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Noteringar 
 

Skrivsätt 

I de fall där västerländska namn förekommer med både för-och efternamn skrivs de i den 

ordningen, japanska namn skrivs med familjenamn först och förnamn sist. 

För transkribering av japanska ord används modifierade Hepburn-systemet där lång vokal 

anges med makron, med undantag för författarnamn som börjar med en lång vokal som då 

istället skrivs ut med dubbla vokaler på grund av rent estetiska skäl. 

   Band- och artistnamn skrivs ut så som de sett ut i min litteratur i form av böcker och även 

musiktidningar samt officiella hemsidor. YOSHIKI skrivs till exempel därför endast med 

versaler då det är så hans namn förekommer i det mesta av materialet. Om bandnamn 

officiellt skrivs med ett av de japanska skrivsystemen kommer den stavningen att finnas som 

en fotnot första gången bandet nämns. 

   Begrepp och engelska ord skrivs i kursiverad stil. 

Japanska låneord så som sararīman står i sin japanska form då det egentligen inte finns ett 

svenskt ord för det. 

 

Referenser 

Referenser till fotograf ges där jag haft möjlighet att få reda på vem som tagit vilken bild. I 

litteraturlistan finns samtliga fotografers namn listade under respektive bok. 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
På en liten bar på en bakgata i Shinjuku har jag fått höra av en bekant att det just denna kväll 

kommer att stå en visual kei-musiker bakom bardisken som väldigt gärna vill träffa 

utlänningar för att öva sin engelska. Vi pratar i många timmar, och han listar ivrigt upp 

flertalet band för att kontrollera vilka jag känner till och frågar vad jag tycker om dem.  

- Gackt då? Gillar du honom?1  

”Sådär” svarar jag och bartendern rynkar på näsan och påpekar att Gackts stil har blivit lite 

väl macho med åren. Jag förklarar då att jag syftade på hans musik, att den blivit ganska 

tråkig. Bartendern spärrar förvånat upp ögonen. Han höll inte alls med om det utan hans 

missnöje låg helt i Gackts visuella stil, som gått från androgyn till en mer klassiskt 

västerländsk maskulin framtoning (se bilaga, bild 1 och 2). Vi släppte det samtalsämnet där, 

men just den konversationen har legat kvar någonstans i mitt bakhuvud.  

   När jag berättar att jag intresserar mig för visual kei brukar jag mötas av antingen frågande 

blickar från de som inte vet vad det är, eller sarkasm av de som känner till denna genre som 

präglas av extrema klädstilar och cross dressing. I Japan, så som utomlands, har genren fått en 

ganska negativ klang, många tycker den inger ett oseriöst och barnsligt intryck. Min 

fascination för visual kei började dock utan att jag var medveten om att det var just visual kei 

jag lyssnade på. En okänd fil som senare visade sig innehålla en låt av bandet Velvet Eden, 

bandet som är grunden till att jag ens började studera japanska och nu skriver den här 

uppsatsen.  

   Vad är det då som är så speciellt med visual kei? Många fans jag talat med har främst varit 

intresserade just av hur banden ser ut, och likaså jag. Jag har alltid haft svårt att relatera till 

kvinnor och kvinnliga ideal, så när jag i tonåren kom i kontakt med visual kei blev dessa 

bandmedlemmar mina kvinnliga förebilder. De var feminint vackra som kvinnor, men 

vetskapen om att de egentligen var män gjorde hela konceptet ännu mer lockande. Ju 

maskulinare de var till sättet desto intressantare blev de. Jag tror att just blandningen av 

feminint och maskulint är vad som lockar folk till genren, i Japan så väl som utanför. 

Självklart var inte min beundran endast genusrelaterad; än idag är en stor del av min 

uppskattning tillägnad, i mitt tycke, deras musikaliskt oändliga kreativitet.  
                                                
1 Gackt, ガクト,	 Japansk musiker som slog igenom under mitten av 1990-talet som sångare i visual kei-bandet 
MALICE MIZER. Är i dag aktiv som soloartist, utan visual kei-anspelningar, dock ändå starkt förknippad med 
genren. 
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   Mot den bakgrunden och tillsammans med mitt intresse för genusfrågor bestämde jag mig 

för att titta närmare på hur det egentligen är med maskulinitet inom visual kei-genren. Oavsett 

hur kvinnliga de än må se ut får jag intrycket av att de i slutänden, oftast, bara är en grupp 

vanliga killar. Men med deras androgyna, eller rent av kvinnliga yttre uppfattar jag att 

lyssnarna tenderar att se dem som några sublima och nästan omänskliga varelser, utan 

genustillhörighet. Så hur ser bandmedlemmarnas genus ut bakom fasaden av smink, kjolar, 

korsetter och strumpebandshållare? 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 
Jag vill i min uppsats undersöka hur män inom visual kei uttrycker sin maskulinitet. Genren 

har förundrat och fascinerat folk; är det män eller kvinnor och varför ser de ut som de gör? 

Det är inga ovanliga frågor när någon som inte känner till visual kei för första gången stöter 

på det. Ju längre jag lyssnat och följt visual kei-band har jag fått uppfattningen att det oftast 

inte finns någon djupare grund till varför de väljer att uttrycka sin estetik på det sätt som de 

gör, vilket jag kommer att förklara närmare i kapitlet om visual kei. Däremot anser jag att det 

vore spännande att se vad som finns under alla lager av vad vi tolkar som femininitet och 

androgynitet. Är deras maskulinitet egentligen rakt framför ögonen på oss, men att vi på 

grund av deras klädstil helt glömmer att reflektera över den? 

Min frågeställning är: hur ser maskuliniteterna ut inom visual kei-genren? 

Jag kommer titta på hur det maskulina skönhetsidealet ser ut i Japan bland killar utanför 

visual kei-genren och analysera tre musiker jag valt ut som alla kommer från olika band och 

har olika klädstilar samt genren som den såg ut under 1980-talet och under de senaste åren. I 

mina analyser kommer jag dels se om jag kan hitta några av de skönhetsideal som råder bland 

unga män i Japan samt vilka maskulina drag jag kan hitta i musikernas klädsel, musik och 

beteende. 
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2 Material och metod  
 
2.1 Avgränsningar 
 
Maskuliniteter som ämne är stort och därför har jag fått begränsa vad som ska vara med i min 

uppsats och vad som inte ska vara med. Det finns många aspekter av maskuliniteter i Japan 

men jag tar här bara upp grundläggande punkter och ett exempel på en typ av japansk 

maskulinitet: sōshokukei (se 3.1.3). Sociologen R.W. Connell som blivit ett stort namn inom 

maskulinitetsforskningen anser att det är viktigt att se hur relationen mellan olika 

maskuliniteter ser ut och det är något jag gärna hade fördjupat mig i ytterligare, men jag har 

sett mig tvungen till att begränsa varje avsnitt till vad som är grundläggande och mest 

informativt. Detta gäller även ämnet visual kei. 

 

2.2 Material 
 
I mina analyser har materialet till stor del varit mina egna observationer från spelningar i 

Japan, CD-skivor, DVD-filmer och artiklar från musiktidningar. R.W. Connells böcker 

Masculinities och Om genus är mina främsta källor i stycket om genusteorier. Laura Millers 

text om skönhetsprodukter i Japan från boken Men and Masculinities in Contemporary Japan 

Dislocating the Salaryman Doxa, Iino Tomokos undersökning över manlig estetik i Japan och 

Iida Yumikos text om feminiseringen har varit till stor användning i de stycken som berör 

estetik och maskulinitet i Japan. Även Justin Charlebois mycket förklarande text om 

den ”växtätande maskuliniteten” har varit central i mitt arbete.  

När det kommer till visual kei märkte jag att de studier som fanns till handa oftast berörde 

genrens fankultur och för övrigt var litteraturen begränsad, vilket jag uppfattar har att göra 

med att den inte är del av finkulturen och därför ses som mindre viktig än andra scenkonster i 

Japan. Miyadai Shinjis bok ’Otokorashisa’ no kairaku – popyūra bunka kara mita sono jittai 

[Maskulinitetens nöjen, från nutidens populärkultur] till exempel diskuteras maskuliniteter inom 

populärkultur, men i stycket om rockmusik är det begränsat till fans och inte utövarna.2  

  

                                                
2 宮台 真司「男らしさ」の快楽―ポプラー文化からみたその実態 
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2.3 Metod 
 
Med min uppsats ämnar jag att se hur män inom visual kei-genren utrycker sin maskulinitet. 

För att förstå bakgrunden till estetiken har jag undersökt hur trender och ideal ser ut bland 

unga män utanför genren (se avsnitt 3.2) och även tittat på teorier inom genus och 

maskulinitet (se avsnitt 3.1). Med en deskriptiv analys presenterar jag tre musiker och två 

grenar av visual kei-genren för att se vilken typ av estetik de använder och sedan göra en 

kvalitativ tolkning utifrån tidigare nämnda genusteorier, skönhetsideal och föreställningar om 

maskulinitet.  

 
3 Teorier och begrepp 
 
3.1 Genus 
 
Genus är en stor del av vår vardag, utan att vi egentligen tänker på det. Bara en så enkel sak 

som att kategorisera en person som antingen kvinna eller man är en reflektion vi gör dagligen. 

Men genus innefattar inte bara den kroppsliga skillnaden, utan även hur vi framställer oss 

själva som feminina eller maskulina. Den kroppsliga skillnaden går lätt att komma fram till 

men man måste ha i åtanke att detsamma inte gäller våra könsroller. Feminint och maskulint 

finns ju inte bara som varsin sort, det finns inte bara en typ av femininitet och en typ av 

maskulinitet, utan flertalet olika sätt att utrycka sig på ett till exempel maskulint sätt.3 Därför 

kan till exempel även en kvinna vara maskulin. 

   Huruvida vår könsroll är en konstruktion av samhället eller medfött går att diskutera. R.W. 

Connell presenterar i sin bok Om genus tre teorier om relationen mellan kroppen och den 

sociala könsrollen.4 Den första tituleras ”kroppen som maskin” och innebär att eftersom 

kroppen är annorlunda könen emellan är även våra personligheter och tankesätt det.  

Den stereotypa bilden av att män är aggressiva och kvinnor känslosamma skulle, enligt denna 

teori, vara biologisk och inte påverkat av intryck från samhället, föräldrar etc. På 1970-talet 

kom man upp med en ny teori, att man skulle särskilja det biologiska könet och genus. Könet 

var enligt dessa teoretiker våra kroppsliga skillnader som djurarten människa, och vårt genus 

var vår könsroll som socialt begrepp. 

                                                
3 Connell, R.W. Om genus, (övers. Charlotte Hjukström). Daidalos AB, 2003 (2002), s. 104. 
4 Ibid., ss. 46-52. 
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   Men är det verkligen antingen eller, att vi är födda i vår könsroll eller att könsrollen är en 

helt utomstående del utöver vårt kön? Genom att kombinera båda sätten att tänka kom man 

fram till en tredje teori som menar att genusskillnader uppstår ur både biologi och sociala 

normer. Att pojkar skulle vara naturligt aggressivare än flickor vidareutvecklas genom 

samhället. Dock är biologin åter grunden, som i den första könsrollsteorin. 

   Forskning huruvida det faktiskt finns någon skillnad mellan hur könen tänker har utförts, 

och resultatet visar på att den skillnaden är knapp.5 Därför kan man inte se någon av 

ovanstående teorier som baserad på fakta, eftersom genus konstrueras i det sociala livet.6 

Judith Butler förespråkar att människans genus ständigt är konstruerat utifrån vårt språk. 

Hennes kända teori performativitet inom genus innebär att vi skapar vårt genus genom 

repetitiva handlingsmönster. Det är alltså inget biologiskt, och inte heller det genus vi spelar 

eller låtsas vara, utan det vi med otaligt repetitiva handlingar skapar.7 

   När man började tala om genus och den sociala påverkan var idén att man iklädde sig sin 

könsroll med påverkan från till exempel föräldrar. Vuxna fick barnen att anpassa sig till sina 

roller och sen fortsatte det mönstret till nästa generation. Problemet med den här synen menar 

Connell är att den inte tar hänsyn till de multipla könsroller som finns inom maskulinitet och 

femininitet, den förutsätter att alla som är maskulina är på samma sätt.8  

 

3.1.1 Maskulinitet 
 
Ämnet maskuliniteter är stort men trots att det varit aktuellt inom genusforskningen en längre 

tid anser jag att materialet är begränsat om man ska granska maskuliniteter utanför 

västvärlden. Till exempel inkluderar både Judith Butler och R.W. Connell endast Europa och 

USA i deras litteratur, vilket jag ansåg gjorde det svårare att applicera deras teorier på 

japanska män.  

   Maskulinitet är ett vitt begrepp då det finns ett flertal olika typer, men som R.W. Connell 

poängterar i sin bok Masculinities är det inte nog att bara erkänna att det finns olika typer av 

maskuliniteter utan man måste titta på hur relationen mellan dessa maskuliniteter ser ut.9 Ofta 

klumpas de underordnade maskuliniteterna ihop och fokus läggs istället på den överordnade, 

den hegemoniska mannen. Det är inte bara män som ligger under den hegemoniska mannen i 

                                                
5 Connell, 2003, ss. 58-66. 
6 Ibid., s. 78. 
7 Butler, Judith, Genustrubbel. Feminism och identitetens subversion. Dadalos Göteborg, 1990, s. 58. 
8 Connell, 2003, ss. 103-104. 
9 R.W. Connell, Masculinities, University of California Press Berkeley and Los Angeles, 2005, s. 37. 
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denna hierarki av maskuliniteter utan givetvis även kvinnan, som ligger under alla typer av 

män. Vem som är hegemonisk, och vilka som är underordnade beror på det samhälle man 

granskar. De maskuliniteter jag vidare kommer förklara är den hegemoniska maskuliniteten 

samt den så kallade sōshokukei danshi som kommer förklaras närmare i stycke 3.1.3.10	  

 

3.1.2 Hegemonisk maskulinitet 
 

Begreppet ”hegemonisk” kommer från filosofen och teoretikern Antonio Gramscis analys av 

klassamhället och syftar till att visa på hur en grupp intar och behåller en ledande position i 

det sociala livet.11 På samma sätt syftar termen ”hegemonisk maskulinitet” på den typen av 

maskulinitet som har den ledande positionen i samhället. Den hegemoniska mannen behöver 

nödvändigtvis inte vara någon med uppenbar makt, som en politiker, utan kan likväl vara en 

skådespelare. Connell menar att det till och med är mest sannolikt att den hegemoniska 

mannen är en blandning av kulturellt ideal och institutionell makt.12 

   I Japans fall har dock hegemoni varit synonymt med sararīman från 1950-talet och framåt. 

Sararīman är ett vitt begrepp, eftersom det kommer från engelskans salary implicerar det att 

man talar om alla som har ett avlönat arbetet, vilket inte stämmer, begreppet inkluderar främst 

de män som är tjänstemän på större företagskontor. Sararīman är oftast utexaminerad från ett 

elituniversitet och har blivit anställd direkt efter examen och behåller sin anställning fram tills 

pension.13 Efter 1955 när antalet sararīman ökat i antal blev begreppet associerat till 

processen och diskursen av det statkapitalistiska systemets framgång. Med den snabba 

ökningen av sararīman och även Japans ekonomi blev männens roll porträtterad som 

skattebetalare och arbetare, de uppfattades som korrekta medborgare och var del av den 

statligt sponsrade patriarkalistiska och industrikapitalistiska staten.14 

   Under 1970-talet beräknades 75 % av Japans familjefäder vara sararīman och därför blev 

han också den dominanta maskuliniteten i det japanska samhället.15 I en stereotypisk japansk 

familj där mannen är sararīman är hans hustru hemmafru, hon tar hand om hushållet och 

barnen. Frun har alltså ingen egen ekonomi, och arbetar hon extra görs detta främst under 

dagens timmar då hennes uppmärksamhet inte behövs i hemmet. Pengarna används 

                                                
10 草食系男子	 (Växtätande män) se 2.1.3. 
11 Connell, 2005, s. 77. 
12 Ibid., s. 77. 
13 Charlebois, Justin, CULTURE, SOCIETY & MASCULINITIES, Vol. 5 issue 1, spring 2013, s. 99. 
14 James E.Roberson, Nobue Suzuki Roberson, James E., Suzuki, Nobue, Men and Masculinities in 
Contemporary JapanDislocating the Salaryman Doxa, Routledge; New edition, 2002, s. 7-8. 
15 Ibid., s. 7-8. 
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huvudsakligen för att dryga ut familjens kassa- alltså inte för att hon ska förbruka pengarna på 

sig själv, vilket gör att hemmafrun förblir beroende av sin man. Mannen förväntas ta rollen 

som familjeförsörjare och därför finns en stark koppling mellan maskulinitet och avlönat 

arbete. Detta system stöttas genom att företag belönar sina anställda med till exempel 

hälsoförsäkring, en bonus för nygifta anställda, utbetalda bonusar för varje barn och 

pensionsskydd för de icke arbetande fruarna.16 

   Kombinationen av den utdragna perioden av lågkonjunktur i Japan och de skiftande 

sociokulturella normerna har påverkat den hegemoniska maskuliniteten. Ekonomin har gjort 

att företag skurit ner på personal vilket resulterat i färre sararīman, och allt fler yngre 

personer vill inte följa i sina föräldrars fotspår.17 
   Idag beskrivs den yngre generationen av de äldre som shin-jinrui, ny människoras, med ett 

moraliskt fördömande till de som inte delar samma värderingar som ”resten av samhället”.18 

Till exempel de ungdomar som inte följer den hegemoniska standarden. 

 

3.1.3 Sōshokukei danshi 
 
Begreppet sōshokukei danshi myntades av Fukusawa Maki som referens till den smala 

heterosexuella mannen som är professionellt oambitiös, konsumerist och passiv eller 

ointresserad av romantiska förhållanden. Många av de praxis som associerats med den 

hegemoniska mannen så som tobak-och alkoholkonsumtion, att vara arbetsnarkoman, 

emotionell oförmåga och underordnandet av kvinnor ställer sig sōshokukei danshi emot.19 

Denna maskulinitet sträcker ut sig till yrke, hur man väljer att se ut, relationer och sexualitet. 

Till skillnad från den hegemoniska sararīman är inte yrkeslivet och pengar centrum för dessa 

män, utan många väljer istället att inte ha en fast anställning på grund av att de inte vill att 

arbetet ska vara styrande i deras liv. Relationen till kvinnor är också ett säreget drag då många 

av sōshokukei danshi har nära vänskapsrelationer till kvinnor på ett sätt som man sällan ser 

andra män ha. De har kvinnliga vänner som de pratar, shoppar, går ut för att äta med eller till 

och med reser tillsammans med, men relationen hålls ändå strikt platonisk. I en 

kärleksrelation å andra sidan är det vanligt att dessa män föredrar en passiv roll och överlåter 

till exempel beslutstaganden till kvinnan.20 En del av sōshokukei danshi vill dock leva som 

                                                
16 Charlebois, 2013 s. 92. 
17 Ibid., s. 93-94. 
18 Iida, Yumiko, Beyond the “feminization of masculinity”. Transforming Patriarchy with the “feminine” in 
contemporary Japanese youth culture. Inter-Asia Cultural Studies, Volume 6, Number 1, 2005 s. 61. 
19 Charlebois, 2013, s. 89. 
20 Ibid., s. 95. 
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singlar och överlåter därför sina sexuella begär till pornografi. Det finns även en del av de 

som är i en romantisk relation med en kvinna men som ändå väljer att avstå en sexuell relation 

och istället tillfredsställer sig sexuellt med hjälp av pornografi. Detta utmanar direkt det 

heterosexistiska antagandet att heterosexuella begär strukturerar relationer mellan män och 

kvinnor. Charlebois menar att man på så sätt kan se att sōshokukei danshi bidrar till ett mer 

jämställt samhälle. Många av dessa män anser att sexuella relationer, eller romantiska 

relationer med kvinnor är tidskrävande och jobbiga och därför är det mer effektivt att lämna 

sina sexuella begär till pornografi som består av en virtuell kvinnlig sexualitet som endast 

existerar för att tillfredsställa det sexuella begäret.21 Att detta skulle bidra till jämställdhet är 

dock relativt då man får tänka på kvinnors exploatering inom pornografi vilket inte på något 

sätt är jämställt. I Charlebois artikel framkommer det inte om det rör animerad pornografi 

eller inte och på grund av bredden av detta ämne kommer jag inte gå in djupare på det. 

 

3.1.4 Feminisering av maskulinitet 
 

Att Japans maskulinitet kan verka mjukare än i väst är ingen tillfällighet då den typen av 

maskulinitet kan ses sedan en lång tid tillbaka inom den östasiatiska historien enligt 

Charlebois. Ända från Konfucius tid har kinesisk maskulinitet konstruerats utifrån en 

blandning av wen, kulturella och mentala prestationer, och wu, strids- och fysiska prestationer. 

Även om båda dessa var viktiga delar av maskulinitet var wen överlägsen. Inom den japanska 

kulturen har länge den mjuka maskuliniteten idoliserats, från kabukiskådespelarna som 

suddade ut genusgränserna med crossdressing till bishōnen22 som idealiserats inom anime och 

manga.23	  

   När man började tala om feminisering av en kultur var det i sammanhanget att kvinnor fick 

komma in och ta del av avlönat arbete på arbetsplatser. I Japans fall kom begreppet 

feminisering av maskulinitet från att unga män slutat följa den hegemoniska modellen. Att de 

började anta kvinnlig estetik tolkades inte som att de utvecklade en ny gren utav maskulinitet, 

utan snarare som en feminisering av den.24 Iida förklarar i sin artikel att de nya idealen har lite 

att göra med patriarkat och inte heller något feministiskt syfte, utan har framkommit främst 

för att rekonstruera maskulinitet.25 Den nya typen av maskulinitet bemöttes med kritik, man 

                                                
21 Charlebois, 2013, ss. 96-97. 
22 Bishōnen (美少年)betyder vacker pojke och är ett skönhetsideal i Japan. 
23 Charlebois, 2013, s. 94. 
24 Miller, Laura, Men and Masculinities in Contemporary Japan Dislocating the Salaryman Doxa, 2002, s. 52. 
25 Iida, 2005, s. 66. 
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talade om en kris i maskuliniteten och man kallade dessa unga män för ”feminiserade”. Iida 

påpekar att det var en reaktion av rädslan att de hegemoniska idealen rubbats. På grund av 

kopplingen mellan nation och könsidentitet inom hegemoni sågs den här nya androgyna stilen 

som att den yngre generationen tappat de traditionella japanska dygderna, förslappat den 

nationella och förmodat manliga andan eller till och med orsakat förfall av den nationella och 

moraliska konstruktionen. Den nya feminina stilen unga män antagit motsäger idén om det 

biologiska könet och förvirrar därför stabiliteten i den hegemoniska ordern och det patriarkala, 

maskulina jaget.26  

   Det är något särskilt rebelliskt med män som feminiseras, medan kvinnor som framställer 

sig som maskulina inte ses lika negativt på. Kanske beror det på den hegemoniska 

maskulinitetsmodellen Connell talar om, i vilken kvinnan ligger underst. För en man att 

associeras med något kvinnligt kan tolkas som att han valt att lägga sig så långt ifrån den 

hegemoniska mannen och frivilligt lägga sig så långt ifrån toppen som han möjligen kan. I 

Iinos undersökning bland unga japanska män framkommer det att många av de som till 

exempel besöker skönhetssalonger; esute, gärna avstår från att berätta det. Iino menar att inte 

bry sig om sig själv är maskulint, både vad gäller utseende som hälsa, och att detta avspeglas i 

de japanska vuxenrollerna. Det är accepterat för en kvinna att bry sig om insidan, hemmet så 

som sig själv, medan en man förväntas vara riktad utåt mot samhället och inte reflektera över 

sig själv. Hon tror inte att de androgyna idealen beror på att Japan rör sig mot ett kvinnligare 

samhälle, utan att det beror på att man inte ser på könen som två separata kategorier lika 

mycket längre, utan på människor som en grupp och det faller naturligt att människan vill 

vara vacker oavsett om man är kvinna eller man.27 

   I förändringen av manliga skönhetsideal finns ett stort inflytande från populärkulturen, och 

även visual kei. Genren fick en större spridning under 1990-talet vilket påverkade många 

tonåringar till att anta liknande estetik.28 Visual kei hade sin storhetstid under en period med 

ökad virtualitet där gränsen mellan ett alter ego och ens verkliga självbild suddats ut och 

ungdomar uppmuntrades till att återskapa sin identitet. Trots sin tydliga influens av 

västerländsk rock och punkmusik, uttryckte musikernas image en sofistikerad, känslig och 

introvert yta som associerades med en romantiserad bild av Europa. Iida menar att genom en 

estetiskt tilltalande och även tvetydig maskulin roll uppnår visual kei-musikerna bland annat 

att på ett tilltalande sätt avvisa företagskulturen och den hegemoniska maskuliniteten samt att 
                                                
26 Iida, 2005, s. 68-69. 
27 Iino, Tomoko (飯野智子), Otokorashisa to fashon biyō 「男らしさ」とファション・美容 (maskulinitet 
och mode-skönhet). The bulleting of Jissen women’s junior college vol.34, 2013, ss. 87-88, 97. 
28 Ibid., s. 88. 
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på ett fantasifullt sätt experimentera med och skapa okonventionella identiteter. Om de skulle 

lägga mindre fokus på yttre attribut, så som smink och scenkostymer, skulle inte effekten de 

uppnår vara densamma. Genom en tvetydig könsroll spelar de i ett utrymme där alternativa 

identiteter kan konstrueras. Målet med att anta kvinnlig estetik är inte att inta en position som 

kvinna utan att distansera sig från de hegemoniska idealen och förväntningarna som ställs på 

dem. Detsamma gäller de fall där musikerna antar en västerländsk framtoning med till 

exempel blonderat hår, linser eller med hjälp av smink framställer västerländska ögon. Målet 

är inte att representera en annan etnicitet utan att ta bort nationaliseringen från japansk 

ungdomskultur och på så sätt ta avstånd från det biologiska och kulturella jaget för att 

utforska nya ideal, värderingar, stilar och identiteter. Detta bekymrar de människor med en 

nationalistisk synvinkel då de anser att visual kei skulle vara avvikande från den japanska 

kulturen men också för att de utövar en idé om att de kan skapa identiteter som de själva 

behagar.29 I artikeln ”Girly Boys and Boyish Girls: Gender Roles in Rock and Roll Music” 

diskuterar Caroline Hartman genus inom rockmusiken, och hur kvinnor och män framställs i 

denna maskulina genre. Maskulinitet står stereotypiskt för aggressivitet, styrka och rebellisk 

karaktär, vilket även blivit synonymt med rocken. Motsägelsefullt står rock för att göra uppror, 

och att gå emot strömmen, men ändå är den stereotypisk inom könsrollerna, och den fortsätter 

att uppmuntra dessa inom genren genom att det till exempel sällan inkluderas kvinnor. 

Männen aktiva i genren följer ofta de stereotypiska dragen som aggressiva och högljudda. 

Hon menar att de som istället skapat en riktigt rebellisk framtoning inom rocken är de 

androgyna. Inom den västerländska rockscenen ges som exempel Annie Lennox från duon 

Eurythmics.30  

 

3.2 Kosmetik och skönhet i Japan 
 

3.2.1 Utbud och efterfrågan 
 
Historiskt sett har inte kosmetik varit bundet till endast kvinnor i Japan; tvärtom så riktades 

tidigt det som motsvarar dagens kosmetiska produkter till både män och kvinnor. Till exempel 

fanns det ansiktsvatten för båda könen under Meijiperioden,31 och även i modern tid har 

japanska män haft tillgång till diverse sätt att bättre på sitt yttre. På 1960-talet lanserade 
                                                
29 Iida, 2005, ss. 62,63, 67. 
30 Hartman, Caroline, Girly Boys and Boyish Girls: Gender Roles in Rock and Roll Music, 2014, s. 55-69. 
31 Miller, 2002, s. 44. 
Meijiperioden sträcker sig mellan åren 1868-1912. 
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många företag kosmetik speciellt för unga män och under 1980-talet kom det en helt ny typ av 

skönhetssalong, utöver de vanliga som främst erbjuder hårfrisering.32 Dessa kallades esute 

efter engelskans aesthetic och erbjöd ansikts- och kroppsbehandlingar samt hårborttagning.33 

Även om esute-salongerna till en början riktade sig till kvinnor började vissa av dem erbjuda 

behandlingar för män också.34 Utöver det kom andra sätt för att uppmuntra män till att ta vara 

på och förbättra sina utseenden; varuhuset Isetan öppnade till exempel under samma period en 

sminkhörna för män och märket Gear introducerar en sminkkollektion bestående av 

foundation, ansiktsmasker och eyeliner för män.35 Skönhetsbehandlingar av diverse slag var 

inte det enda som dök upp bland trenderna; piercingar i öron och övriga ställen samt 

tatueringar blev vanligare bland heterosexuella män, efter att i decennier uppfattats som 

strängt kopplat till homosexualitet och den undre världen.36 Även kirurgiska ingrepp har ökat 

för att bättra på utseendet, operationer för att bygga upp en platt näsa, skulptera nästippen, 

höja kindbenen eller skapa ögonlock.37 

   Kosmetik för män i Japan kan delas in i tre kategorier, hårvård, hygien och hudprodukter. 

Även om idealen kan uppfattas som femininare än i väst ingår alltså inte något smink i dessa 

kategorier då detta är ytterst ovanligt.38 Inom hudprodukterna ingår foundation, vilket är ett 

uppskattat medel för de flesta män inom en vid ålderskrets för att framställa en vacker och ren 

hud.39 I kategorin hygien inkluderas hårborttagning, permanent eller tillfällig. Historiskt har 

håriga kroppar setts på med ogillande ögon i Japan. Hårighet visade på ociviliserade barbarer 

och i Japan representerade det utlänningen, eller även inrikes grupper så som Ainu eller folk 

från Okinawa.40 Idealen har skiftat genom tiderna och från 1950- till 1970-talet kom den 

skäggiga mannen tillbaka på modet tack vare västerländska filmer med skådespelare som 

Sean Connery och Charles Bronson i huvudrollerna,41 men med tiden har man gått tillbaka till 

det hårlösa idealet mycket på grund av popmusikscenen under 1990-talet som presenterade 

killar med sminkade, vackert feminina ansikten, tunna ögonbryn och androgyna kroppar.42 

Men som med alla trender finns det de som ställer sig emot dem. Laura Miller berättar i Men 

and Masculinities in Contemporary Japan Dislocating the Salaryman Doxa att hon 

                                                
32 Iida, 2005, s. 58. 
33 Miller, 2002, s. 38. 
34 Ibid. s. 38. 
35 Ibid., s. 45 
36 Ibid., s. 47. 
37 Ibid., s. 50. 
38 Iino, 2003, s. 89. 
39 Ibid., s. 88. 
40 Miller, 2002, s. 41. 
41 Ibid., s. 41. 
42 Iida, 2005, s. 59. 
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intervjuade universitetsstudenter som angav sexism, och inte homofobi som anledning till att 

inte göra sig av med kroppsbehåring. De menade att den hårlösa kroppen signalerar att de är 

utan stolthet och har gett efter för kvinnors krav.43 Miller tar vidare upp hur kvinnor 

konstrueras som en anledning till varför män skulle bry sig om sina utseenden. Två exempel 

som ges är reklamannonser för manliga skönhetsprodukter eller tjänster, där kvinnor spelar en 

viktig roll. En av dem anspelar på kvinnors missnöje över håriga män, medan den andra 

uppmanar män att hålla sig snygga och stilriktiga för att få en flickvän.44 

   Även ögonbrynen är inkluderade i mäns skönhetsvård; 1996 lanserades ögonbryns-kit för 

män som inkluderade borste, pincett, sax och ögonbrynspenna. Tjockare ögonbryn hånas som 

gejigeji mayuge, buskiga ögonbryn, ett uttryck som kan används på både män och kvinnor.45  

Förutom att ta bort hår finns det även mycket tillhanda för den som vill styla håret på huvudet, 

så som hårfärg. Under mitten av 1990-talet blev den så kallade chapatsu, brunt hår, en 

modefluga som både män och kvinnor anammade.46 

   Ögonlockskirurgi, även kallat blepharoplasty, som går ut på att skapa dubbla ögonlock är en 

av de populärare skönhetsoperationer som utförs i Japan.47 För de som inte har råd att ta till 

kirurgiska metoder finns även lim och tejp speciellt utformat för att appliceras i ansiktet. Det 

är en enkel produkt att komma över i Japan till och med de så kallade 100-yen-affärerna 

erbjuder dem vilket jag anser talar för att det finns en stor efterfrågan.48 Att ha dubbla 

ögonlock lockar både japanska män och kvinnor och därför erbjuds dessa ofta i könsneutrala 

förpackningar.49 Antalet män som väljer att lägga sig under kniven har ökat under de senaste 

tio åren, men de är minoritet jämfört med antalet kvinnor; plastikkirurgi tillhör dock inte 

vanligheten i Japan. 50 

   Bara för att allt detta finns till förfogande betyder det inte att det används av alla, eller ens 

en större del av Japans män. I procentandel beräknas 3 % av besökarna av esute-salongerna 

vara män. De flesta som går dit gör det dessutom för att få hjälp med acnebesvär i ansiktet.51 

 
 
 

                                                
43 Miller, 2002, s. 43. 
44 Ibid., ss. 39, 41. 
45 Ibid, 2002, s. 46. 
46 Ibid., s. 45. 
47 Yumi Nakata, http://blog.gaijinpot.com/japanese-double-eyelid-surgery/ 
48 100-yen-affärer １００円ショップ	 är affärer där allt i hela butiken kostar 100 yen, motsvarande cirka 8 
svenska kronor. 
49 Miller, 2002, s. 50. 
50 Iino, 2013, s. 90. 
51 Ibid., ss. 86-87. 
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3.2.2 Bakom handling finns en orsak 
 
Den materialistiska kulturen, att japaner är förtjusta i märkesprodukter, blommade upp under 

1980-talet när Japans ekonomi var på topp. Männen höll sig dock borta från det fram tills 

1990-talet, då många olika faktorer även bidrog och gav upplopp till fascinationen över 

manlig skönhet som fortfarande lever kvar.52 En av dessa var utvecklingen av den 

kapitalistiska ekonomin som centrerade kring det yttre. Den kommersiella kulturen är visuellt 

lagd och ligger huvudsakligen i sfären av populärkultur. Därför skapar också dagens ungdom 

sina identiteter med underhållningsbranschen som förebild vilket gör att de strävar efter att 

uppnå samma perfektion som musiker och skådespelare.53 

   De första decennierna efter andra världskriget var den attraktive mannen han som var 

hängiven sin familj, samhället och kejsaren, men han behövde inte nödvändigtvis vara vacker 

så länge som han kunde erbjuda ekonomisk stabilitet och ett socialt kapital.54 Detta kan ses 

som ett exempel på den hegemoniska mannen som iklädde sig kostymen och på samma gång 

klädde av sig sin personlighet. De många olika uniformerna som visar tillhörighet i Japan, 

som skoluniformer eller sararīmans klassiska kostym, drar bort uppmärksamhet från 

individens kropp.55 De unga män som istället väljer att sticka ut från mängden väljer även att 

distansera sig från det traditionella hegemoniska systemet.56  

   När Japans ekonomiska bubbla sprack, den som låg till grund för den ytliga kultur som 

utvecklats, blev många besvikna över att deras identitet endast varit en liten del av företags 

ekonomi och den traditionella japanska kulturen av en hårt arbetande sararīman eller ōeru,57 

vilket ledde till att det fanns de som sökte andra sätt att uttrycka sig. Under 1990-talet kom en 

våg utav ungdomar som valde att avsäga sig den konventionella könsidentiteten och visade 

sina värderingar och ideal på ett annorlunda sätt, genom till exempel visual kei-stilen, så 

nedgången av den kollektiva maskuliniteten gav ungdomar en chans att utforska nya 

könsidentiteter utanför de hegemoniska idealen.58 Iida menar i sin artikel ”Beyond the 

‘feminization of masculinity’ Transforming patriarchy with the ‘feminine’ in contemporary 

Japanese youth culture” att om 1980-talet präglades av en materiell kultur med en närvaro av 

                                                
52 Iida, 2005, s. 59. 
53 Ibid., s. 59. 
54 Miller, 2002, s. 53. 
55 Ibid., s. 52. 
56 Iida, 2005, s. 57. 
57 Kommer från förkortningen OL som står för office lady och är en kvinnlig motsvarighet till sararīman. 
58 Iida, 2005, s. 61. 
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manlig ekonomi så präglades 1990-talet av en image-centrerad kultur med en svagare 

hegemoni.59 

   Laura Miller vill uppmärksamma att en betydande roll i unga mäns fåfänga möjligen även 

ligger i kvinnors önskemål.60 Hon menar att det till viss del för heterosexuella män finns ett 

intresse i att få kvinnors uppmärksamhet med hjälp av sitt utseende, och att det därför skulle 

kunna vara en bidragande faktor till denna boom av modemedvetna män. Går man in på till 

exempel Samurai Elos hemsida där de säljer kläder för unga män hittar man ett urval med 

plagg som kategoriserats ”tjejernas favoriter” vilket styrker Millers åsikt.61  

   I Iida Tomokos undersökning om mäns medvetenhet om mode och skönhet framkommer 

det att om en man bryr sig om sitt utseende och vill se bra ut för sin egen del kan det verka 

omanligt och narcissistiskt, men om han däremot gör det för att han vill få kvinnlig 

uppmärksamhet indikerar det heterosexualitet, vilket framställs som positivt.62 För män att ha 

det rätta utseendet och bry sig om att se bra ut visar att de har både känslan för den nya 

estetiken men också tiden och pengarna för att uppnå den socialt eftersträvade kroppen för 

heterosexuellt äktenskap.63 Vissa av de eftersträvade idealen har kritiserats för att de skulle 

innebära att man dolde sitt asiatiska ursprung. Att japanska ungdomar i sina stilar projicerar 

bilden av utlänningar, genom till exempel färgade linser, ljusare hårfärg eller det kirurgiska 

ingrepp där man skapar dubbla ögonlock, vilket japaner sällan har naturligt. Iida argumenterar 

dock för att detta fungerar på samma sätt som feminiseringen man kan se hos unga män; det 

handlar egentligen inte om imitera en kvinna eller en utlänning utan handlar om att dessa 

ungdomar skapar alternativa ideal med hjälp av en kombination av det utländska och det 

japanska för att få olikheter som ändå är välbekanta. Miller menar också att det har lite att 

göra med att imitera och ger ett exempel genom att påpeka att idealet av en hårlös kropp i 

Japan blivit så starkt att hon ställer sig högst kritiskt till att särskilt många japaner skulle, om 

kroppsbehåring hypotetiskt stod högt bland idealen i väst, vara särskilt intresserade.64  

  
3.3 Visual kei 
 
Att beskriva vad visual kei egentligen innebär är lättare sagt än gjort. Mellan fans är det 

många debatter huruvida visual kei är en musikalisk genre eller ett yttre uttryckssätt. För att få 

                                                
59 Ibid., s. 65. 
60 Miller, 2002, ss. 53-54. 
61 http://samuraielo.jp/category/FEATURE150511/ 
62 Iida, 2005, s. 97. 
63 Miller, 2002, s. 55. 
64 Miller, 2002, s. 52, Iida, 2005, s. 67. 
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ett så officiellt svar som möjligt slog jag upp ordet och fick två förklaringar, en från den 

digitala versionen av ordboken Daijisen som förklarar begreppet på följande sätt: 

 

1. Saker eller personer som lägger stor vikt vid det visuella 

2. Män i rockband som använder smink och glamorösa kläder. Rockband från 1990-

talet.65 

 

Ordboken Tossa no nihongo benrichō å andra sidan beskriver visual kei på följande sätt: 

”Till en början refererar man till band som X som marknadsför sig med hjälp av smink och 

glamorösa kläder, men på senare tid indikerar det killar som ser bra ut.”66 

Båda förklaringarna pekar alltså på att visual kei är en yttre uttrycksform, en klädstil, men för 

att ge en klarare bild av genren kommer jag att presentera hur det hela började och dess 

utveckling fram till idag, samt även introducera de olika stilar man kan hitta inom genren för 

att underlätta förståelsen av mina analyser och för att förtydliga hur vitt begreppet är. I stycke 

3.3.1 och 3.3.2 följer en grundligare bakgrund till visual kei för de som inte är insatta i 

genrens uppkomst och utveckling. 

 

3.3.1 Historia 
 
Detta avsnitt är ett referat av kapitel två i boken Vijuaru rokku no keifu [visual rocks 

genealogi], ss. 43-105, skriven av Morikawa Takuo. Övriga källor anges i fotnot. 	  

   Det finns egentligen ingen fast tidpunkt när visual kei först uppkom. Begreppet som sådant 

användes inte till en början, men grunden till vad som slutligen blev visual kei under 1990-

talet började ta form ett decennium innan. Visual kei handlar inte bara om musik utan även om 

scenframträdande och utseende, alla tre är i samspel. 

   Morikawa Takuo menar i sin översikt över visual keis historia att mycket av genrens 

inspiration kommer från den västerländska musikscenen, men poängterar även att den kanske 

inte spelar en lika stor roll som det gärna tenderar att förefalla. Det finns starka band till den 

västerländska musikscenen. Två stora inspirationskällor är det amerikanska hårdrocksbandet 

Kiss som snabbt blev populära i Japan med sina extraordinära scenshower och sminkningar 

som påminde om kabuki, och det Brittiska new wave-bandet Japan. De blev populära i Japan 

1980, främst bland unga kvinnor som fattat tycke för deras tema av melankoli och yttre 

                                                
65 https://kotobank.jp/  
66 https://kotobank.jp/ 
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framtoning. Bandet Japan förknippades i Storbritannien med genren New Romantic som 

präglades av syntmusik, snygga kläder, makeup och ett androgynt utseende. Ett visst 

inflytande i form av musiken och musikernas rättframhet kom från punkscenen i 

Storbritannien. Även David Bowie och glamrockscenen är stilmässiga inspirationskällor. 

Viktigt att lyfta fram är att även den inhemska musikscenen försett visual kei med grunder. 

Man kan gå tillbaka så långt som till 1960-talet då ett så kallat gruppsound börjat etableras 

med band så som The Tigers. Saeki Kenzou menar att dessa band med sin androgyna och söta 

image särskilde sig från övriga band under samma tidsperiod. En docklik image med 

uniformer som gav en känsla av Europa, eller i alla fall vad japanerna uppfattade som 

västerländskt.67 Vidare in på 1970-talet kom artister som till exempel Kenji Sawada, även 

känd under namnet Julie, som antog en yttre estetik bestående av smink och snygga 

scenkostymer. De representerade även den nya eran där de som framförde musiken även 

skrev den själva. Detta var nytt inom pop- och rockscenen då det tidigare varit en uppdelning 

mellan låtskrivare, lyrikförfattare, sångare och band. Under 1980-talet började mer rockband 

synas som till exempel heavy metal bandet Loudness68 och progressiv rock bandet Novela.69 

Nu började även musiktidningar titulera rockband som kesshō kei70 eller kami tatte kei71 

utefter hur de såg ut. Begreppet visual rock gjorde entré i samband med bandet X JAPAN och 

fungerade som ett samlingsbegrepp för band som hade färgat hår, smink, stylade kläder och 

spelade hårdrock eller heavy metal men med en punkanda. Tre av de främsta banden i vardera 

genre är Color inom den sminkcentrerade kategorin kesshō kei, BUCK-TICK inom den 

hårcentrerade kategorin kami tatte kei och X JAPAN som visual rock. Color formades av 

Dynamite Tommy som senare grundade skivbolaget Free Will som hade visual kei-band så 

som DIR EN GREY och Rentrer en Soi skrivna till sig. BUCK-TICK bildades i mitten av 

1980-talet och klassades då som kami tatte, men 1990 när de slog igenom på riktigt med 

skivan Aku no hana hade bandet helt bytt stil och gått över till en mörkare, mer gothisk 

framtoning. Håret hade de också släppt ner. 

   X JAPAN är det band som är mest förknippat med visual kei-grenren. X JAPAN grundades 

av YOSHIKI som även är bandets batterist, pianist och huvudsakliga kompositör. Bandet 

släppte sin andra singel 1986, då under namnet X,72 1986 på YOSHIKIs nyöppnade skivbolag 

                                                
67 Saeki, Kenzo, Rokku, media to shakai,, Shinsensha, 2011, ss. 206-208. 
68 ラウドネス	  
69 ノヴェラ 
70 化粧系, kesshou kei betyder sminkstil, och syftade på rock band som använde smink. 
71 髪立って系, kami tatte kei betyder stående hår stil och syftade på band med håret stylat uppåt. 
72 Skrivet på japanska som ekusu エクス. 
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EXTASY RECORDS. Det var även YOSHIKI som skapade begreppet visual rock genom X 

JAPANS slogan ”PSYCHODELIC VIOLENCE CRIME OF VISUAL SHOCK”. 

Skivbolaget expanderade och kontrakterade flera band. YOSHIKI började även anordna 

evenemanget EXTASY SUMMIT där banden skrivna till skivbolaget fick chans att spela 

inför både de musikintresserade gästerna och press. Med några av de största namnen inom 

visual rock-scenen, som till exempel LUNA SEA, GLAY och även hans eget band X JAPAN, 

spelade YOSHIKI en stor roll i spridandet av genren. Visual rock fick även en god spridning 

tack vare publicitet genom tv-program och tidningar, och det bidrog även till X JAPANs 

nationella popularitet. 

   Visual rock kom in i en andra fas under 1990-talet, och de nya stora banden var GLAY och 

L’Arc~en~ciel som gav genren en helt ny framtoning. Visual rock-som tidigare varit starkt 

kopplat till kraftiga sminkningar, extraordinära kläder och band som X JAPAN- fick en 

mjukare och mer naturlig framtoning. Musiken blev också mindre förknippat med hårdrock 

och heavy metal. Eftersom dessa två band slog så stort i Japan gav det upphov till idén om att 

man måste tona ner den visuella delen för att nå ut till den stora massan.  

   Under åren 1997 och 1998 kom visual kei in i sin storhetstid. Tack vare tv-program som 

Break Out fick nya, okända band chans att synas. Musiktidningar som SHOXX, FOOL’S 

MATE och ARENA36℃ fylldes med visual kei-band vilket också bidrog till genrens 

popularitet. Flera av de nya banden anammade den nertonade stil som L’Arc~en~ciel 

presenterat och musiken gick också mot ett poplikt håll, dock fylldes 1990-talet av många 

extrema utseenden. Flick-imagen fick ett genombrott med musikern IZAM som var sångare i 

det pop-elektroniska bandet SHAZNA. I och med att många nya band inte var i rock genren 

musikaliskt började man tala om visual kei istället för visual rock. Det teatraliska bandet 

MALICE MIZER, som är ett av de band som lämnat starkast intryck på visual kei-scenen, 

gick under denna period från indie till att vara skrivna till skivbolaget Nippon Columbia. År 

1998 skakades visual kei-scenen om rejält när det den andra maj meddelades att HIDE, 

gitarrist i X JAPAN, tagit sitt liv och den 7 maj samlades 50 000 fans från hela landet i Tokyo 

för att ta ett sista farväl.73 Framgångar fortsatte att bli motgångar när MALICE MIZERs 

sångare Gackt valde att lämna bandet år 1999 och en kort tid därefter dör även bandets 

batterist på grund av sjukdom. Musikaliskt fortsätter en del av banden med sina extrema 

framtoningar, bandet DIR EN GREY träder fram med en hård image som även leker med det 

                                                
73 https://www.youtube.com/watch?v=w3wJMtddMKk 
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groteska, samtidigt som bandet Janne Da Arc presenterar de som valde att se mer naturliga ut 

och spelade rockmusik med en antydan till popmusik. 

   Efter storhetstiden hamnade visual kei i skuggan av Japans musikscen igen men 2003 kom 

det en ny våg med band förknippade till genren och de kallades neo visual kei. Banden the 

GazettE, Nightmare,74 Merry,75 och Alice Nine76 kom alla in på albumlistorna och på 

indielistorna fanns band som Kagerō,77Vidoll, Ayabie och Antic cafe.78 Bland den första 

gruppens band var det dock bara Alice Nine som hade ett mer visuellt utseende, medan flera 

av indiebanden stod ut med sina klädstilar. The GazettE är ett av samtidens populäraste band 

med anknytning till visual kei. I en artikel från Oricons hemsida förklarar skribenterna på 

musiktidningen SHOXX bandets framgång med att deras image var lockande, deras 

scenframträdanden var starka med en atmosfär som fans uppskattade. En annan viktig faktor 

är att de blandade hårt och medryckande i deras musik.79 

   Under mitten av 2000-talet kom även visual kei-boomen utomlands vilket resulterade i att 

flera band turnerade i Europa, USA och Sydamerika. Musiken och banden ses dock mycket 

olika på utomlands jämfört med i Japan som de påpekar i artikeln från Oricons hemsida. Det 

är även fler män som intresserar sig för visual kei till skillnad från Japans kvinnodominerade 

publik.	  

 

3.3.2 Stilar inom visual kei 
 
Inom visual kei genren handlar bandens image och klädstil oftast om att förtydliga deras 

koncept och musik. Under 1990-talet när genrens storhetstid inföll kunde man för det mesta se 

detta tydligare än idag. Utan specifika regler över hur man ska se ut eller låta finns ett brett 

sortiment och därför kommer jag i det här stycket presentera en del av de olika stilar man kan 

se inom visual kei. Eftersom det inte finns många officiella benämningar kommer jag göra 

kategoriseringarna själv. 

   Många band, speciellt från mitten av 1990-talet valde att anta helt kvinnlig estetik i form av 

hår, smink och kläder, och därför har jag valt att kategorisera dessa musiker som onna	 kei.80 

Jag har valt att göra denna benämning då tidigare japanska teaterkonster haft liknande 

                                                
74ナイトメア 
75メリー 
76アリス九號 
77蜉蝣 
78アンティック―珈琲店―, http://www.oricon.co.jp/news/23842/full/ 
79 http://www.oricon.co.jp/news/23842/full/ 
80 Onna är det japanska ordet för kvinna och kei är som tidigare nämnt ordet för stil. 
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benämningar; onnagata för manliga kvinnorolls tolkare i kabuki och otokoyaku för de 

kvinnliga skådespelare som spelar de manliga rollerna i Takarazuka.81 Inom visual kei är det 

dock viktigt att poängtera att de flesta av dessa män inte på något sätt försöker få folk att tro 

att de är kvinnor, inte heller spelar de rollen som kvinna när de uppträder. Två av de 

populärare musiker som är onna kei är Mana från MALICE MIZER och AYA från Psycho le 

Cemu. 

   En av de äldre och även populäraste stilarna om man räknar i kvantitet utav band är i mitt 

tycke gothstilen som regerade visual kei-scenen under mitten och slutet av 1990-talet. Som 

förväntat var det många svarta, långa kjolar, klänningar och kappor tillsammans med blusar. 

Gothic lolita-modet började också synas i form av de karaktäristiska puffiga kjolarna och 

huvudbonaderna som ser ut som breda, utsmyckade band som ligger på huvudet och knytes 

under hakan eller bak i nacken. Skorna var oftast högklackade och sminkningarna kraftiga. 

Många ansikten bottnades av vit hy, ögon målades större med hjälp av ögonskugga och mörka 

läppstift skapade en fördjupad amorbåge. Det största namnet som antog den gothiska stilen är 

förmodligen MALICE MIZER. Andra exempel på band med liknande estetik är till exempel 

Eliphas Levi och Alien Ma’riage (se bilaga bild 3 och 4). 

   Om än inte särskilt vanligt förekommer även fetishmode bland visual kei-banden. Under 

1990-talet var det inte sällsynt att se band pröva denna stil under en musikvideo eller under 

kortare period. Ett exempel är bandet DIR EN GREY som i musikvideorna till ”Mitsu to 

tsuba”82 och ”Raison D’etre” ses bära kläder gjorda i materialet pleather och diverse 

metallsmycken som kedjor. Vokalisten Kaya förknippas med fetishstilen när han är verksam i 

EBM83 duon Schwarz Stein och då bland annat bär korsetter, kläder i pleather och ett 

ansiktssmycke i vad som ser ut som läder och som påminner om en grimma (se bilaga bild 5). 

Kaya har även använt sig av en lång piska i duons scenframträdanden och passar i min 

kategorisering som onna kei. Yūki, vokalist i bandet Lycaon ses också ofta anta en liknande 

stil. 

   Att blanda upp det nya med det gamla är också förekommande bland till exempel band som 

Kagrra84 och aktuella Kiryu85 som i sina kostymer har moderna varianter utav det traditionellt 

japanska klädesplagget kimono.86 

                                                
81 Nygren, Christina, Gastar, generaler och gäckande gudinnor, Carlsson bokförlag, Stockholm, 2000, s. 21.	  
82 蜜と唾	 (honung och saliv). 
83 EBM står för Electronic body music och är en genre där musiken är elektronisk och dansant, ibland hamnar 
den i det mer allmänna begreppet dance musik. 
84 Namnet skrevs officiellt oftast som Kagrra men även神楽	 (kagura) används. 
85己龍 Kiryu skrivs främst med kanji men om det romaniserats skrivs det utan makron. 
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   Europeisk kunglighet är inte allt för förekommande men eftersom att två av de större visual 

kei-banden i modern tid, Versailles och D, haft temat anser jag att det är värt att ta upp. Det 

rör sig främst om modernare versioner av Frankrikes rokoko-mode. Långa klänningar som ser 

ut som att de lyfts upp av krinolin, håruppsättningar som pyntats med rosetter, tiaror eller 

minihattar för de som antar en mer kvinnlig estetik medan de manligare bär blusar med krås, 

västar och den militära rocken som ofta kan ses bland män under rokoko-eran. Guld och silver 

och broderier pryder kostymerna, hårstilarna är moderna och överensstämmer med många 

andra visual kei-band som inte har samma klädstil. Sminkningarna på dessa band är inte 

särskilt kraftiga jämfört med till exempel 1990-talets gothstil.  

 
4 Analys 

 
I detta stycke kommer jag analysera tre visual kei-musiker samt två band inom genren under 

1980-talet och två som är dagsaktuella. I mina analyser kommer jag först ge en introduktion 

till personen eller banden jag analyserar följt av beskrivningar av deras kläder, smink, hår, sätt 

att tala och röra sig. Vad jag väljer att ta upp av dessa kategorier beror på person och stil, och 

finns det inget specifikt att säga om någon av kategorierna kommer jag att exkludera dessa. 

Slutligen kommer jag att diskutera materialet och presentera mina tolkningar. Analyserna av 

1980-talet och dagens visual kei-scen kommer vara mindre genomgående på grund av att jag 

anser att det skulle ta för lång tid att göra en utförlig analys av BUCK-TICK och X JAPAN då 

de haft långa och framgångsrika karriärer. Jag anser också att mina tre nyckelpersoner har mer 

att bidra med i en undersökning om genus. 

  

                                                                                                                                                   
86 Bland fans har benämningen 和系(wa kei) förekommit för dessa band, dock vet jag inte om det är en officiell 
benämning. 
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4.1 Dada 
 

4.1.1 Introduktion 
 
Dada, Gotō Yūsuke som han själv påstår är hans riktiga namn, är sångare i visual kei-bandet 

Velvet Eden. Han föddes 1970 och började 1992 arbeta hos företaget Bandai med att göra 

prototyper av leksaksrobotar.87 1995 börjar Dada sjunga i duon E-typ och året efter gick han 

med i draggruppen Department H, och vann då även ett pris för sin cosplay av utomjordingen 

Dada från Ultraman-serien, i en tävling där HIDE från X JAPAN var domare.88   

   1997 fick Dada ta över som sångare i syntbandet Pride of Mind men hann inte med mer än 

att spela in en låt förrän bandet avslutade sina aktiviteter. Efter att återigen kommit tillbaka till 

musikscenen kom han in i musiktidningen MGazette som ett månatligt inslag med serien 

Dada wa tsurai yo, ”det är hårt att vara Dada”. På ungefär tre sidor fick läsarna varje månad 

följa med på äventyr med Dada som iklädd drag gick på upptåg på Tokyos gator ofta i följd 

av en vän. 1998 träffade han musikern Kalm utanför Studio Alta, medan han matade duvor 

enligt honom själv, och det var början till dark wave89 och visual kei-bandet Velvet Eden.90 

Velvet Eden slog inte stort men fick en liten framgång på Tokyos klubbar, mycket på grund 

av Dadas koncept.  

   Fram till 2002 hade bandet bytt medlemmar två gånger, förutom Dada, vilket gjorde att 

musiken också ändrade riktning mot rock, och vid slutet av 2002 slutade Dada komma till 

bandets livespelningar vilket gjorde att Velvet Eden aldrig fick ett officiellt avslut. Mellan 

2002 och 2010 levde Dada civilt som Gotō Yūsuke. Han bloggade via community-sidan Mixi 

om sitt intresse för bilar och garage-kit, små modellbyggen av robotar, karaktärer från anime 

eller bilar. Han kom även i kontakt med bandet DIR EN GREY, för vilka han illustrerade och 

även fotograferade under en av deras turnéer. 

   Enligt Dada själv bestämde han sig för blåsa liv i Velvet Eden när han under 2009 blivit 

stoppad på en fest av någon som frågade om han inte var den före detta sångaren i Velvet 

Eden. Han fick då även kontakt med Aci som spelade i visual kei-bandet The Royal Dead. Aci 

blev ny kompositör till Velvet Eden, och 2010 kom bandet tillbaka med två kvinnliga dansare. 

Därefter har bandet bytt ut medlemmar åter igen och idag består Velvet Eden av Dada, som 

sångare och delvis låtskrivare, samt låtskrivaren Chro som även spelar gitarr och synt. 

                                                
87 http://profile.ameba.jp/dada-velveteden/ 
88 Ultraman är en superhjälte som skapades under 1960-talet. 
89 Dark wave är en genre som vuxit fram ur new wave-genren fast som en mörkare variant. 
90 MGazette vol. 28, 1999, s.178. 
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   Dada intresserar sig för att bygga bilmodeller och garage-kit. Hans blogg på ameblo och 

hans facebook-sida uppdateras regelbundet med bilder på nya modeller han arbetar med. Hans 

kreativitet visar sig även i bandets scenkostymer och rekvisita som till exempel svärd och 

vingar. Att han gillar japansk populärkultur så som anime och manga kan man tydligt se i 

form av att han flera gånger gjort covers av låtar från diverse serier samt byggt modeller av 

fordon och karaktärer, men kanske främst på grund av hans alter ego. I en självpresentation 

under Velvet Edens tidigaste period kallade han sig för Dada 272 och sa att han kommit till 

jorden som ersättare för Dada 271, som är en karaktär från Ultraman-serien.91 

 

4.1.2 Analys 
 

4.1.2.1 Yttre attribut 
 
Velvet Eden har ett genomgående erotiskt och mörkt tema och det avspeglar även Dadas 

scenkostymer och sminkning. Han ingår i min kategorisering i onna kei då han alltid har 

kläder man förknippar med kvinnor eller som främst produceras för kvinnor och hans hår och 

sminkning följer vad som kan hänföras till feminin estetik. 

   När Dada började synas i MGazette i serien Dada wa tsurai yo anser jag att hans olika 

utseenden påverkades mycket av hans tid som dragartist. I mitt tycke är ett tydligt exempel på 

detta när Dada besöker en fetishaffär med dragshow-artisten Margaret.92 Han bär här en svart 

aftonklänning med en bolero och en svart, kort peruk med blommor i. Sminkningen är kraftig 

i grå-blå färger och hans sätt att posera på bilderna känns kvinnliga när han till exempel står 

hängandes mot ett bord och lutar ansiktet i vänsterhanden, eller poserar i en av provhytterna 

med höften utstickande (se bilaga bild 6). 

   Velvet Edens andra album pryds av Dada som har kritvit hy, ögon målade betydligt större 

än vad som kan anses normal standard och med råttsvansar (se bilaga bild 7).93 Denna 

sminkning är standard för Dada och han använder den i liknande form än i dag. För att få 

effekten av större ögon kan man se att Dada fäster lösögonfransar vid sina ögonveck, alltså 

inte utmed sina riktiga ögonfransar som instruktioner oftast hänvisar till, och eftersom han 

målar ögonlocken helt svarta ser det på avstånd ut som att han har väldigt stora ögon. Hans 

läppar och tunna ögonbryn målas också för att få en kvinnligare form. Eftersom att han ofta 

                                                
91 MGazette vol. 17, 1998, s.100. 
92 MGazette vol. 18, 1998, ss. 99-101. 
93 Street of ALICE, Castle records, 2000. 
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visar mycket hud kan man också se att han gjort sig av med kroppsbehåring. 

   Dadas frisyrer varierar men det är alltid, vad jag tolkar som, kvinnliga frisyrer. Väldigt ofta 

har han en pannlugg med långt hår. 

   En av hans mest karaktäristiska scenkostymer är en svart långklänning med turnyr. 

Klänningen är öppen framtill så man kan se att han under bär strumpebandshållare med svarta 

strumpor till och runt midjan bär han en korsett. Huvudet pryds av en svart slöja och krona. 

Till detta bär han ett par svarta handskar vars fingrar är längre än normalt och påminner om 

klor (se bilaga bild 8). Dada bär ofta kläder som kan uppfattas som erotiska och feminina, till 

exempel blusar i spets, korsetter, stringkalsonger och strumpebandshållare (se bilaga bild 9). 

Under framträdanden har han även uppträtt endast iklädd korsett på överkroppen, men ändå 

med samma feminina sminkning och håruppsättning för övrigt (se bilaga bild 10).  

 

4.1.2.2 Tal och sång 
 
När Dada talar under spelningar eller i intervjuer hänvisar han till sig själv som det 

könsneutrala watashi eller det maskulina ore.94 Eftersom han i Velvet Edens lyrik berättar en 

historia använder han den form av ”jag” som gäller den karaktär han för stunden presenterar, 

vilket kan variera från de tidigare nämnda formerna till den feminina och ”flickiga” atashi. 

Dada har under hela sin tid i Velvet Eden varit författare till låttexterna som av och till 

berättar en historia med återkommande karaktärer. Man får följa bland annat Madame 

Tarantula som är ett spöke av en kvinna som lever vidare i en värld man kan nå via speglar, 

en dockmakare och hans docka Alice som får liv av Madame Tarantula. Om jag gör en fri 

tolkning av texterna verkar Madame Tarantula ha koppling till prostitution och hon har 

flertalet unga flickor, eller levande dockor som hon tar hand om. Det är även osäkert om hon 

varit en mänsklig kvinna eller inte.95 Dada använder mycket metaforer i sina texter och sällan 

berättas något rakt på sak. Vanligt förekommande är uttryck för skönhet och fulhet, skepnader, 

masker, rosor och spindlar.   

   Dadas kroppspråk är också väldigt varierande beroende på situationen. Stundom uppträder 

han med vad jag anser är ett femininare kroppsspråk så som att korsa benen både när han 

sitter och står, men i andra sammanhang händer det att han har en maskulinare framtoning 

genom att sitta med benen brett isär och vila armarna på dem. Till exempel har Dada i mitt 

                                                
94 Watashi (私)är en könsneutral form av ”jag” i japanskan, medan ore (俺)	 är en maskulin form av ”jag”. 
95 Detta baseras främst på låtarna ”Ningyō Shōkan” (人形娼館), ”Hanauri musume” (花売り娘), ”Kumo Onna” 
(蜘蛛女), ”La fin” och ”「…………….」”. 
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tycke en klumpig och maskulin gångstil i musikvideon till ”Igyō hime” när han i början går 

emot kameran.96 Han skiftar även från att ha ett självsäkert kroppsspråk med vida rörelser 

under framträdanden till att framstå som tillbakadragen och blyg. I pauserna under spelningar 

till exempel meddelar han bandrelaterade nyheter lågmält och det framstår som om han inte är 

bekväm på scen. Även när han skämtar gör han det med låg röst och tittar gärna ner i golvet 

eller på Chro.97 

 

4.1.3 Diskussion 
 
Eftersom Dada med hjälp av Velvet Edens musik berättar historier kan man enkelt tolka hans 

kostymer som att de har en större innebörd än att han endast tycker de är fina; han gestaltar 

även karaktärerna med hjälp av dem. Den svarta klänningen med turnyr har han själv sagt är 

Madame Tarantula, och handskarna med de långa fingrarna ska symbolisera en spindels ben. 

Om Dada oavsett sina karaktärer skulle välja att klä sig onna kei är inte garanterat, vad som 

dock talar för det är hans bakgrund som dragartist. Kontrasten jag nämnde tidigare, att jag 

uppfattar Dada som blyg när han är ur karaktär och självsäkrare när han sjunger, visar även en 

skillnad i maskulin och feminin framtoning. När han är i karaktär framkommer det som att 

Dada oftast också intar ett femininare kroppsspråk. Ett sådant exempel kan ses i videon 

till ”Sākasu byō” där han i och för sig för det mesta står still med korsade ben men med nätta 

rörelser rör armarna och överkroppen.98 Trots ett feminint kroppsspråk och utseende försöker 

inte Dada på något sätt dölja att han är man. Att han vid vissa tillfällen öppet visar maskulina 

delar av sin kropp, så som på ett flygblad som annonserar en spelning med Velvet Eden 2002 

där Dada ses sittandes endast iklädd accessoarer, vingar, korsett, strumpor och skor (se bilaga 

bild 11), är en intressant aspekt jämfört med andra visual kei-musiker. Han antar en feminin 

estetik samtidigt som han så uppenbart visar sin manliga kropp. Ytterligare en intressant 

aspekt av just den bilden är att det längst ner står ”GOD SAVE THE QUEER”, en uppenbar 

referens till antingen Storbritanniens nationalsång eller Sex Pistols låt ”God Save the Queen”. 

Det är sällan musiker inom visual kei berör ämnet queer, kanske för att det är så uppenbart för 

den icke insatta i genren att män som antar feminin estetik automatiskt skulle ha koppling till 

homo- och transsexualitet, men också för att det sällan förekommer några starka budskap 

inom visual kei. Jag kan inte säga att jag vet eller helt förstår varför Dada valde att ha den 

                                                
96 異形,	 Sad Mask, Castle records, 2000. 
97 Detta baserar jag på tre olika spelningar jag närvarade vid 2014-10-31, 2014-11-05, 2015-01-15. 
98 サーカス病,	 Sad Mask, 2000. 
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texten på bilden mer än att han har koppling till HBTQ som öppet bisexuell, före detta 

dragartist och nuvarande crossdresser, vilket jag i och för sig inte tror gäller många andra 

visual kei-musiker. Dada är ganska unik i detta sammanhang. Vare sig det är medvetet eller 

inte framställer han sig som varken kvinna eller man, både genom sina texter och sin yttre 

framtoning. I och med att Velvet Eden år 2011 släppte sin första singel efter återskapandet av 

bandet delade Dada en video i vilken han till en början ses i långbyxor, långärmad tröja, hatt 

och solglasögon och medan han talar om skivan klär han av sig och i slutet av videon är han 

redo att kliva upp på scen i en typisk klädsel för honom bestående av ytterst lite (se bilaga bild 

12). 

   När Dada lägger fokus på sexualitet i form av sin kropp och sina kläder, objektifierar han 

sig då eller bryter han genusgränser och könsroller? Objektifiering av män brukar i min 

uppfattning inte inkludera män som antar kvinnlig estetik, eftersom det förmodligen är en 

liten andel heterosexuella kvinnor som sexuellt skulle intressera sig för en man som ser ut 

som en kvinna. I Dadas fall då han också så tydligt visar att han är man kan kännas 

förvirrande. För vem är det han riktar sig till? Kanske är inte hans syfte att väcka någon 

speciell åtrå hos vare sig män eller kvinnor trots hans så uppenbara erotiska framtoning. I 

samband med Velvet Edens första egna livespelning i maj 2015 har de samarbetat med 

manga-artisten Senno Knife och när Dada meddelade detta nämnde han även att den typen av 

världsbild är speciell och att han med Velvet Edens image vill bevara den.99 Senno Knifes 

böcker berör teman som erotik och fantasy med groteska inslag, vilket stämmer överens med 

Velvet Edens image och låttexter så väl att det gjort Dada mer till en karaktär än en levande 

man, vilket han ju faktiskt är oavsett vilka karaktärer han väljer att förkroppsliga. 

   Jag anser att de olika delarna av Dadas image, hans feminint sminkade ansikte, uppenbart 

manliga kropp och de omänskliga delarna – till exempel handskarna med de överdrivet långa 

fingrarna eller svarta vingar – skapar en slags fusion som är utanför gränsen för genus och 

något som blivit Dada.  

  

                                                
99 千之ナイフ	 Detta berättades i en personlig konversation via facebook 2015-05-05.  



30 
 

4.2 KAMIJO 
 

4.2.1 Introduktion 
 
KAMIJO100 är verksam som soloartist, men främst känd som sångare i visual kei-banden 

LAREINE och Versailles. Hans riktiga namn och ålder är okända. 

   KAMIJO började arbeta som roddare, förberedde spelningar genom att stämma instrument 

etc., åt visual kei-bandet MALICE MIZER i början av 1990-talet för att 1995 bilda LAREINE 

tillsammans med fyra andra musiker. Bandet skrev kontrakt med SME Records år 1999 och 

ett år senare valde alla medlemmar att lämna bandet utom KAMIJO som fortsatte själv. Han 

öppnade även sitt eget skivbolag APPLAUSE RECORDS, som skrev kontrakt med 

LAREINE.101 KAMIJO tog sedan ett uppehåll och skapade rockbandet NEW SODMY som 

helt lämnat visual kei-genren; KAMIJO och de övriga tre medlemmarna framträdde utan, eller 

med lite smink och kläderna var inget utanför det ordinära. LAREINE tog återigen upp 

aktiviteterna 2003 med före detta bandmedlemmar och fortsatte fram till dess avslut 2006. 

KAMIJO startade då ytterligare ett skivbolag, Sherow Artist Society, till vilket gitarristen 

HIZAKI kontrakterades, och ett år senare spelar de tillsammans med ytterligare musiker i 

projektet Node of Scherzo.102 2007 meddelar KAMIJO och HIZAKI att de tillsammans med 

tre andra musiker skulle starta metal- och visual kei-bandet Versailles. Framgångarna var 

stora för att vara ett visual kei-band under 2000-talet; Versailles turnerade över hela världen 

och släppte skivor under ett tyskt skivbolag för att expandera i Europa.103 Trots detta berättar 

bandet att de 2012 kommer att avsluta sina aktiviteter, men 2013 var KAMIJO tillbaka som 

soloartist.104 

   KAMIJO hämtar inspiration ifrån medeltida Europa, speciellt Frankrikes historia, och han 

är även en beundrare av den japanska mangaserien The Rose of Versailles. Under tiden i 

LAREINE fick bandet till och med chans att samarbeta med Ikeda Riyoko, upphovskvinnan 

till mangan.105 Ett annat tema i hans musik och image är vampyrer (se 4.2.2.1 samt bilaga bild 

13). 

 
                                                
100 Skriver oftast sitt namn i romaji men även en kanjiversion förekommer; 神王 då med tecknen för ”gud” 
och ”kung”. 
101 http://chateau-agency.com/kamijo/?page_id=92 
102 http://chateau-agency.com/kamijo/?page_id=92 
103 Versailles, ROSE -5th Anniversary Box-, Warner Music Japan, 2012. 
104 http://chateau-agency.com/kamijo/?page_id=92 
105 池田	 理代子.	 Framsidan av singeln till LAREINEs	 coverlåt av The Rose of	 Versailles introlåt Bara wa 
utsukushiku chiru	 (薔薇は美しく散る)illustrerades av Ikeda. 
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4.2.2 Analys 
 

4.2.2.1 Yttre attribut 
 
När KAMIJO först började sin musikkarriär i LAREINE hade han blont hår ner till midjan 

och oftast lite lockat. Synligt var sminkningen begränsad till ögon och mun, som båda 

förstärktes och gav honom en femininare framtoning (se bilaga bild 14). KAMIJO har tunna 

ögonbryn som förmodligen är plockade och ser färgade ut för att matcha hans hårfärg. Mot 

slutet av 1990-talet under tiden i LAREINE hade han dock klippt av de långa lockarna och 

håret slutade då ovanför axlarna och sminkningen blev ännu ljusare. KAMIJO har för det 

mesta mer eller mindre med hjälp av ögonskugga skapat illusionen av dubbla ögonlock, eller 

bara fått ögat att se större ut genom skuggning. Sminkningen och hårstilen under den sista 

tiden i LAREINE är också i stora drag hur han sett ut i både Versailles och under sin 

solokarriär. Den korta perioden i NEW SODMY var sminkningen till synes minimal eller 

utesluten (se bilaga bild 15).  

   KAMIJOs kläder har i LAREINE, Versailles och under hans solokarriär haft tydliga 

anspelningar på rokoko-modet med längre kavajer, epåletter, broderier, knähöga stövlar och 

blusar (se bilaga bild 16). Under tiden i NEW SODMY fanns inget synligt tema på hans 

klädstil utan han har burit allt från vanliga skjortor till en kappa i läderimitation. Förutom 

hans tid i NEW SODMY kategoriserar jag KAMIJOs stil som Europeisk kunglighet. 

KAMIJO porträtterar även vampyrer med hjälp av huggtänder. Han bär vita eller väldigt ljust 

blå kontaktlinser, ofta i samband med att han porträtterar vampyrer. Denna stil introducerades 

när han ensam som LAREINE släppte singeln GRAND PAIN år 2000. På tomma gator står 

han iklädd svart kostym med ljusa kontaktlinser och sitt korta blonda hår stramt kammat på 

vänster sida. Efter GRAND PAIN blev vampyren ett återkommande tema för KAMIJO och 

till skillnad från den tidiga perioden av LAREINE såg man allt mindre av hans tydliga 

referens till The Rose of Versailles utan han bar betydligt mörkare färger och mycket svart i 

sina kostymer (se bilaga bild 17). 

   KAMIJOs kroppsspråk känns alltid väldigt uttänkt; när jag ser på honom får jag intryck av 

att han medvetet väljer rörelser som han tänker passar för tillfället. Att säga att han är stel är 

möjligen fel uttryck, men inte heller avslappnad. KAMIJOs rörelser och poser känns vare sig 

feminina eller maskulina utan ger intryck av att han vill framstå elegant och gracil ofta med 

korsade ben och poser ända ut i fingerspetsarna. 
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4.2.2.2 Tal och sång 
 
LAREINEs image var romantisk och med klara drag av anime och manga, kanske främst 

KAMIJOs egen favorit The Rose of Versailles (se bilaga bild 18). Låttexterna avspeglade 

också detta med ett ständigt återkommande tema av romans. LAREINE-skivan Lillie 

Charlotte släpptes i form av en bok och inkluderar en romantisk historia där man får följa de 

två karaktärerna Lillie Charlotte och Jeremie Florence de Jarger. Efter det släpptes fler album 

med liknande historier, till exempel Fierte no umi to tomoni shō yu. Under NEW SODMY var 

det inte bara KAMIJOs klädstil som förändrats utan även hans låttexter. Det förekommer låtar 

där man kan tolka ett vampyrtema men i stora drag är de inte lika drömmande och 

romantiska.106 Både LAREINE och NEW SODMY spelar lättsam poprock-musik men medan 

LAREINE har betoning på pop har NEW SODMY större betoning på rock med till exempel 

mer framträdande elgitarr och inte lika mycket piano, klockor etc. som förekommit i 

LAREINE. Versailles och KAMIJOs solomusik blandar metalmusik med klassiska instrument 

som stråkar och blåsinstrument. I och med den hårdare musiken blev det också mer 

vampyrtema i låttexterna. KAMIJO har inte bara låtit sina scenkostymer inspireras av 

Frankrikes kungadömen utan även hans låttexter under tiden i Versailles och hans nuvarande 

solokarriär. Återkommande teman är klaner och under hans solo även historien om Louis 

XVII.107 KAMIJOs album ”Symphony of The Vampire” blandar hans fascination för både 

vampyrer och Louis XVII genom att ändra historien till att Louis XVII skulle blivit en 

vampyr efter sin död. I musikvideorna ser man KAMIJO själv gestalta Louis XVII som vuxen 

vampyr. 

   Vad jag märkt använder KAMIJO inte några speciella ord när han talar, utan talar alltid i 

artig masu-form.108 Dock har KAMIJO som många andra band använt sig av olika fraser eller 

ord som han själv upprepar och gärna vill att publiken under live-framträdanden ska ge 

respons till. Under hans nuvarande solo hälsar han gärna på publiken eller öppnar kommentar 

DVD:er med ett ”Bonjour”.109 Franska ord förekommer ofta i låttitlar, i låttexterna är det dock 

vanligare med engelska utöver japanska som ändå är det språk KAMIJO huvudsakligen 

sjunger på.  
                                                
106 I låten Phantom sjunger KAMIJO om hur han klättrar upp för en skyskrapa och i ett av rummen finns en 
kattunge och han börjar sin middag. Jag tolkar att kattungen förmodligen är en person och eftersom att scenen 
utspelar sig på nattetid som tydliga referenser till vampyrer. 
107 Född 1785, död 1795. 
108 Masu (ます) är en verbböjelse som är artig men det finns även artigare sätt att tala. 
109 Detta baseras på de flesta kommentarer han lämnat i form av videor och även på spelningen jag närvarade på 
2014-10-24. Kommentar DVD ges ofta i samband med att ett nytt album släpps och innehåller en kort video där 
band talar om det relaterade albumet. 
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4.2.3 Diskussion 
 
KAMIJOs tydligaste tema är The Rose of Versailles; hur man än vrider och vänder på hans 

karriär finns återkopplingar till den serien. Serien utspelar sig i Frankrike under slutet av 

1700-talet, i Versailles och man får följa huvudkaraktären Oscar som är född som kvinna men 

som får åta sig en manlig roll för att ta över efter sin far. Serien blev väldigt populär i Japan så 

väl som internationellt och har återspelats både som spelfilm och tolkats av Takarazuka-

teatern. I McLeods artikel om genus inom visual kei tar han också upp kopplingen mellan The 

Rose of Versailles och bandet Versailles. Dock länkar han bandets gitarrist, Hizaki till 

karaktären Oscar med den enkla motiveringen att han ständigt i Versailles uppträder som 

kvinna.110 Om man känner till den ursprungliga banduppsättningen i Versailles vet man dock 

att bandet haft två medlemmar i onna kei, Hizaki och den avlidne Jasmine You, självklart 

finns det en likhet om man analyserar bandet Versailles ur ett genusperspektiv och letar efter 

motsvarigheter i serien, men jag tror inte att det är något den ordinära Versailles-lyssnaren 

tänker på och inte heller bandet. KAMIJO å andra sidan, som öppet talat om sin beundran för 

The Rose of Versailles kan ses i kostymer som tydligt påminner om Oscars. KAMIJO hade en 

mer androgyn och mer Oscar-lik framtoning i LAREINE och för en person som inte är van 

vid eller insatt i visual kei-genren kan KAMIJO möjligen framstå som feminin, kanske till och 

med som onna kei under den första tiden i LAREINE på grund av sitt långa hår och feminint 

sminkade ansikte (se bilaga bild 19). Jag vill dock betona att han jämfört med till exempel 

medlemmarna Emiru och Machi inte är så feminin utan snarare androgyn, utöver sminket 

finns det egentligen inte några element som är särskilt feminina. The Rose of Versailles är en 

manga som riktar sig till kvinnor. Den är gjord av en kvinna och karaktärerna är av den typ 

som man kan anta attraherar kvinnor, därför tror jag inte att det är en slump att KAMIJOs fans 

också huvudsakligen är kvinnor. Detta gäller i och för sig gäller hela visual kei-genren men 

han projicerar så väl den typiskt attraktiva mannen i shōjomanga och även Oscar i The Rose 

of Versailles.111 

   Versailles debutsingel The Revenant Choir öppnas med att en kvinnlig röst på engelska 

berättar en historia om två klaner av aristokrater som lever i en rosdoftande värld. Hon 

fortsätter att berätta att den ena klanen tror att död skänker evig lycka, medan den andra söker 

                                                
110 McLeod, Ken, Visual Kei: Hybridity and Gender in Japanese Popular Culture, 2013, s. 312. 
111 Shōjo (少女)betyder flicka på japanska och shōjomanga är alltså en typ av mangaserier som riktar sig till 
flickor. 
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evigt liv. I musikvideon ser man att KAMIJO återigen har samma hårsvall som den tidiga 

perioden av LAREINE samtidigt som han bär sina ljusa kontaktlinser. Han ses även ligga i en 

kista fylld med rosor vilket gör att vi förstår att han nu intagit rollen som vampyr.  

KAMIJO har alltid tagit bort väldigt mycket av sitt japanska ursprung i sitt yttre. Med 

blonderat hår och ögonbryn, linser i andra färger och till och med kläder som inspireras av 

historiskt Europeiskt mode uppfattar jag att KAMIJO är ett klart exempel på de unga personer 

som Iida talar om i Japan som tar bort nationaliseringen i sitt uttryckssätt för att ta avstånd 

från hans biologiska och kulturella jag och istället skapa en blandning av japanskt, europeiskt, 

manligt och kvinnligt (se avsnitt 3.2.2).112 KAMIJO verkar dock dra det lite längre, då jag 

antar att de japanska ungdomarna kanske främst färgar håret eller använder linser. KAMIJO 

har ju förändrats så mycket att man nästan inte kan se hans asiatiska ursprung, men som Iida 

också nämner tror jag inte att det handlar om att han på något sätt vill dölja den utan endast 

avnationalisera sig för att skapa en karaktär utanför genus och etnicitet. 

 

4.3 Mana 
 

4.3.1 Introduktion 
 
Mana är en av nyckelpersonerna inom visual kei-genren dels för att han varit aktiv så länge 

och dels på grund av hans artistiska framtoning.  

Varken Manas ålder eller riktiga namn är kända, men han kommer ursprungligen från 

Hiroshima och efter gymnasiet flyttade han först till Osaka och senare till Tokyo för att spela 

elbas i bandet GIRL’E runt 1990.113 Bandet Ves.Tearge har tidigare nämnts som hans första 

band men det finns väldigt lite information om detta band. Efter en kort tid i GIRL’E, där han 

gick under namnet Serena, började han spela i bandet Matenrou114 där han träffade gitarristen 

Közi.115 Mana och Közi fann varandra både genom bandet och deras gemensamma intresse 

för skräckfilmer så de påbörjade med hjälp av konceptet ”vad är mänskligt” utforma en 

bandidé som skulle bilda MALICE MIZER, ett av de mest framgångsrika visual kei-banden 

under 1990-talet.116 

                                                
112 Se avsnitt 3.2.2. 
113 ガール’e 
114	 摩天楼 
115 Uttalas Kōji, men han skriver själv sin signatur i hiragana somこうじ.	  
116 retour 1992-1998, Toppan insatsu kabushikigaisha, 1999. 
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   I sin ungdom influerades Mana av amerikanska rockband som Mötley Crue, men eftersom 

hans pappa undervisade i musik fanns det även ett intresse för klassisk musik, och båda dessa 

blev grunden till MALICE MIZERs musikaliska koncept, tillsammans med gothkulturen.117  

Efter att MALICE MIZER genomgick en stressig period med avhopp från bandets sångare 

Gackt och batteristen Kamis118 död öppnade Mana 1999 sitt eget klädmärke Moi-même-

Moitié som säljer kläder i stilarna elegant gothic lolita och elegant gothic aristocrat.119 Mana 

visar själv upp båda stilarna, än idag, i varje nummer av Gothic & Lolita Bible.120 

   I december 2001 meddelade MALICE MIZER att de skulle avsluta sina aktiviteter och gå 

skilda vägar. Mana var dock tillbaka redan den 19 mars 2002, på hans födelsedag, med visual 

kei- och metalbandet Moi Dix Mois. Mana är bandets grundare, låtskrivare och även ledare. 

Trots flera byten av medlemmar och ett dödsfall är bandet än aktiva. 

   Mana fick tidigt benämningen Mana sama utav fans under tiden i MALICE MIZER och det 

är fortfarande vad fans titulerar honom som och även övriga bandmedlemmar i Moi Dix 

Mois.121 Ett av Manas kännetecken är att han inte talar öppet utan använder kroppsspråk, 

skyltar eller viskar i någon annan medlems öra vad han vill säga. Detta, enligt honom själv, 

för att han är blyg. Manas intresse för det ockulta och skräckfilmer är ett tydligt tema i Moi 

Dix Mois i form av rekvisitan han använder på scen som kan bestå utav döskallar och kors. 

Bandets logga ser även ut som ett pentagram.122 Han gillar även tv-spel, och skrev en kolumn 

i tidningen Game Lab från 2010 till 2014. Förutom amerikanska rockband har han sagt att han 

som ungdom gillade japanska popband.123 

  

                                                
117 retour 1992-1998, 1999. 
118 神村右狂,	 Kamimura Ukyō. 
119 Ma Chérie vol 13. Förkortas EGL och EGA, begrepp som först började användas av Mana som ansåg att hans 
kläder var elegantare versioner av lolita- och aristocrat-modet. 
120 Japansk modetidning med inriktning på lolita-modet. Grundades år 2000. 
121 Sama är ett suffix som används efter namn för att visa respekt, sama används vanligen inte mellan till 
exempel vänner utan främst i officiella sammanhang. 
122 http://moidixmois.net/ 
123 http://www.jame-world.com/us/articles-68346-biography-special-mana-part-1-s-self-discovery-.html 
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4.3.2 Analys 
 
I min analys av Mana kommer jag främst ta upp hans tid i MALICE MIZER och Moi Dix 

Mois, banden innan dess anser jag har för lite material om för att jag ska kunna inkludera dem. 

Eftersom att Mana inte talar har jag inte inkluderat tal i hans analys. 

 

4.3.2.1 Yttre attribut 
 
Mana ingår i min kategorisering som onna kei och har ända sedan MALICE MIZERs början 

använt kvinnlig estetik och kvinnligt mode. Under perioden 1992 till 1996 hade Mana hår ner 

till höften, ibland utsläppt och ibland uppsatt. Luggen har varierat från pannlugg till snedlugg 

och även hårfärgen från brunt till svart. Under samma period ser man att Manas sminkning 

ökat succesivt. Till en början var sminkningen begränsad till läppstift och att förtydliga 

ögonen (se bilaga bild 20) men med åren ser man att han lägger mer och mer fokus på 

sminkningen och även Mana började måla dubbla ögonlock med hjälp av ögonskugga. 

   Under tiden i MALICE MIZER gick Mana från enklare goth till färgsprakande kostymer 

och lolita-mode. I och med att Gackt blev bandets sångare kan man se tydliga referenser till 

skräckfilmer och även Frankrike i både bandets image och musik. Alla medlemmar börjar 

under den här tiden bära en specifik färg som de antingen hade hela kostymer i eller små 

accessoarer och Manas färg var, och är fortfarande blå (se bilaga bild 21). 

   Mana bar under tiden i MALICE MIZER delvis stora klänningar med krinolin och det såg 

ut som att bandet försökte projicera en slags utländsk eller snarare Europeisk bild. När Mana 

öppnade klädmärket Moi-même-Moitié började han även i MALICE MIZER bära gothic 

lolita-kläder och även de övriga medlemmarna bar matchande kläder. Manas tidigare ständigt 

varierande frisyrer resulterade i korkskruvar uppsatta i råttsvansar för att matcha lolita-stilen. 

Övergången från mitten av 1990-talet fram till 2002 var elegant kvinna till söt flicka som 

tagen från en shōjomanga. 

   Häpnadsväckande nog kom Mana tillbaka kort efter MALICE MIZER uppbrott med bandet 

Moi Dix Mois och då med en androgyn stil (se bilaga bild 22). Generellt har Mana ändrat 

väldigt lite på smink, hår och kostym under hela Moi Dix Mois existens, och han har nu precis 

som när bandet startade håret svart och tuperat stort, ögonen är kantade med svart ögonskugga 

som också skapar illusionen av dubbla ögonlock. Ögonskuggan är nerdragen ner på kinden en 

bit och läpparna är oftast målade svarta men ibland i andra färger som mörkt rött eller blått, 

även ögonskuggan har ibland varit uppblandad med blått. I Moi Dix Mois har Mana 
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alltid ”DIX” skrivet i pannan. Kläderna har huvudsakligen bestått av en lång svart 

överklänning som är öppen framtill, tajta och svarta långbyxor, med knähöga stövlar och 

accessoarer i form av ringar och halsband, både i metall och i tyg, så kallade chokers. 

Klänningen han bär finns i olika versioner, långärmad och kortärmad, med och utan en korsett 

till, svart, vit eller svart med blå detaljer (se bilaga bild 23). Med åren har han även bytt ut 

byxorna mot vad som ser ut som en enklare, kort, svart kjol med strumpbyxor och 

överknästrumpor till. 

   I varje Gothic & Lolita Bible visar Mana upp de nyaste kläderna från sitt märke Moi-même-

Moitié vilket är av stilarna elegant gothic lolita och elegant gothic aristocrat. I lolita-modet 

bär Mana ofta knälånga klänningar eller kjolar, knästrumpor och blusar, hans hår och smink 

påminner mycket om den sista tiden i MALICE MIZER med korkskruvar som på en 

porslinsdocka och pannlugg. Elegant gothic aristocrat påminner mer om de kläder man kan 

se på medlemmarna i Moi Dix Mois, långa västar, vida byxor eller tajta med en överkjol, 

blusar och skjortor och metall smycken (se bilaga bild 24 och 25). 

 

4.3.2.2 Kroppsspråk och musik 
 
Eftersom att Mana inte talar eller visar uttryck med ansiktet är han beroende av sitt 

kroppsspråk och det har gjort stora förändringar med tiden och beroende på situation. I tidigt 

material så som från Matenrō (tidigt 1990-tal) talar inte Mana och han gestikulerar inte heller 

utan han återlämnar all kommunikation till övriga medlemmar. Det framkommer inte när 

Mana officiellt klargjorde att han inte talar. När bandet medverkade i programmet Hot Wave 

1996 presenterar Mana sig själv men övergår senare i intervjun till att inte tala. När 

programledaren försöker få kontakt med honom tittar han bort och Gackt förklarar att Mana 

inte talar.124 Än i dag talar Mana inte i officiella sammanhang, inte ens under möten med fans. 

För det mesta viskar han vad han vill säga i örat på en av de övriga medlemmarna, men han 

har även använt skyltar under tiden i MALICE MIZER och under Moi Dix Mois spelningar 

har han alltid skrivit ett meddelande som bandets sångare Seth får läsa upp.  

   Eftersom Mana inte talar använder han mycket kroppsspråk för att förmedla vad han vill 

säga. Till exempel under en intervju i Shock Wave år 2001 gestikulerar han med hjälp av 

händerna att han gillar att laga mat genom att imitera rörelserna av att steka något.125  

                                                
124 https://www.youtube.com/watch?v=f7yB6BjlkeM, Hot Wave, 1996. 
125 https://www.youtube.com/watch?v=PA0S7jv9r3w&list=RDPA0S7jv9r3w#t=107, Shock Wave, 2001. 
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   Manas kroppsspråk framkommer alltid som väldigt väl uttänkt, han gestikulerar med 

armarna, nickar och bugar medan medlemmarna förmedlar vad han vill få sagt. 

Avslutningsvis brukar Mana buga djupt med ena armen på magen. Dessa eleganta rörelser 

skiljer sig ganska mycket från det kroppsspråk Mana har medan han spelar. Under tiden i 

MALICE MIZER känns hans sätt att stå och röra sig feminint, han står ofta tätt med benen 

och gör nigande rörelser till musiken (se bilaga bild 26).126 I Moi Dix Mois står han gärna 

bredbent när han spelar och samtidigt headbangar.127 Scenen pyntas ofta med kors och kedjor.  

   Manas musik har varierat med inspiration från fransk popmusik under den tidiga perioden i 

MALICE MIZER till att blanda upp rock med inslag från klassisk musik och slutligen 

hårdrock med orgelmusik. I MALICE MIZER flätade Mana ofta in klassiska instrument, 

särskilt på albumet Bara no seidō där han även använder en kvinnlig vokalist och 

körmusik.128 Detta finns kvar även i Moi Dix Mois musik men grunden, rockmusiken, har 

blivit tyngre och bandet klassas ofta som hårdrock eller metal vilket MALICE MIZER aldrig 

gjorde. 

 

4.3.3 Diskussion 
 
Det kan verka osammanhängande att inkludera Mana i en undersökning om maskuliniteter då 

han under halva sin karriär uppträtt som kvinna. Även om det är viktigt att poängtera att Mana 

aldrig yttrat sig om att vara eller vilja vara en kvinna så intog han rollen som kvinna i bandet 

och detta kan tydligt ses då medlemmarna i MALICE MIZER hade återkommande roller: 

bandets bassist Yu~ki var till exempel ofta vampyr, andra gitarristen Közi tog rollen som 

pierrot och Mana var kvinnan. Detta var del av MALICE MIZERs teatraliska natur och 

skillnaden på Mana och andra män inom visual kei-genren som är onna kei är att han inte bara 

satt på sig kvinnliga kläder utan även intog ett feminint kroppsspråk. Vilken typ av kvinna 

Mana valde att gestalta berodde på tillfälle. Man kan till exempel se under MALICE MIZER 

att han i början tenderade att anta en mer elegant framtoning med långa klänningar och 

långsamma rörelser. Mana visar senare en lekfullare typ av femininitet, till exempel under 

framträdandet av ”Brise” ser man bland annat hur Mana springer fram till Gackt för att ge en 

kram och åker runt på en sparkcykel.129 Den här typen av livlig och söt femininitet är typisk 

för de kvinnliga karaktärerna i shōjomanga, vilket Mana påstått är en femininitet han själv 

                                                
126 merveilles ~shūen to kisū~ l’espace, 2002. 
127 Dix infernal ~Scars of Sabbath~, DIXANADU ~Fated “raison d’être”~, 2003. 
128 薔薇の聖堂, Midi-Nette, 2000. 
129 merveilles ~shūen to kisū~ l’espace, 2002. 
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gillar.130 Ett annat tydligt exempel när Mana uppenbart intar rollen som en ung flicka är under 

MALICE MIZERs fanklubb event Société de parenté där Mana bland annat balanserar en 

tallrik på en pinne. Han låtsas tappa detta och då ser alla att tallriken satt fast på pinnen. Mana 

bugar då och tar sig generat på huvudet innan han springer bort från scen med armarna typiskt 

pendlande som en flicka från manga-serier. Han dansar också till en poplåt och de övriga 

påminner honom om att det är fel dans, inte den de gör utan en dans i idol-anda. Mana låtsas 

även att han ramlar och till hans undsättning kommer bandets dåvarande vokalist Klaha och 

sträcker ut en hand för att hjälpa honom upp. Mana tar tag i Klahas hand, reser sig upp och 

fångas in i Klahas armar, och när deras blickar möts springer Mana därifrån generad med 

händerna för ansiktet. När de frågar hur det kändes hoppar Mana upp med ena benet och båda 

armarna i luften. I en intervju med tidningen UV förklarar Mana att det bara är slump att han 

valde kvinnlig estetik i MALICE MIZER, att han också gillar manliga stilar men i MALICE 

MIZER valde han att uttrycka sig med hjälp av kvinnlig estetik och hade han varit i något 

annat band hade han kanske istället haft tuppkam (se bilaga bild 27).131 Kanske hade han 

tröttnat på att spela kvinna när han startade Moi Dix Mois och därför totalt bytte image. Även 

om Mana fortfarande inte är särskilt maskulin utan snarare androgyn är Moi Dix Mois 

maskulinare än MALICE MIZER. Rockgenren förknippas främst med män och Moi Dix Mois 

har en aggressivare framtoning med tydligare elgitarr och elbas och även stundvis mörkare 

sånginslag. Förändringen i Manas kroppsspråk är också en tydlig kontrast från överspelade 

feminina rörelser till den nuvarande maskulina framtoningen. Under Moi Dix Mois spelningar 

står Mana gärna bredbent när han spelar och när bandets vokalist, Seth talar står han ofta med 

korsade armar eller med händerna i sidorna.132 Mana har berättat att han under sin skolgång 

spelat handboll vilket syntes väl när han vid bandets årsavslutande spelning 2014 kastade ut 

ballonger till publiken med kraftiga rörelser, inte i närheten av hans tidigare överspelade 

feminina kroppsspråk.133  

   I en av MALICE MIZERs fanklubbtidningar Ma Chérie ger Mana en övergripande och 

möjligen stereotypisk bild över ett par i stilarna elegant gothic lolita och elegant gothic 

aristocrat. Paret utgörs av två dockor, pojkdockan symboliserar aristokraten och flickdockan 

lolitan och i beskrivningar under dem står att pojken ofta lyssnar på death metal och gillar att 

äta blodigt kött medan flickan dricker svart te smaksatt av rosor och gillar nattliga 

                                                
130 Viscious, 2001. 
131 MALICE MIZER File, Dainippon insatsu kabushikigaisha, 2001, ss. 35-40. 
132 Informationen baseras på DVDerna från referenslistan samt tre spelningar jag närvarat vid 2012-11-03, 2014-
10-11 och 2014-12-07. 
133 MALICE MIZER no “aa, mujō” –Tenchimeidō-, Tokyo, 1998, ss. 69-75. 
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promenader.134 Den här typen av starka karaktärer där Manas estetik inte endast utgörs av 

kläder utan även till exempel smak och intressen uppfattar jag är genomgående i Manas 

karriär. Till exempel under intervjun med Hot Wave 1996 frågar programledaren Mana vart 

han kommer ifrån varav Mana viskar i Gackts öra och han berättar att Mana kommer från 

Frankrike. Han bär i den här intervjun en lång, blå klänning och hatt och jag får en känsla av 

att hela bandet ska projicera en bild av Frankrike. När Mana väl gått in i en roll, oavsett om 

det är en fransk dam eller en manlig gothisk aristokrat spelar han rollen helhjärtat. 

 

4.4 Neo visual kei   
 

4.4.1 Introduktion 
 
Som tidigare förklarat finns inga specifika regler över hur visual kei-band ska se ut och därför 

finns det många olika uttryckssätt, och som med det mesta är visual kei i ständig utveckling 

och förändring. Under 2000-talet har fler och fler färgglada band börjat synas, androgyna 

unga män med energiska scenframträdanden men utan den teatraliska framtoningen man sett 

hos tidigare band som till exempel MALICE MIZER och LAREINE. 

   Jag uppfattar det som att många av de nuvarande visual kei-banden, trots att de uppnått 

någorlunda bra framgång, inte kan fylla en konserthall eller ens en klubb och därför är det 

vanligast att de spelar tillsammans med andra band på diverse evenemang som kan hålla på i 

flera timmar. De flesta banden är kontrakterade till indieskivbolag som till exempel 

B.P.RECORDS, vilket står bakom band som Royz och Kiryu.135 Det är vanligare med 

synkroniserade rörelser så kallade parapara under neo visual kei-bandens framträdande vilket 

jag tror beror främst på att de spelar på mindre klubbar och inte har lika många besökare 

vilket ger mer spelrum för rörelser i publiken.136 

   Trender man kan se inom de aktiva och nyare banden är en större fusion av olika stilar. 

Bandet Kiryu till exempel blandar rock med traditionella japanska instrument och även kultur. 

Bland indiebanden är det många av de populärare som spelar betydligt hårdare rock än 

tidigare, vanligt förekommande är inslag av metalmusik och growl.137 

                                                
134 Ma Chérie vol. 13, 2000, s. 6. 
135 http://bpr.banz.jp/ 
136 Parapara (パラパラ)	 är rörelser som fans gör till musiken under livespelningar. Det kan inkludera allt från 
headbang till handrörelser och mindre danser. Dessa görs antingen synkroniserat när bandet gör samma rörelser 
eller så är det rörelser som de mest hängivna fansen själva hittat på. Vissa rörelser är även bestämda för vissa 
ljud som till exempel rytmiskt growl. 
137 http://www.kiryu-web.net/?aid=255 
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   Under 1990-talet verkar trenden ha varit en elegant image som man kan se hos till exempel 

MALICE MIZER, LAREINE och Alien Ma’riage, men de nuvarande banden ses alla ha en 

lekfullare image med mer färg på både hår, make up och de experimentella kläderna. 

 

4.4.2 Analys 

 
I denna analys kommer jag granska neo visual kei-genren. Banden jag kommer titta närmare 

på är Lycaon och Kiryu, som båda nått bra framgång och är populära bland visual kei-fansen. 

 

4.4.2.1 Yttre attribut 
 
Lycaon har varit aktiva sedan 2008 och har sedan starten ändrat sin musikaliska och yttre 

framtoning en aning.138 Bandets första batterist, Eve bar till exempel ofta kläder som såg 

lolita-relaterade ut; korta klänningar, knästrumpor och blusar. Håret var ofta ljust, främst rosa 

och uppsatt vilket i helhet gav ett feminint intryck. De övriga medlemmarna hade inte samma 

söta stil men kläderna kunde bestå av till exempel skjortor, kavajer och västar i 

okonventionella former och färger (se bilaga bild 28). 2010 lämnade Eve bandet och de 

släppte singeln EROS med en helt ny image som framstår passande till titeln som erotisk. 

Lycaons vokalist Yūki bär till exempel ett par svarta byxor i pleather som är öppna på sidorna 

av benen och hålls ihop av en snörning. På överkroppen bär han en röd och asymmetriskt 

skuren kavaj i ett glittrigt och blankt material. På flygblad från 2014 ser man Yūki i bland 

annat långt rosa hår, slokhatt och skinnbyxor som är öppna vid låren. Bandets gitarrist Rei bär 

en överdel i svart spets och har kort lila hår. Alla medlemmarna bär kläder i svart skinn eller 

pleather (se bilaga bild 29). Medlemmarna i Lycaon har alla haft varierande hårfärger och 

sminkningen är oftast främst centrerad kring ögonen som förstoras och även målas så att det 

ser ut som om de har dubbla ögonlock. 

   Kiryu har spelat sedan 2007 och har under hela perioden blandat modernt med traditionellt 

både i musik- och klädväg.139 För det mesta ses de bära moderna versioner av det traditionellt 

japanska plagget kimono. Vilken typ av kimono de bär varierar; bandets bassist Isshiki Hiyori 

har till exempel ofta lolita-liknande kläder (se bilaga bild 30). Hans kimono är ofta kort och 

kjolen under fylls ut med underkjol. Kiryus kostymer är alltså inte traditionella, utan de lägger 

till detaljer så som pälskragar och även förändringar i själva kimonon som går emot plaggets 

                                                
138 http://www.shimizuyarecords.jp/lycaon/pc/top.html 
139 http://www.kiryu-web.net/?aid=255 
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egentliga klädkod. Till exempel bär bandets vokalist Kurosaki Mahiro ofta furisode som 

traditionellt bärs av yngre, ogifta kvinnor (se bilaga bild 31).140 Kiryus sminkning är liknande 

många andra band; ögonen förtydligas främst dock på bassisten Isshiki Hiyori och 

gitarristerna Sakai Mitsuki och Kujo Takemasa. Isshiki och Kujo har den typiska sminkningen 

där ögonen förstoras med ögonskugga och båda bär även lösögonfransar. Sakai bär 

ögonskugga och ibland även ansiktssminkning (se bilaga bild 30). Kiryu har även ett alterego 

band, My Dragon som är en direktöversättning av ordet kiryū, där bandets image mer 

påminner om popband som Momoiro clover Z (se bilaga bild 32).141 

   Medlemmarna i Lycaon eller Kiryu har inget till synes vare sig överdrivet manligt eller 

feminint kroppsspråk, dock kan man se att Isshiki Hiyori från Kiryu poserar på bilder på ett 

sött sätt som förtydligar hans feminina klädsel. 

 

4.4.2.2 Musik och tal 
 
Lycaon har i sin musik under de senaste åren blandat rock med den elektroniska genren 

dubstep. Musiken är oftast aggressiv och publiken uppmuntras till att headbanga. Låttexterna 

kan i vissa fall ha sexuella teman, till exempel i låten ”PSYCHEDELIC JELLY” där 

refrängen bland annat innehåller textraden ”’You won’t be my slave…honey’, dorodoro 

tokeru suck my dick”.142 Lycaons vokalist Yūki använder den feminina versionen av ”jag”, 

atashi, när hans låttext berättas från en kvinnas perspektiv som till exempel i låten ”Baka 

ne.”.143 Bandmedlemmarna i Lycaon hänvisar i tal till sig själva med den maskulina formen 

av jag, boku. 144 

   Kiryu å andra sidan blandar rock med traditionella japanska instrument så som shamisen. 

Musiken innehåller också moderna inslag som growl och gitarrsolon, det traditionella är en 

mindre del jämfört med det moderna i deras musik. Även låtarna har japanskt tema med titlar 

så som ”Amaterasu” och ”Kyūbi”.145 I tal hänvisar alla bandmedlemmar till sig själva som 

den manliga versionen av ”jag”, boku, även Isshiki Hiyori som framställer sig som kvinna. 

  

                                                
140 Dalby, Liza, Kimono, Vintage CPI Group (UK) Ltd, Croydon, CKO 444, 1993 (2001), s. 68. 
141ももいろクローバーZ, är ett japanskt popband som består av fem flickor utan någon som helst koppling till 
visual kei.  
142 Yūki (悠希) PSYCHEDELIC JELLY, MASOCHIST RED CIRCUS, VOGUE Entertainment, 2013.  
143 馬鹿ね。 
144 Boku (僕)är en av de manliga versionerna av ordet ”jag” på japanska. 
145 Amaterasu (天照) är en solgudinna inom shinto. Kyūbi (九尾) betyder nio svansar och är en referens till den 
niosvansade räven som är ett väsen inom östasiatisk mytologi. 
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4.4.3 Diskussion 
 
Den stora skillnaden på de nya banden och banden från 1990-talet är närvaron av verklighet i 

dagens band. I en video där man får följa Kiryu bakom kameran under inspelningen och 

fotograferingen av låten ”Akai mi hajiketa” ser man hur medlemmarna skämtar med varandra 

och går runt med en ganska maskulin och avslappnad gångstil.146 Detta trots att de är 

uppklädda till tänderna med smink och kostymer som får dem att se ut som om de vore 

manga-karaktärer. Ingen har särskilt utspelat kroppsspråk utan rör sig som jag antar att de 

flesta unga män i deras ålder gör. Det är bara kläderna och sminket som får dem att sticka ut 

från mängden. Om man tittar på till exempel Isshiki Hiyori som i stora drag har samma estetik 

som Mana så intar han aldrig rollen som kvinna. På sin höjd poserar han på ett feminint sätt 

med till exempel fötterna vända inåt vilket är en tydlig feminin markör. Att Kiryus kläder kan 

ha en feminin framtoning med furisode ser jag inte som att de egentligen på något sätt 

försöker vara feminina utan bara som en del i att visual kei handlar om att sticka ut och ibland 

komma nära det extrema. En lång ärm ger betydligt mer möjligheter till intressanta rörelser 

och även en mer utstickande kostym. 

   Lycaon har också precis som Kiryu en stor kontrast mellan när de står på scen eller 

framträder i en musikvideo jämfört med bakom kulissen material. Utanför själva uppträdandet 

framstår de som vilka unga män som helst.147 Trots att bandet har en yttre feminin framtoning 

med mycket smink och vad som kan uppfattas som kvinnliga kläder finns maskulina markörer 

så som till exempel den ovan citerade textrad i ”PSHYCHEDELIC JELLY” som tydligt visar 

att det är en man som sjunger.  

   McLeod nämner hur de unga japanska kvinnorna som lyssnar på dessa androgyna och 

eventuellt feminina män inom visual kei får chansen att istället för att själva vara objekt för 

manliga blickar vara den som beskådar sig själv.148 Eftersom dessa band till synes inte 

försöker framstå som kvinnor men ändå antar vad som kan uppfattas som feminin estetik tror 

jag att det endast rör sig om att ge publiken vad de vill ha och det verkar som att det visual 

kei-fantasterna vill se bara är någon som är vacker. 

  

                                                
146 https://www.youtube.com/watch?v=LOlUAO1eUeQ アカイミハジケタ 
147 https://www.youtube.com/watch?v=Wd0Aqi_gxk8 
148 McLeod, 2013, s. 318. 
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4.5 Visual rock och kami tatte 
 

4.5.1 Introduktion 
 
Innan begreppet visual kei började användas talade man om bland annat visual rock och kami 

tatte för att kategorisera de aktuella rockbanden (se avsnitt 3.3.1). Ett av de större namnen 

inom kami tatte var BUCK-TICK som 1986 släppte sin första singel ”TO-SEARCH”. Bandet 

växte och blev populärare under 1980-talet men nådde sin pik 1990 när de släppte albumet 

Aku no hana, det var även då som de valde att ta bort stämpeln som kami tatte och övergick 

till en mörkare image både musikaliskt och yttre stil. 1989 blev bandets ena gitarrist, Imai 

Hisashi, arresterad för innehav av LSD och i december samma år spelade de för ett utsålt 

Tokyo Dome.149 BUCK-TICK består ännu av originalmedlemmarna. 

   X JAPAN som från början spelade under namnet X släppte sin första singel ”I’ll kill you” 

1985 på skivbolaget Dada Records. När YOSHIKI öppnat EXTASY RECORDS 1986 

kontrakterade han X till sitt eget bolag och samma år släppte de singeln ”Orgasm”. 1987 

bestod bandet av HIDE och PATA på gitarr, TAIJI på bas, TOSHI på sång och YOSHIKI på 

piano och trummor. 1989 lämnade X indiescenen och släppte singeln ”Kurenai” och albumet 

BLUE BLOOD som debut på den stora musikscenen.150 

 

4.5.2 Analys 
 
I denna analys kommer jag fokusera på banden BUCK-TICK och X JAPAN under 1980-talet. 

Trots att X JAPAN under 1980-talet uppträdde under namnet X kommer jag referera till dem 

som X JAPAN. 

 

4.5.2.1 Yttre attribut 
 
BUCK-TICKs alla medlemmar hade under 1980-talet håret stylat uppåt därav benämningen 

kami tatte. Tre av medlemmarna hade dessutom färgat håret blont eller ljusbrunt. Bandet bar 

inte särskilt mycket smink utan endast lite för att förtydliga ögonbryn och mun. Kläderna var 

ofta enfärgade kostymer bestående av skjorta, kavaj och långbyxor, men ju närmare 1990-

                                                
149 http://bucktickzone.com/ Tokyo Dome (東京ドーム) är en arena i Tokyo som invigdes 1988 och rymmer 
cirka 55 000 åskådare. 
150 Inoue, 2003, s. 114. 
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talet desto större förändringar i deras image. Bandets sångare Sakurai Atsushi ses till exempel 

ha håret ner under konserten ”Sabbat” från 1989 och Imai Hisashi hade börjat experimentera 

med sina kläder vilket senare blev ett av hans signum. Både Imai och Sakurai har svarta 

kläder i pleather, Imai har även en röd krage som på en pierrot medan Sakurai har fjädrar på 

axlarna och ett kors på tröjans polokrage.151 Sakurai har under detta framträdande låtit sitt hår 

vara, det är alltså inte stylat uppåt (se bilaga bild 33). Medlemmarna i BUCK-TICK har ett 

energiskt kroppsspråk på scen, speciellt Sakurai som med stora och ryckiga rörelser rör sig 

över scenen.152  

   X JAPANs klädstil har tydliga drag av västerländska hårdrock- och glamrockband. Alla 

bandmedlemmarna ses ofta bära jackor och byxor i skinn. Accessoarer med nitar och 

sminkade med ögonskugga och kajal för att markera ögonen, dock inte i samma stil som 

visual kei-banden under 1990-talet som för det mesta målar ögonen och får dem att se ut som 

om de vore större eller har dubbla ögonlock. De har även målade naglar. Femininare 

accessoarer så som spetshandskar förekommer. Håret har alla medlemmarna tuperat och 

färgat, vissa av medlemmarna har nästan håret helt stående som BUCK-TICK (se bilaga bild 

34). 

 

4.5.2.2 Musik och tal 
 
Eftersom BUCK-TICK är ett rockband var deras musik under 1980-talet givetvis rock, om än 

med tydliga inslag av popmusik. Låtarna är snabba och sällan i moll och låttexterna har för 

det mesta ett kärlekstema. Imai skrev huvudsakligen låttexterna under bandets tre första 

album, men på deras fjärde album TABOO som släpptes 1989 hade bandets sångare Sakurai 

börjat bidra med texter som hade mörkare teman. Till exempel låten EMBRYO där han gör en 

liknelse mellan sig själv och ett embryo som söker närhet och tröst. Sakurais sångstil vid live 

framträdande framställs stundvis som att han låter känslorna ta över och han tenderar att 

nästan skrika ut texten. I tal hänvisar alla bandmedlemmarna till sig själva med den maskulina 

formen av ”jag”, ore. 

   X JAPAN spelar metalmusik men under deras period inom indie scenen associerades bandet 

med punkscenen på grund av deras aggressiva live-framträdanden som inkluderade eld och att 

bandmedlemmarna slog sönder instrument på scenen.153 YOSHIKI blev även känd som den 

                                                
151 Sabbat, Victor/Invitation, (1989), 2012. 
152 BUCK-TICK at THE LIVE INN, Victor Entertainment, (1987), 2012. 
153 Inoue, 2003, s. 113. 
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batterist inom Japans rockscen som snabbast spelade trummor. X JAPANs populäraste låtar 

under 1980-talet, så som ”Kurenai”, är snabba och det blev ett kännetecken för bandet. 

Texterna är oftast kärleksrelaterade, vissa med sexuella inslag så som ”Orgasm”. 

Medlemmarna refererar till sig själva med den maskulina formen av ”jag”, ore. 

 

4.5.3 Diskussion 
 
Både X JAPAN och BUCK-TICK har väldigt få element som anspelar på kvinnlighet. Det 

framstår inte ens som att de på något sätt vill eller försöker anspela på femininitet. Båda 

använder sig av smink, främst X JAPAN, men i sammanhanget med deras övriga kläder gör 

det inte att de verkar kvinnliga på något sätt. Tvärtom får jag en känsla av att X JAPAN 

framställer sig ganska maskulint. Inoue nämner i boken vijuarukei no jidai hur rockbanden i 

Japan under 1980-talet, till exempel X JAPAN skakade om de stereotypa könsrollerna i det 

japanska samhället där pappan är sararīman och mamman är hemmafru. Inoue menar att 

rockbanden som till exempel X JAPAN visade att det är möjligt att ändra identitet.154 

Samtidigt som de med smink och till viss del även kläder gav en liten feminin framtoning så 

är ändå maskuliniteten tydlig. På en bild från musiktidningen Burrn Japan! ser man till 

exempel YOSHIKI ligga med öppen jacka så han visar en del av sitt bara bröst och en flaska 

Jack Daniel’s i handen, den spritsort som förmodligen främst förknippas med rockmusiker (se 

bilaga bild 35). Trots detta antog YOSHIKI klädmässigt en femininare roll senare in på 1990-

talet och många flickor började då även klä ut sig till honom vid spelningar.155 

   BUCK-TICK hade inte alls samma tuffa framtoning som X JAPAN. Bandet sågs ofta i 

kostymer och alla med liknande, rufsiga eller uppåtstående frisyrer. De påminde nästan om en 

modernare version av gruppsound banden under 1960-talet. De förmedlade också en viss 

androgynitet med hjälp av smink och även deras fanservice (se bilaga bild 36).156 Sakurai och 

Imai ses under vissa låtar i närkontakt med varandra. Till exempel under ”In Heaven” där 

Imai sätter sig på knä mellan Sakurais ben som för tillfället ligger ner vilket gör att när han 

sätter sig upp sitter de ansikte mot ansikte.157 Under samma låt under Sabbat-spelningen sätter 

sig Imai på scenkanten bredvid Sakurai som då lägger armen om honom och sedan ställer sig 

                                                
154 Inoue, 2003, s. 114. 
155 Ibid., s. 127. 
156 Fanservice är ett begrepp som används inom visual kei-scenen när bandmedlemmar tar på varandra på ett 
någorlunda sexuellt sätt. BUCK-TICK började tidigt med detta men man kan se de flesta band utföra fanservice 
(se bilaga bild 37). 
157 https://www.youtube.com/watch?v=IseSoZr5gbc 
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bakom och rör vid Imais ansikte samtidig som han sjunger ”I wanna kiss you in heaven”.158 

Trots att de vid dessa tillfällen anspelar på homosexualitet och femininitet är det inget som 

hotar fans beundran, tvärtom. Under 1990-talet var Sakurai tydligen så åtråvärd att han enligt 

en bekant sas ha blivit en man som kvinnorna ville ha och männen ville vara.159 

 

5. Slutsatser 

 
Att använda smink på ett sätt som kan uppfattas som kvinnligt handlar inte alltid om att 

gestalta en kvinna utan om en skillnad i vad som anses attraktivt för en man och även vad som 

är maskulint och feminint. Det intressanta med visual kei-musikernas estetik är att de i stora 

drag följer idealen över vad som anses attraktivt för en ung man i Japan enligt den 

information jag fått fram (se avsnitt 3.2). De är hårfria på de ställen där det anses oattraktivt, 

de har tunna ögonbryn och ser fräscha och friska ut i hyn men till viss del töjer de på 

gränserna. Dada skapar till exempel inte dubbla ögonlock som ser naturliga ut med hjälp av 

något klister utan han målar ögonen stora till kanske en dubbelt så stor storlek jämfört med 

hans osminkade ögon. Oavsett hur mycket de överdriver så anser jag att det fortfarande 

handlar om att vara inom mallen för vad som anses attraktivt. Att vilja ha dubbla ögonlock, 

vilket gör att ögonen ser större ut är inte begränsat till visual kei, inte heller till antingen män 

eller kvinnor i Japan. Lika lite som att inte vilja ha till exempel håriga ben, de starkaste 

idealen och trenderna inom visual kei faller inom ramen av vad som är ideal och trender bland 

ungdomar i Japan. Jag anser därför att visual kei inte nödvändigtvis är en större feminisering 

utav maskulinitet än den trendiga estetik som unga män antagit sedan 1980-talet. 

   Det finns ju som jag tidigare nämnt de musiker som jag kategoriserar som onna kei som 

uppenbart tar steget lite längre och i alla fall till det yttre framställer sig som kvinnor, men de 

flesta av dessa män har oftast fortfarande ett kroppsspråk som jag uppfattar som maskulint 

och de verkar inte göra några särskilda ansträngningar för att verka feminina (se avsnitt 3.3.2). 

Både i min analys och min allmänna uppfattning av visual kei tyder på att män som Mana, 

som intar en så feminin framtoning att de mer eller mindre spelar rollen som kvinna, är ett 

fåtal. Det jag vill förtydliga är att jag inte uppfattar att målet på något sätt handlar om att vara 

feminin inom visual kei, utan främst om att uppfattas som vacker. När man granskar dessa 

män närmare som jag gjort i denna analys kan man se att maskulinitet finns närvarande i tal 
                                                
158 https://www.youtube.com/watch?v=3EahDr1P9-s 
159 Jag fick höra detta uttalande under en personlig konversation med en före detta sångerska som själv var aktiv 
inom visual kei-indiescenen under 1990-talet i Tokyo. Sakurais påstådda popularitet stärks ytterligare då Inoue 
Takako kallar honom för en av Japans bästa sångare i en intervju i tidningen BRIDGE, december 2012. 
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och kroppsspråk (se avsnitt 4). Vad vi först ser, i fallet visual kei, är hur dessa män rent fysiskt 

ser ut och klär sig och då görs oftast bedömningen att de är feminina ibland på så vaga 

grunder som att de bär smink. Egentligen kanske man istället ska se det som att de rör runt 

bland alla fixa idéer om vad som är maskulint och vad som är feminint. Blir man feminin av 

att bära smink och klänning eller blir man feminin genom våra handlingar som Butler talar för 

(se avsnitt 3.1)? Precis som betydelsen av begreppet visual kei indikerar ligger fokus på dessa 

bands yttre attribut och med sina extrema utseenden uppfyller de kanske till viss del fantasier 

kring ideal och skönhet. I Japan är detta kanske viktigare än någon annanstans med tanke på 

vikten av uniformen i det japanska samhället som till viss del tar bort individualiteten (se 

avsnitt 3.2.2). 

   Fanservice som vuxit fram är också ett intressant inslag inom visual kei. Homosexualitet är 

inte del av hegemonisk maskulinitet och enligt Connells hierarki ligger den homosexuella 

mannen under den heterosexuella. Om man ska tolka den homosexuella anspelningen av 

fanservice som sann så skulle medlemmarna inte alls ha något intresse av sina kvinnliga fans 

och trots detta uppskattas inslagen av fansen, vilket tyder på att detta inte påverkar hur 

beundrarna uppfattar deras sexualitet, och jag anser att detta även visar på att medlemmarnas 

maskulinitet inte heller är hotad trots deras feminina framtoningar. 

   Vad som är maskulint eller inte är alltid relativt beroende på vad man jämför med, vem man 

frågar och den kulturella kontexten. Enligt min undersökning förefaller en stor del av 

trenderna bland unga män i Japan ligga i kvinnors önskemål och den så kallade 

feminiseringen av maskulinitet började som ett motstånd till den hegemoniska mannen, 

sararīman. Huruvida det motståndet finns kvar eller om det finns någon baktanke med visual 

kei-stilen, så som att det skulle kunna hjälpa deras musikaliska framgångar är svårt att säga 

men min tolkning är att vissa band känns mer genuina än andra. För en större del av neo 

visual kei-banden känns deras image och musik som två skilda delar, till skillnad från till 

exempel KAMIJO vars yttre också avspeglas i hans musik. Man kan höra hans tema av 

renässansens Frankrike i form av stråkar och pianomelodier. Hans visuella stil är som en 

förlängning av hans musik, den finns alltså av en större anledning än att bara vara vacker.  

   Jag har endast utfört en analys och den ger inget facit på anledningarna till varför dessa män 

väljer att feminisera sig eller om det finns någon vinning i det, men som beundrare av visual 

kei uppfattar jag att det sällan handlar om att endast uppskatta musiken utan även om att för 

tillfället komma in i en helt annan värld där så väl genustillhörighet som musikstil är något 

oväsentligt. Den extravaganta klädstilen hör ihop med deras annorlunda musikaliska uttryck. 

Jag anser att visual kei kan ses som en enda stor fusion. Musiken kan vara diverse genrer som 
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uppblandats och utövarna faller inte riktigt inom ramen för vad som anses vare sig maskulint 

eller feminint. Om den bisarra värld man då befinner sig i är ett modernt Edo, ett slott i 

Versailles eller en bordell känns det nästan logiskt att de som håller i den inte faller inom den 

konventionella mallen över könsroller. 
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Sammanfattning 
 
Denna uppsats ämnar till att visa resultatet av en undersökning hur maskulinitet uttrycks bland 

musiker inom den japanska musikgenren visual kei. Trots att banden till största del består av 

män förknippas den ofta med femininitet på grund av deras estetik som präglas av bland annat 

smink och cross dressing. Trender och förväntningar över hur män ska se ut i Japan har 

förändrats mycket under 1900-talets andra hälft och även vad som uppfattas som maskulint, 

vilket påverkat och även har påverkats av visual kei. Med hjälp av en deskriptiv analys utav 

tre musiker och fyra band inom visual kei-genren tittar jag närmare på den typ av estetik de 

använder och hur deras maskulinitet framförs. I analyserna tittar jag på hur estetiken banden 

använder skiljer sig från den estetik som anses trendig bland unga japanska män. Teorier inom 

genusforskningen presenteras för att underlätta förståelsen för maskulinitet och vad som 

definierar genus. En översikt över visual kei-historia från 1980-talet fram tills idag är också 

inkluderad för lättare förståelse både för genren och analyserna. 
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