs ofta, som ovan nämnt, som inte accepterande av denna 

känslomässighet men det förekommer även texter där mannen beskyller sig själv och inte 

kvinnan. Ett par texter förmedlar budskapet om en svag, osäker, man. Dock i dessa texter då 

mannen framställs som svag så vågar han inte visa sina känslor vilket sänder budskapet om att 

mannen ”ska vara” hård, och hålla en god fasad i det offentliga. 

Lennon visar på känslomässigt starka kvinnor, vilket oftast är negativt för mannen. Han visar 

känslomässigt svaga män, men i de texterna ska de inte visa detta offentligt. Endast när 

mannen har en positiv känsla så visar han det offentligt (I want to hold your hand).  

Del 2 
Under den här perioden förekommer fortfarande inga tydliga budskap om ett 

jämlikhetskontrakt. Däremot förekommer bara en referens till husmoderskontraktet och 

isärhållandets princip då Lennon förmedlar budskapet om att en kvinna inte klarar sig i det 

offentliga. Han problematiserar också husmoderskontraktet och tar avstånd från patriarkalism 

i en text. 

Det som vi såg i den första delen, det frekventa förekommandet av känslomässigt starka 

kvinnor som något negativt för mannen har helt upphört. Endast i en text finns det antydning 

till detta men då förekoms det av huvudtemat i låten som handlar om en svag, osäker, man. 

Just den svaga, osäkre, mannen återkommer i flertalet texter och är betydligt mer 

representerad än den känslomässigt starka kvinnan. I undersökningens första del var 

förhållandena de omvända.  

Del 3 
Under sin solokarriär problematiserade Lennon mannen frekvent. Det som framhölls var en 

osäker man. I ett par texter kommer vi även i kontakt med den känslomässigt starka kvinnan 

men under den här perioden har den starka kvinnan uteslutande positiv effekt på mannen. 

Många texter handlar också om kvinnor i det offentliga. Han tar alltså avstånd från 

isärhållandets princip och sänder budskapet att män och kvinnor kan verka tillsammans 

och/eller på båda arenor (offentlig och privat). Han förespråkar ett jämlikhetskontrakt och tar 

avstånd från husmoderskontraktet.  

Resultatdiskussion 
I denna avslutande del kommer resultatet att diskuteras utifrån mina frågeställningar och 

teoretiska utgångspunkter. 

Vad uttryckte John Lennon för genusbudskap i sina låttexter och hur förhöll sig det som 

förmedlades i förhållande till den genusordning som rådde i samhället? 

Under denna den första frågeställningen kommer själva förändringen som man kan se över tid 

inte analyseras på någon djupare nivå utan det lämnas till nästa frågeställning. Här kommer 

istället texternas budskap att diskuteras. 

John Lennon hade en tendens att skriva om problematiska relationer och en känslomässigt 

överlägsen kvinna under Beatlestiden. Som vi sett så föll det sig ofta att kvinnan antingen 
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blev ett passivt objekt eller den som förstört relationen. Kvinnan framställdes som den 

känslomässigt starkare vilket var negativt för mannen och ofta det som gjorde att relationen 

gick i kras. Några få texter satte sig dock emot detta och problematiserade istället mannen och 

husmoderskontraktet. Jag konstaterar dock att dessa texter inte är tillräckligt många eller 

innehåller tillräckligt starka budskap för att helthetsuttrycket under den här perioden ska 

kunna ses som någonting annat än ett accepterande av husmoderskontraktets normer, en 

framställning av kvinnans känslomässiga styrka som farlig och negativ för mannen och även 

en viss marginalisering av kvinnan. Ett accepterande av husmoderskontraktet menar jag inte 

är likställt med ett förespråkande. Husmoderskontraktets normer genomsyrade många av 

texterna och problematiserades endast i ett fåtal. Björn Horgby drog slutsatsen i sin 

undersökning om Beatles (då innefattande även McCartneys låtar) att tidiga Beatles varken 

gjorde något uppror mot den traditionella genusordningen eller förespråkade den.
119

 Min 

undersökning av John Lennons del av Beatles låtskörd visar på ett liknande resultat men jag 

anser att Lennons texter till större del accepterade den traditionella genusordningen än 

någonting annat. Sheila Whiteleys åsikt om att Beatles satte in kvinnan i ett fack och framhöll 

de traditionella värderingarna av femininitetens mjuka sidor och vikten av att vara attraktiv 

som kvinna skiljer sig från Horgbys resultat och även från mitt.
120

 I John Lennons fall så 

framhölls sällan vikten av att vara attraktiv och det som kännetecknade kvinnan i Lennons 

texter var hennes känslomässiga styrka. Denna styrka framställdes som farlig vilket skulle 

komma att förändras i texterna senare i Lennons liv. Att kvinnan var den starkare parten rent 

känslomässigt framstår alltså inte som något positivt för kvinnan. Denna styrka som kvinnan 

ges kompenseras med diverse marginaliseringar och förminskningar av kvinnan som passiv, 

som objekt och som försvarslös gentemot mannen om mannen väl bestämmer sig för att ge 

tillbaka för det som kvinnans känslomässiga styrka orsakat. I de texter där manligheten 

problematiseras och mannen framställs som svag, ensam och osäker vågar mannen sällan visa 

detta offentligt. I texterna framgår att mannen försöker upprätthålla en fasad i offentligheten 

vilket gör att problematiseringen tappar i kraft. Jag anser att budskapet i dessa texter är att 

mannen kan vara svag och osäker men det är inte accepterat att visa upp denna sida. Undantag 

för detta finns i exempelvis Help! då mannen öppet ber om hjälp och stöd. 

Husmoderskontraktets normer började luckras upp i Storbritannien under början av sextiotalet 

vilket vi sett i bakgrund och forskningsläge. Vad Lennon förmedlade under början och mitten 

av sextiotalet är till en övervägande del representerat av husmoderskontraktets normer även 

om ren och skär patriarkalism inte är vanligt förekommande. Lennon var alltså inte någon 

pionjär för genuskontraktets förändring under den här tiden men de texter som ifrågasätter 

husmoderskontraktet och problematiserar de manliga idealen som en stabil, trygg, 

uppenbarelse visar ändå på att han ibland kunde förmedla en ”nyare” syn på genusordningen. 

I slutet av sextiotalet var husmoderskontraktet svagt och ojämlikheten mellan könen 

kritiserades öppet (se bakgrund och forskningsläge). Även populärmusiken hade förändrats 

mot ett mer jämställt budskap och Beatles hade följt med i denna förändring enligt Horgby.
121
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I min undersökning kan jag konstatera att så även var fallet i Lennons texter. Under den sista 

delen av sextiotalet förekommer näst intill ingen text som framhäver kvinnors känslomässiga 

styrka som negativ, men inte heller någon text som framställer denna egenskap som positiv. 

Lennon skriver nu mer om mannens uppenbarelse och denne framställs nu uteslutande som 

svag och osäker. Mannen vågar fortfarande inte visa sin svaghet offentligt men orsakerna till 

detta är tydligt satiriska i texterna vilket ger problematiseringen en större tyngd än i de texter 

med samma tema från föregående period.  

En tydlig representation av husmoderskontraktet går inte att urskilja men inte heller någon 

referens till ett jämlikhetskontrakt. Däremot tar Lennon avstånd från en patriarkalistisk syn i 

en text vilket han inte gjort tidigare.  

Lennon förmedlade under slutet av sextiotalet mestadels en dekonstruerad bild av 

manligheten. Han representerade inget av de genuskontrakt som ligger till grund för denna 

undersökning och han marginaliserade heller inte kvinnan. Lennon verkar bidra till den 

situation som genusordningen i samhället då befann sig i; manlighetens överhet var inte 

längre självklar och husmoderskontraktet var inte längre en övergripande norm för den stora 

massan men ett jämlikhetskontrakt rådde inte heller.  

Whiteley skriver att Lennons solokarriär präglades av bland annat ett försvar av kvinnors 

rättigheter.
122

 Ett påstående som även min undersökning visar. Som vi sett i bakgrund och 

forskningsläge så är sjuttiotalet präglat av utökade rättigheter för kvinnor även på pappret i 

form av lagar och reformer. Mot andra delen av decenniet så finns även en jämlikhet i själva 

talet om könen, ett tecken på en ny mentalitet. Kvinnors representation i offentligheten och 

främst i politiken var dock inte på nivå med männens. 

De texter från Lennons solokarriär som tar upp en känslomässigt stark kvinna tar också upp 

denna egenskap som positiv. Lennon problematiserar frekvent manligheten och framställer 

mannen som osäker. I dessa texter framförs ingenting om att mannen vill gömma sin svaghet. 

Däremot används denna svaghet som ursäkt vilket förmedlar budskapet att det är accepterat 

att känna sig osäker som man.  

Flertalet texter handlar också om kvinnor som verkar i det offentliga vilket på sätt och vis är 

före sin tid om vi ser på det Sowerwine och Grimshaw skriver om att kvinnor i politiken inte 

blev verklighet förrän i slutet av nittonhundratalet. Den politiska arenan motsvarar givetvis 

inte hela den offentliga arenan men det ger ändå en bild av att kvinnor och män var långt ifrån 

lika frekvent representerad på offentliga positioner under sjuttiotalet. 

John Lennon förespråkar ett jämlikhetskontrakt genom att vända på husmoderskontraktets 

norm om mannens och kvinnans respektive uppgifter och roller. Han uppmanar också 

världens män i sina texter att verkligen tänka över hur de behandlar kvinnor.  

Över lag under sjuttiotalet så förmedlar Lennon ett budskap om att kvinnan behandlas 

orättvist och förtjänar bättre. Hans problematisering av manligheten sänder budskapet att det 

är accepterat att känna sig osäker och att mannen borde hylla och vara tacksam gentemot 

kvinnan och kompensera för den orättvisa behandling hon får och har fått av samhället. Detta 

svarar ganska väl mot den förändring mot ett jämlikhetskontrakt som skett i samhället. I och 
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med att Lennon uppmanar på ett så tydligt sätt i sina texter att en förändring måste ske och att 

kvinnan måste frigöras så anser jag Lennons texter som pådrivande i förändringen mot ett 

jämlikhetskontrakt. 

Hur förändrades i så fall Lennons genusbudskap och speglade det förändringen som 

skedde i samhället? 

Jag har konstaterat vilket budskap Lennon förmedlade under de olika perioderna av hans 

karriär och diskuterat kring dem. Jag ska nu gå in på hur förändringen såg ut. 

Det som sker mellan den första delen av undersökning till den andra, alltså från början och 

mitten till slutet av sextiotalet är främst en fråga om frekvens. Lennon förmedlar inte längre 

budskapet om den känslomässigt starka kvinnan som sårar mannen. Han förändrar alltså inte 

det budskapet nämnvärt utan avstår istället från att förmedla det. Samma typ av förändring ser 

vi i texter som representerar husmoderskontraktet. Den representationen upphör utan att 

ersättas av representation av jämlikhetskontraktet eller någon ytterligare problematisering av 

husmoderskontraktet.  

Vad gäller problematiserandet av manligheten så förekommer det under den första delen av 

undersökningen och ökar i andel till den andra undersökningsdelen. En större del av texterna i 

slutet av sextiotalet problematiserar manligheten medan endast en liten del av texterna under 

början och mitten av sextiotalet gör det.  

Förändringen i Lennons texter som sker mellan dessa perioder är ganska försiktig i jämförelse 

med den förändring som skedde i samhället. Han upphör att förmedla vissa budskap och 

utökar förmedlingen av andra. Han förmedlade alltså inga protesterande budskap och tog inte 

i någon större utsträckning avstånd till de budskap som han förmedlat tidigare. De 

förminskningar och marginaliseringar av kvinnan som förekommit under den första 

undersökningsperioden upphör helt. Detta kan häröras till husmoderskontraktets 

dekonstruktion under sextiotalet, det är inte längre legitimt enligt en samhällelig norm att 

påvisa mannens överordning genom förtryck. Att det i samhället i slutet av sextiotalet höjdes 

röster om kvinnors utökade rättigheter syns alltså inte i Lennons texter, däremot var han mer 

frekvent i att problematisera manligheten. 

När Lennon och Beatles gick skilda vägar 1970 sker ytterligare en förändring. Jämför vi med 

perioden i slutet av sextiotalet så forstätter problematiserandet av manligheten. Skillnaden är 

att han nu inte ironiserar över mannens osäkerhet utan uttrycker den tydligt i texterna. Ser vi 

tillbaka på den första delen av undersökningen så har den känslomässigt starka kvinnan 

återkommit men numer i en positiv form.  

Under sjuttiotalet uttryckte texterna tydligt kritik mot kvinnors situation och lobbade för en 

kvinnlig frigörelse. Tidigare texter som gått i samma tema har endast problematiserat 

husmoderskontraktet och ofta haft något emotsägelsefullt som exempelvis i Ticket to ride där 

kvinnan vill frigöra sig men frigörelsen gör mannen ledsen. Under solokarriärens budskap om 

kvinnlig frigörelse framställs det aldrig som något som skulle kunna påverka mannen på ett 

negativt sätt. 

Den första förändringen jag har lokaliserat, mellan undersökningens första och andra del, är 

som nämnt relativt svag i förhållande till det som hände i samhället under sextiotalet. Den 
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undersökning som Marwicks tar upp (se bakgrund) vittnar om en större upplevd jämlikhet än 

tidigare där uppgifter delas mellan man och kvinna i hushållen, om än inte på ett rättvist sätt 

så på ett rättvisare sätt än tidigare. Texterna från slutet av sextiotalet uttrycker inte samma 

förändring, men inte heller något som säger emot denna förändrade mentalitet. 

Relationstexterna har överlag minskat i antal vilket kan vara en anledning till att Lennon inte 

uttrycker något om en förändrad genusordning.  

I slutet av sextiotalet demonstrerades det även för kvinnors rättigheter med bland annat bh-

bränningar. Detta avspeglas på intet sätt i Lennons texter från slutet av sextiotalet. Däremot 

under sjuttiotalet så ser vi budskap om att något radikalt måste ske i frågan. 

Avslutning    
John Lennons genusbudskap följer alltså samhällets förändrade genusordning vad gäller 

riktning, från ett mer patriarkaliskt budskap mot ett mer jämlikt och till viss del feministiskt. 

Under den första undersökningsperioden verkar han dock inte anammat husmoderskontraktets 

försvagning medan han under den sista undersökningsperioden förmedlar ett drivande 

budskap om jämlikhet. Jag tycker att man kan sammanfatta Lennons progression i förhållande 

till samhällets med att han låg ”efter” i början och ”före” i slutet. 

Det har inte varit enkelt att ta sig an denna mans texter samtidigt som en tolkning alltid är en 

tolkning. Så egentligen kan analysen av texterna inte bli fel. Och heller inte rätt. Med 

förhoppningen om att mina teoretiska utgångspunkter och analytiska verktyg har stött 

förståelsen för mina tolkningar har det blivit dags att avsluta det hårda arbete som kulminerat i 

denna c-uppsats. För den som vill läsa om John Lennons liv och hans musik så 

rekommenderar jag den uttömmande populärbiografin John Lennon – en biografi av Philip 

Norman.  

“As usual, there is a great woman behind every idiot” 

   John Lennon 

Sammanfattning 
Denna uppsats har syftat till att undersöka vilket genusbudskap som framfördes av en 

inflytelserik artist i form av John Lennon under perioden 1963-1980 samt hur budskapet 

förändrades. Detta har sedan satts i relation till den genusordning som rådde i främst 

Storbritannien och dess förändring under perioden. 

Frågeställningarna som uppsatsen utgått från är: 

- Vad uttryckte John Lennon för genusbudskap i sina låttexter och hur förhöll sig det 

som förmedlades i förhållande till den genusordning som rådde i samhället? 

 

- Hur förändrades i så fall Lennons genusbudskap och speglade det förändringen som 

skedde i samhället? 
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Som källmaterial har Lennons låttexter används och dessa har på ett kvalitativt sätt tolkats 

utifrån teoretiska utgångspunkter hämtade från genus- och musikforskare.  

Resultatet visar att Lennons förändrade genusbudskap över den undersökta tidsperioden följer 

samma riktning som samhällets förändrade genusordning, alltså från en mer patriarkalisk och 

traditionell syn som kan benämnas som ett husmoderskontrakt till en mer jämställd ordning 

och ett jämlikhetskontrakt. I början av undersökningsperioden var Lennon mer traditionell i 

sitt genusbudskap än den ordning som rådde i samhället medan han i slutet av den undersökta 

perioden framförde ett mer jämställt budskap än det som rådde i samhället och även var 

drivande för en förändring mot mer jämställda ideal. 

Uppsatsen har följt en enskild inflytelserik artists genusuttryck under en tidsperiod då 

genusordningen i samhället genomgick förändringar. Tidigare forskning har oftast fokuserat 

på flera artister och grupper. Lennons genusbudskap har alltså gått från mer traditionella 

värderingar till att vara drivande för ett jämlikt samhälle mellan kvinnor och män. Tidigare 

forskning har visat på ett liknande resultat där texterna gått mot ett mer jämställt håll. Detta 

resultat utmärker sig från tidigare då vi kan se en tydlig förordande för jämställdhet och inte 

enbart ett annat ”tal” om relationer mellan och inom könen. 
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