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Inledning 

Göteborg är en stad som har mycket att erbjuda på många olika plan, vilket också 

återspeglas i stadens musikutbud. Spelningar, konserter och festivaler inom di-

verse olika genres har sedan länge funnits att tillgå. För oss två som skriver upp-

satsen är det i synnerhet metalscenen i Göteborg som varit den mest intressanta, 

och vi har sedan många år regelbundet gått på olika lokala spelningar och festiva-

ler inom genren. Något vi skämtsamt noterat genom åren är att det alltid är samma 

människor som är på spelningarna då vi tillslut har börjat känna igen återkom-

mande besökare. Men ur detta skämtsamma började vi diskutera och fundera 

kring om metal som genre är stort eller inte i Göteborg, och om det uppmärksam-

mas ur ett seriöst perspektiv. Vi reflekterade även en del om hur vi upplever att 

synen på svensk metal är utomlands. Varje år åker den ena eller andra av oss, eller 

båda två, på metalfestivaler och spelningar utomlands. Genom åren har det blivit 

en del festivaler och spelningar i Tyskland i synnerhet, men också i Slovenien, 

Nederländerna, USA, Danmark, Skottland, England och Frankrike. Trots att vi 

besökt olika länder och städer i detta syfte är reaktionen ofta den samma när det 

kommer fram att vi är ifrån Sverige och Göteborg. Folk blir genast intresserade 

och vill diskutera svenska band och de vill också väldigt gärna berätta om sverige-

resor de gjort, prata om vikingar eller föra ett samtal på svenska. Det har visat sig 

att det finns en del människor, framförallt i Tyskland, som på grund av sin kärlek 

för den svenska metalscenen lärt sig svenska. En del är så fascinerade av den att 

de drömmer om att en dag få flytta till Sverige. Vidare har det ibland hänt att i 

synnerhet tyskar vill veta om man kan se medlemmarna i In Flames promenera 

runt i Göteborg. När svaret blir ja, och att det händer att man ibland hamnar på 

samma spelningar, kan det ibland bli svårt för dem att hantera den spännande in-

formationen. På alla de festivaler vi varit på där In Flames har spelat har de också 

varit en av huvudakterna. Här har vi gjort en reflektion om att det finns ett stort 

intresse för svensk metal utomlands. Men hur står det egentligen till med metal i 

Göteborg, staden som har utvecklat och fått ett sound uppkallat efter sig? Å ena 

sidan har uppsatsens ämne därmed vuxit fram ur vårt gemensamma intresse för 

metal. Å andra sidan har det också vuxit fram ur vårt gemensamma intresse för 

kulturarvsfrågor. Vi har båda tidigare läst kandidatprogrammet Kulturarvsstudier 

vid Göteborgs universitet och tycker att det är intressant att diskutera vad kultur-

arv egentligen är. Därför kretsar våra diskussioner mycket kring huruvida ”the 
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Gothenburg sound”, eller göteborgssoundet vilket i fortsättningen kommer använ-

das, kan ses som ett kulturellt uttryck värt att bevara. Återfinns den på olika kul-

turarvsinstitutioner i staden, och vad vet personalen egentligen om detta sound 

och dess plats i musikvärlden? Vidare började vi fråga oss om subkulturer över-

huvudtaget får ta plats på dessa arenor.  

Disposition 

Uppsatsen består av fyra delar samt en sammanfattning, där den första delen är ett 

inledande kapitel som innehåller begreppsförklaring, syfte och frågeställningar, 

teori, metod och material, samt en forskningsbakgrund som lyfter synen på kul-

turarv. Den andra delen behandlar metalgenren där en bakgrund ges till metals 

och göteborgssoundets uppkomst och framväxt, och hur den har behandlats i me-

dia och av mainstream. Del tre består av den undersökning som lyfter huruvida 

metal och göteborgssoundet är synligt eller inte på kulturarvsinstitutioner i Göte-

borg, men också ur ett nationellt perspektiv genom Musikverket. I denna del stu-

derar vi dels institutionernas webbplatser, register och kataloger, och dels har vi 

skickat frågeformulär till berörda institutioner vars svar kompletterar materialet. I 

del fyra, vilket är uppsatsens slutdiskussion, presenteras och diskuteras resultaten. 

Sist ligger en sammanfattning av uppsatsen. 

Begreppsförklaring 

För att underlätta läsningen och för att inte hamna i för många sidospår och ut-

läggningar, har vi här valt att presentera en del centrala begrepp som vi finner 

relevanta för uppsatsen. 

Hårdrock, heavy metal och metal 

I denna uppsats används begreppen hårdrock, heavy metal och metal som betäck-

ningar på musikaliska genrers. Hårdrock och heavy metal används dock på olika 

sätt i olika delar av uppsatsen. I underrubriken ”Kulturarv och musik” i kapitlet 

”Metal och kontroverser - en bakgrund” ges en historisk skildring över hur genren 

har behandlats i svensk media under 1980-talet, och vid denna tid var hårdrock en 

svensk översättning av engelskans heavy metal. Därför används benämningen 

hårdrock i just detta kapitel. Då även kapitlet ”Subkulturell teori” innehåller histo-

rik kring genren, har vi också valt att använda benämningen här. Idag kan be-

greppen hårdrock och heavy metal ses som separata musikstilar eller till och med 
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synonymer, där de står för en mer klassisk tappning av metal.1 I övriga kapitel 

använder vi därför begreppen så som vi uppfattar att de används idag, även om vi 

är medvetna att andra kan ha andra åsikter. Men den definition som används i 

uppsatsen är baserad på de källor vi använt. Då hårdrocken, eller heavy metal, 

började fragmenteras och mynna ut i subgenres blev också hårdrock en egen 

subgenre. Det övergripande begreppet för de olika subgenrerna blev därmed me-

tal.2 Därför är samtliga begrepp och de olika innebörder de har och har haft, rele-

vanta för uppsatsen. När vi i det undersökande kapitlet gör sökningar i olika in-

stitutioners databaser, söker vi således på samtliga begrepp. Om vi skulle valt att 

utesluta exempelvis hårdrock i våra sökningar på grund av att det idag inte hänger 

samman med den för uppsatsen relevanta genren death metal, riskerar vi att för-

lora viktiga sökträffar. Eftersom begreppet skiftat innebörd, måste vi söka på det 

då det kan finnas katalogiserat utifrån äldre klassificeringar. 

Underground 

Underground som begrepp syftar på rörelser som sker i skymundan av etablisse-

manget, men har sedan 1960-talet främst kommit att handla om kulturella feno-

men och politiska strömningar. Undergroundkultur bryter ofta mot rådande sam-

hällsideal och normer, och är på så vis gränsbrytande. En musikalisk under-

groundscen kan också beskrivas som en social rörelse, där man vill hålla de stora 

massorna borta och låta musiken röra sig i det dolda.3 I denna uppsats kommer vi 

därför att förhålla oss till begreppet utifrån denna beskrivning. 

Fin- och populärkultur 

Populärkultur är ett begrepp vars härkomst anses finnas främst i 1800-talets 

industrialisering och den ökade kapitalismen. De växande städernas befolkning 

började konsumera kultur i högre utsträckning än tidigare till följd av ökad in-

komst och mer fritid, vilket bland annat filmindustrins framväxt tydligt exemplifi-

erar. Man talar om populärkultur som masskultur, vilken kan existera och spridas 

till följd av kommersialism. Andra ord för populärkultur är också fulkultur och 

skräpkultur. Populärkulturens motsats är finkultur, och var från början ett ironiskt 

begrepp som därefter fått fäste och blivit etablerat. Till skillnad från populärkultur 

anses finkulturen tillhöra samhällseliten, och har därför inte samma kommersiella 

spridning. Medan populärkulturen sprids till alla och anses mindre värdefull ur ett 

kulturkonservativt perspektiv, är finkulturen intellektuell, värdefull och viktig ur 

bevarandeperspektiv. Dessa begrepp är dock på många sätt förlegade, och gränsen 

                                                 
1 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: hårdrock, heavy metal [2016-04-27]. 
2 Kahn–Harris (2007), opaginerad. 
3 Holmberg, i Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: underground [2016-04-17]; Weinstein 

(2000), s.48. 
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mellan fin- och populärkultur har sedan länge börjat luckras upp.4 Trots det är 

begreppen fortfarande synliga, och därmed också aktuella att diskutera.  

Syfte och frågeställningar 

Vi ämnar i denna uppsats att undersöka om och hur subkulturen göteborgssoundet 

är synligt i tre kulturarvsinstitutioners digitala verksamhet i Göteborg, och hur 

institutionerna förhåller sig till denna subkulturella musikrörelse. Detta kan också 

ses som en fråga om att vara medskapare av identitet och kulturarv, då vi menar 

att en subkultur är en konstruktion i vilken identitet både skapas och upprätthålls 

och kulturarv i sin tur är något som skapas av människor.5 Vi har vidare valt att 

anlägga ett ABM-perspektiv på vår studie för att inkludera olika typer av kultur-

arvsinstitutioner. Arkiv, bibliotek och museer har genom ”olika former av digitalt 

bevarande och förmedlande” närmat sig varandra vilket gör det intressant att ha 

ett gränsöverskridande tankesätt.6 De tre institutioner vi valt att fokusera på är 

Göteborgs stadsbibliotek, Göteborgs stadsmuseum och Institutet för språk och 

folkminnen. Då vi valt att anlägga ett lokalt perspektiv på Göteborg tycker vi att 

det är intressant att se hur lika eller olika man förhåller sig till just kulturarv i för-

hållande till en specifik subkultur. Musik är något som ofta sätts åt sidan till för-

mån för litteratur och konst, och Stefan Bohman (2008) menar att mängden forsk-

ning om musik inte är proportionerlig i förhållande till den enorma betydelsen 

musik har för samhället. Han menar att ”det behövs argument för en utvecklad 

forskning kring musik som kulturarv”.7 Att lyfta musik i ett ABM-sammanhang 

anser vi därför är viktigt. Syftet för uppsatsen är således att undersöka vilken roll 

Göteborgs stadsbibliotek, Göteborgs stadsmuseum och Institutet för språk och 

folkminnen möjligtvis har som medskapare av kulturarv inom det lokala musik-

området med exemplet göteborgssoundet. För att få svar på detta ställer vi deras 

uppdrag i förhållande till den digitala verksamhet de bedriver. Vidare har vi 

skickat ett frågeformulär till de tre institutionerna via e-post för att förhoppnings-

vis komplettera vår digitala undersökning. De underliggande frågeställningarna vi 

formulerat som stöd för vårt uppsatsarbete och undersökning är följande:  

 Är musikaliska subkulturer synliga i institutionernas material? 

 Vad kan exemplet med göteborgssoundet ge oss för ny kunskap? 

                                                 
4 Andersson, i Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: populärkultur [2016-04-20]; Nationalencyklo-

pedin, webbversionen, sökord: finkultur [2016-04-20]. 
5 Williams (2011), s. 3.  
6 Uppsala universitets webbplats > Utbildning > Kurser och program > Program på avancerad nivå > Master-

program i ABM > Översikt [2016-03-20].  
7 Bohman (2008), s. 121. 
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Subkulturell teori 

En subkultur existerar inom en större kultur och utgörs av idéer, värderingar, 

handlingsmönster och vanor som avviker från samhällsnormen, det vill säga det 

som utgör den ledande och dominerande kulturen i ett samhälle.8 Subkulturer är 

således motsatsen till mainstream och är enligt J. Patrick Williams (2011) ett vik-

tigt studieområde i syfte att förstå världen som helhet.9 Vidare beskrivs en subkul-

tur som en konstruktion där man skapar och uppehåller en identitet. Susanna Lars-

son (2012) beskriver dubbelheten som hon anser finns i subkulturer, då man som 

en del av en subkultur å ena sidan försöker vara unik samtidigt som man å andra 

sidan vill passa in i sin kultur.10 Subkulturer är också ofta besläktade med ungdo-

men, och på så vis också en del av ungdomskulturen och sökandet efter en identi-

tet. De svenska studierna kring ungdoms- och subkulturer bottnar främst i den 

amerikanska och brittiska forskningen, vars inriktningar skiljer sig något från 

varandra. Chicagoskolans studier bedrevs främst under 1920- och 1930-talen och 

behandlade ungdomar i urban miljö med fokusområden likt ungdomskriminalitet, 

integrationssvårigheter och beteenden som ansågs avvikande eller asocialt. Under 

1970-talet vidareutvecklade man den amerikanska forskningen på Contemporary 

Center for Cultural Studies of Birmingham (CCCS). Där tillämpades en mer tvär-

vetenskaplig studieteknik, och man inriktade sig på klass- och generationsfrågor 

med fokus på unga vita män inom den brittiska arbetarklassen.11 Men forskningen 

stäcker sig längre bak än så och boken Adolescence som skrevs av den ameri-

kanske psykologen Stanley Hall, och publicerades första gången 1904, kan betrak-

tas som startpunkteten för ungdomen och dess kultur som studieobjekt. Från och 

med 1920-talet syns begreppet subkultur i forskningen, där det fungerat som en 

tolkningsram i syfte att förstå ungdomen. Detta var dock inte första gången be-

greppet användes, utan subkultur har existerat som socialt fenomen sedan åt-

minstone 1830- och 1840-talen. En journalist för tidningen Morning Chronicle 

gjorde under åren 1849–50 en reportageserie om olika arbetarklasskulturer i Lon-

don, där han genom intervjuer och undersökningar lyfte den grupp människor som 

av överklassen betraktades som ”sub-humans”, alltså lägre stående. Begreppet 

subkultur har därför växt fram ur marginalisering, men har i och med senare 

forskning kommit att handla mer om ickenormativitet.12  

I Forskningsprogrammet Ungdomskultur i Sverige (FUS) slutrapport från 

1994 menar man att den amerikanske sociologen Talcott Parsons arbete under 

mellankrigstiden var grundläggande för ungdomskultur som forskningsområdet, 

                                                 
8 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: subkultur, delkultur [2016-03-17].  
9 Williams (2011), s. 3.  
10 Larsson (2012), opaginerad. 
11 Fornäs (1994a), s. 13–15; Bjälesjö (2013), s. 40–41; Williams (2011), s. 17, 31.  
12 Bjälesjö (2013), s. 29; Williams (2011), s. 5.  
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medan landsmannen och sociologen James Colemans studier på 1960-talet bred-

dade ämnet och öppnade upp det för mer omfattande inriktningar. I USA lades 

följaktligen grunden för forskningsområdet, vilket kan ha sin förklaring i att det 

var där som många nya ungdomskulturella fenomen likt biografer, bilar, rocken 

och dess mode fick sitt första fäste. I Birmingham byggde man alltså sedan vidare 

på Chicagoskolan genom att införliva strukturalism utifrån bland annat Claude 

Lévi-Strauss, och fokusområdet blev istället ”subkulturella stilar i samspelet mel-

lan skola, föräldrakulturer och medier”.13 Man använde helt enkelt etnologi som 

metod för att studera samtida subkulturer.14 Trots att CCCS bidragit stort till 

forskningen kring ämnet, har skolan och de tidiga studierna också fått utstå mas-

siv kritik under lång tid. Detta beror på att man inom institutet valt att frångå fak-

tiska berättelser från människor inom studieområdet trots att dessa berättelser 

skulle legat till grund för resultatet. Istället iakttog man personer i syfte att se hur 

de förhöll sig till varandra inom subkulturen, och därför saknar i stort sett studier-

na empirisk data. Man har också uteslutit vissa grupper inom kulturerna, vilket 

bland annat avsaknaden av kvinnor påvisar då antalet kvinnor i förhållande till 

antalet män i studierna är avsevärt mycket lägre. Till följd av detta framställs sub-

kulturer som homogena grupper. Dessutom har man också använt andra medier 

som källor, vilka tillsammans med observationerna och forskarnas egna abstrakta 

diskussioner legat till grund för hela 1970-talets teori.15  

Under 1990-talet växte det fram en ny subkulturell forskning i Manchester, 

som byggde vidare på den tidigare forskningen och som skulle bredda begreppet 

ytterligare. Man ansåg att det fanns alltför många svagheter i både den ameri-

kanska och brittiska forskningen, vars förklaringar till subkulturer varit alldeles 

för klassorienterade var och en på sitt sätt. Resultatet av amerikansk forskning 

menade att subkultur handlar mer om miljö snarare än om val, och från början 

studerade man som ovan nämnt marginaliserade människor utifrån klass- och et-

nisk tillhörighet i urbana miljöer. Ur detta perspektiv är subkultur därför en del av 

ett socio-ekonomiskt sammanhang. Forskningen övergav tillslut dessa grupper för 

att istället övergå helt till den tidigare nämnda ungdomskriminaliteten. Också den 

brittiska forskningen var som sagt klassorienterad, och man lyfte arbetarklassen 

som själva källan till subkulturer vilket på många sätt begränsade forskningen. 

Med den nya forskningen ville man ta avstånd från klass som enda förklaring till 

subkulturer, samtidigt som man också avvek från framställningen av subkulturer 

ur ett ”vi-och-dem”-perspektiv. Istället fokuserade 1990-talets forskning på hur 

den allt mer musikcentrerade ungdomskulturen skapade nya vanor, och man bör-

jade tala om klubbkultur istället för subkultur. Manchesterskolans studier bottnar 

därför i en populärkulturell inriktning med musik och konsumtion som fokusom-

                                                 
13 Fornäs (1994b), s. 5–6; Bjälesjö (2013), s. 29. 
14 Larsson (2012), s. 19. 
15 Larsson (2012), s. 19; Williams (2011), s. 31. 
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råden, och just relationen mellan musik och den visuella stilen blev av stort in-

tresse.16 

Williams (2011) föreslår en, för forskningen, ny teoretisk ingång i syfte att 

försöka öka förståelsen för vår tids subkulturer. Samspelsteorin, ”symbolic inte-

ractionist theory” växte fram ur den tidiga Chicagoskolan och blev en uttalad teori 

under 1960-talet. Den har allt sedan dess använts i amerikanska studier, men utö-

ver detta har teorin aldrig brukats utanför USAs gränser i samband med subkultu-

rell forskning. Precis som namnet avslöjar handlar teorin om samspelet och relat-

ionen mellan människan och samhället, vilket möjliggörs genom språk och ett 

gemensamt förhållande till ”social objects”. Det är interaktionen, det vill säga 

”social objects”, som är själva samhället. ”Shared meaning is found in symbols, 

which signify or represent some other part of the social world”, och det är dessa så 

kallade symboler som utbyts när människor interagerar med varandra både inom 

och utanför en kultur. Det är just symbolerna och interaktionen som Williams 

lyfter som avgörande för subkulturers existens, då det är här man finner de fak-

torer som gör att en kultur avviker från samhället i stort eftersom man har en upp-

fattning kring detta som går emot samhällsnormen. Med detta perspektiv vid stu-

dier av subkulturer kan man vidareutveckla begreppet på ett sätt som tidigare per-

spektiv inte kunnat göra. Subkulturer lyfts ofta som något statiskt och homogent, 

vars kärna utgörs av oföränderliga värderingar, vanor och föremål. Williams me-

nar att en sådan precision inte är realistiskt, eftersom subkulturer inte är fasta i sin 

definition. Punk i sin begynnelse är till exempel inte detsamma som punk idag. 

Begreppet punk och dess kultur finns fortfarande, men dess innebörd har skiftat. 

Subkulturer är levande, och genom interaktioner och tidens gång utvecklas de. På 

samma sätt finns det därför ingen sammanhängande ”subcultural body of know-

ledge”, utan värderingarna och normerna inom en subkultur skiftar också. Egent-

ligen bör man enligt Williams inte nödvändigtvis se värderingar som en del av det 

som kopplar samman människor inom en subkultur, eftersom alla människor inom 

en subkultur faktiskt inte delar värderingar. Williams föreslår istället att man kan 

förhålla sig till en subkultur som just en kultur istället för en grupp, och att man 

bör ha en annan gemensam nämnare än värderingar. Han lyfter till exempel ålder 

som ett förslag, då man genom det kan se ungdomskultur som en subkultur. Där-

för menar vi att man på samma sätt borde kunna se musik som en gemensam 

punkt, vilket skulle innebära att metal som genre kan vara det som kopplar sam-

man människor i en subkultur. Vidare talar man i tidigare forskning ofta om sub-

kultur som ett sätt att klassificera människor som utgör en särskild grupp, och 

Williams anser att en mer aktuell beskrivning istället gör subkulturer till kulturella 

fenomen och något som omger människor snarare än att man är medlem i en sub-

                                                 
16 Williams (2011), s. 30–31.  
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kultur. Följaktligen är en subkultur kulturellt bunden, men öppen för förändring 

och utveckling genom att människor interagerar inom och utanför kulturen.17  

Johan Fornäs (1994a) förklarar i artikeln ”Ungdom, kultur och modernitet” att 

ungdomar generellt kopplas samman med moderniteter i kulturen. Han menar att 

ungdom alltid är under ständig förändring, eftersom det hela tiden kommer nya 

tankar och idéer vilket unga människor alltid är snabba med att ta till sig. Samti-

digt är ungdomen något som för många innebär något negativt då det gärna asso-

cieras med de faror man oroar sig för att framtiden ska bringa med sig. När nya 

medier således introduceras är det de unga som omfamnar dem, medan de äldre 

kritiserar dem. På så vis hamnar ungdomskulturen ständigt i skottlinjen för kritik, 

eftersom kritiken av nyheter följaktligen också innebär kritik mot ungdomskul-

turen. Fornäs menar att ”när rädslan för det okända förenas med en kulturpessim-

istisk förfallsdiagnos tolkas ungas påstått bristande moral som uttryck för det mo-

dernas syndaflod”.18 Likt begreppsanvändningen på 1920-talet menar Williams 

dock att ungdomssubkulturer inte är något riktigt, utan det är en konstruktion som 

är skapad i ett försök att förstå unga människors kollektiva beteende.19 Vad som 

enligt Larsson är viktigt att notera är dock att gränsen för ungdom flyttats framåt 

idag jämfört med när man började studera ungdomskulturer. Ett liv är nödvän-

digtvis inte längre uppdelat i olika stadier likt ungdom, karriär och giftermål. Istäl-

let har gränsen för ungdom gått från att tillhöra perioden direkt efter tonåren till 

att sträcka sig in i 30-årsåldern. Larsson poängterar därför att identitetsskapandet 

idag av den anledningen inte längre är något som bara hör tonåren och ungdomen 

till, utan det är istället ett livslångt projekt. 20 

Ungdomskulturen växer fram 

Ungdomskultur är något som alltid existerar eftersom varje generation har sina 

kulturella uttryck, vilket också innebär att ungdomskulturen ständigt utvecklas 

och omformas. Trots att ungdomar och deras vanor studerats under hela 1900-

talet, är det framförallt i samband 1960-talets hippieungdomsrörelse som ung-

domskulturen på riktigt etablerades och fick internationellt fäste som rörelse. Det 

kan ses som resultatet av efterkrigstidens rikedom i form av stigande högkonjunk-

tur och utbildningsmöjligheter för fler människor. Genom dessa förändringar i 

samhället, fick ungdomar därför en förlängd ungdomsperiod och en fritid som inte 

funnits tidigare. 21 

                                                 
17 Williams (2011), s. 37–40.  
18 Fornäs (1994a), s. 13. 
19 Williams (2011), s. 35. 
20 Larsson (2012), s. 17. 
21 Weinstein (2000), s. 13; Fornäs, i Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: ungdomskultur [2016-03-

27]; Zander, i Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: efterkrigstiden [2016-03-27].  
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 Ungdomsrörelsen är framförallt förknippad med USA, eftersom det var där 

1960-talets våg växte fram. Rörelsen hade en politisk agenda och även om utö-

varna inte nödvändigtvis var direkt aktiva inom politiken, motsatte man sig ändå 

tidigare generationers värderingar genom rörelser likt ”the free speech move-

ment”, ”the civil rights movement” och ”the anti war movement”. Dessa hade sina 

fästen på college runt om i landet, vilka bidrog till att ungdomsrörelsen gick från 

en undergroundsubkultur till att formas till en enad och erkänd kultur under åren 

1966–1968.22 Det var dock inte fören ”Summer of Love” 1967 som ungdomsrörel-

sen började uppmärksammas i media. Cirka 100 000 ungdomar från både hela 

USA och världen reste till San Francisco, där stadsdelen Haight-Ashbury var en 

knutpunkt för rörelsen. Weinstein menar att ungdomskulturen för många utomstå-

ende representerade solidaritet, och uppfattningen om den som enad i fråga om 

kläder, musik, droger och ideologier var internationellt etablerad. 1967 hölls 

också The Monterey International Pop Festival, som bland annat Joe Phillips från 

The Mamas & The Papas var med och arrangerade. Han skrev också låten ”San 

Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair)” som spelades in med Scott 

McKenzie i syfte att marknadsföra festivalen. Massmedias rapportering av hippi-

ekulturen, resulterade dock i att låten hamnade på listan för bäst säljande låtar 

både i USA och i Storbritannien. Sammankomster som festivaler där människor 

träffades kring musik beskrivs som en viktig del av hippiekulturen, och de mani-

festerar på många sätt rörelsens ideal och värderingar. Bland de mest kända åter-

finns också Woodstock Music & Art Fair, som i efterhand blivit synonymt för 

hela hippierörelsen.23 På många sätt började således hippiekulturen kommersiali-

seras till följd av medias bevakning och musikernas framgång, och under mitten 

av 1970-talet hade rörelsen börjat lösas upp och istället började nya ungdomsrö-

relser växa fram.  

Hårdrock och metalheads – en ny ungdomskultur 

Idealen och värderingarna som präglat den tidigare ungdomskulturen försvann 

inte tillsammans med kulturen, utan de levde vidare och ur dessa rester formades 

hårdrockskulturen. Musiken som varit hippiekulturens soundtrack utvecklades och 

blev tyngre, men misstron till myndigheter och betydelsen av äkthet i musiken 

förblev en viktig komponent tillsammans med den frustration och desperation som 

utövarna bar på. Även drogliberalismen levde kvar från ungdomskulturen vid si-

dan av de yttre attributen likt långt hår och blåjeans. Däremot är hårdrockskul-

turen på många sätt en motkultur till ungdomskulturen, då den trots allt avviker 

                                                 
22 Weinstein (2000), s. 13.  
23 Encyclopaedia Britannica. Britannica Academic, sökord: hippie (subculture), Haight-Ashbury, The Monte-

rey Pop Festival, The Woodstock Music and Art Fair [2016-04-21]; “What was the summer of love?”, i The 

Guardian 27 maj 2007; McLellan (2012), “Scott McKenzie dies at 73; his 'San Francisco' caught flower-

power wave”, i Los Angeles Times 21 augusti 2012; Weinstein (2000), s. 13. 
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från vissa fundamentala ideal. Man gick från kärlek, överskridande gemenskap, 

jordiga färger, regnbågar och naturfiber till exkludering, läder och ondska som 

slagord. Weinstein (2000) beskriver därför 1970-talet som ”Me Decade”, alltså ett 

årtionde där individen stod i fokus. Hon menar att de som ändå ville ha en gemen-

skap likt den som präglat 1960-talet antingen blev ”[…] Deadheads24 or joined 

religious cults and became ’Jesus Freaks’”.25 Utövarna och deras fans utgjorde till 

en början därför en relativt homogen grupp, men eftersom genren ständigt utveck-

las och mynnar ut i nya subgenrers har också subkulturens karaktär ändrats. Idag 

finns det till följd av detta otroligt många inriktningar med tillhörande estetik och 

sociala strukturer vilket gör att termen hårdrock nu mer är en del av paraply-

begreppet metal. Det finns därför inte en enskild beskrivning om vad hårdrock är, 

utan det består av dessa enskilda och fristående element och regler vilka tillsam-

mans skapar en innebörd. Att genren utmynnat i otaliga mängder av subgenres har 

inneburit en del splittringar inom hårdrockskulturen, varav en av de tidigaste in-

träffade till följd av det sena 1970-talets så kallade arenarock och 1980-talets 

MTV-spridning av musiken. Hårdrocken var från början en ren undergroundrö-

relse som gick emot samhällets ledande ideal och normer, och denna påbörjade 

kommersialisering av musiken betraktades av många som en musikalisk ”wash-

out”. Undergroundscenen fortsatte att utvecklas parallellt med detta, och till skill-

nad från den kommersiella utbrytningen spred man musiken genom ”tape trading” 

medan man pekade ett metaforiskt finger mot kapitalismen. På grund av detta 

splittrades alltså genren ännu mer och undergroundscenen mynnade därför ut i 

nya och mer extrema genres än tidigare. Varje utbrytning bryter på något sätt från 

de ursprungliga regler som bygger upp genren, däremot avviker de inte tillräckligt 

för att klassificeras som en helt ny genre. De har fortfarande element från hård-

rocken, och därför blir dessa nya genrers subgenres till hårdrocken.26  

 I vår valda litteratur framstår hårdrockskulturen på många sätt som underre-

presenterad under den subkulturella forskningens livstid. Sedan 1990-talet har 

hårdrocken dock börjat hamna i fokus för studier, och kulturen har diskuterats 

utifrån flera olika perspektiv. En del av forskningen har till exempel fokuserat på 

hårdrock i allmänhet, i syfte att försöka skapa en förståelse för kulturen i helhet. 

Man har i flera fall också valt att rikta in sig på de sociala strukturerna inom sub-

kulturen, varav känslan av utanförskap varit en vanlig inriktning. Till följd av 

detta finns det flera studier som framställer hårdrockaren som ett offer, vilket blir 

en väldigt enformig beskrivning av subkulturen. Det finns visserligen ett utanför-

skap inom kulturen, både till samhället i stort och inom kulturen själv, men sub-

kulturen är så mycket mer än det. Hårdrockskulturen innefattar också till exempel 

                                                 
24 Deadhead är beteckningen för fans till bandet Grateful Dead, Urban Dictionary, webbversion, sökord: 

deadhead [2016-03-28].  
25 Weinstein (2000), s. 13,18; Larsson (2012), s. 13. 
26 Larsson (2012), s. 13, 18; Weinstein (2000), s. 5–7. 
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lojalitet och självförverkligande, vilket sällan syns i studier. Ett annat vanligt per-

spektiv är också att utgå från hårdrock som en illa omtyckt genre, vilket kan ha 

olika bakomliggande orsaker. Bland annat är en ofta återkommande åsikt att hård-

rock, tillsammans med droger och promiskuöst leverne, är anledningen till att 

ungdomskulturen på många sätt spårat ut. Vissa studier har till exempel också 

försökt påvisa att det finns en koppling mellan självmordstagare och musiken. För 

många räknas hårdrock inte ens som musik, utan det betraktas som ett skämt vars 

enda målgrupp är frustrerade tonåringar och ”dim-witted” djävulsdyrkare. 27 I Sve-

rige har SVTs ungdomsserie Propaganda bidragit till förlöjligandet av hårdrock 

och hårdrockarna, då de under hösten 1998 sände ett avsnitt där man fick följa 

tvillingbröderna Erik och Pelle Gustafsson. De grundade 1990 bandet Nifelheim, 

vilket beskrivs av Ika Johannesson och Jon Jefferson Klingberg (2011) som ett av 

de mest omtalade banden någonsin inom black metalgenren. Men det var inte på 

grund av deras egen musik SVT sökte upp dem, utan det var deras intresse för 

Iron Maiden som gjorde dem intressanta. 1998 ägde de Sveriges största samling 

av föremål kopplade till Iron Maiden, och de passade därför utmärkt för pro-

grammets ändamål som var att visa olika livsstilar. Avsnittet ”Klipp håret, skaffa 

ett jobb: Bröderna Hårdrock och deras vän Jonas”, resulterade i att bröderna blev 

kända i hela landet som just Bröderna Hårdrock och avsnittet har blivit kultförkla-

rat.28 Men bröderna har själva i efterhand visat missnöje över hur de framställs i 

avsnittet, eftersom de känner att det är ihopklippt på ett missvisande sätt som inte 

ger en rättvis bild över dem: 

När de filmade bad de oss om olika saker, typ ”sitt och headbanga”. […] Det är därför allt är 
så jävla ultrakrystat. All ironi är borta. De har gjort oss till karikatyrer. […] De undrade ”Var-
för är du hårdrockare?” och sådant där. Och jag svarade ”Därför att jag gillar hårdrock”. Kort 
svar! Men det dög ju inte utan de filmade i två timmar till. Då började man svamla för att 
svara på frågan. Sen klippte dom ihop olika delar av det där svamlet och det blev jätteroligt 
tyckte alla. Utom vi.29 

 

De skyller sitt deltagande i dokumentären på att de var unga och naiva, men efter 

att folk har sätt dokumentären tror de att bröderna är för korkade för att vara ka-

pabla till att ta sig an något eftersom det är så de menar att de framställs. Trots att 

det har gått många år sedan programmet sändes, förföljer det dem fortfarande. 

Regissören Ulf Malmros film Mammas pojkar (2012) skulle från början heta Brö-

derna Hårdrock, då den handlar om två hårdrocksintresserade bröder. Ännu en 

gång anser bröderna Gustafsson att de blev förlöjligade så att ”svennebanan får 

skratta”.30 Trots att Malmros hävdar att filmen inte har med dem att göra, kan fil-

                                                 
27 Larsson (2012); opaginerad, s. 20–22 Weinstein (2000), s. 2–3.  
28 Johannesson & Klingberg (2011), s. 13–20; Propaganda, ”Klipp håret, skaffa ett jobb: Bröderna hårdrock 

och deras vän Jonas”.  
29 Johannesson & Klingberg (2011), s. 20.  
30 Johannesson & Klingberg (2011), s. 20–29. 
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men i sig själv ändå ses som ytterligare ett exempel där hårdrocksgenren framstår 

som ett skämt.  

 Weinstein menar att hårdrockens största kritiker anses vara liberalvänstern 

och den religiösa högern, och många av de uttalanden som gjorts bottnar i just 

kristna värderingar. Jeff Steele, baptistpräst och framgångsrik låtskrivare inom 

kristen musik, talar till exempel gärna om hårdrocken som ”[…] sick and repul-

sive and horrible and dangerous”.31 Rockkritikern Robert Duncan är inte heller 

särskilt imponerad av hårdrock, vilket framgår tydligt i följande uttalande: 

Hevay metal: pimply, prole, putrid, unchic, unsophisticated, anti-intellectual (but impossibly 
pretentious), dismal, abysmal, terrible, horrible, and stupid music, barely music at all; death 
music, dead music, the beaten boogie, the dance of defeatand decay; the huh? sound, the duh 
sound, . . . music made by slack-jawed, alpaca-haired, bulbous-inseamed imbeciles in jack-
boots and leather and chrome for slack-jawed, alpaca-haired, downy-mustachieod imbeciles 
in cheap, too-large T-shirts with pictures of comic-book Armageddon ironed on the front.32 

Men det är inte enbart enskilda kritiker som talat om hårdrock på detta sätt, utan 

massmedia i stort lyfter genren som något fruktansvärt. Den amerikanska tidning-

en Newsweek beskriver sig själva och sin journalistik som högkvalitativ och med 

djupgående analyser.33 1990 utformade tidningen ett reportage om ungdomen, och 

inför publiceringen marknadsförde man genom att på förhand skriva ”Is being a 

teenager still something to look forward to? Little kids think teenagers are really 

cool. But how cool is it to come of age in the age of AIDS, crack and heavy met-

al?”.34 Man satte på så vis en musikalisk genre och dess följare i relation till droger 

och en stigmatiserad sjukdom, och menade att dessa var likvärdiga.  

Moralpanik 

Moralpanik är ett begrepp som ofta kommer upp i samband med medias rapporte-

ring av ungdomskulturer. Stanley Cohen (2002) använder England som exempel, 

och menar att de olika ungdomskulturer som varit i medias blickfång i landet har 

symboliserat de förändringar som samhället genomgått. Bland hans exempel åter-

finns Teddy Boys, mods, rockers, Hells Angels, skinheads och hippies. De har 

gemensamt att de alla på något sätt har betraktats som ett hot mot rådande sam-

hällsnormer, då de gärna förknippades med droger och politik men framförallt 

kriminalitet och våld i största allmänhet. I samtliga fall anses massmedia ha bi-

dragit till en stereotypisk framställning av ungdomskulturer, och därmed en kate-

gorisering av människor. Bland Cohens exempel på ungdomskulturer är fram-

ställningen av rock’n’roll-kulturens rockers en av dem som sticker ut extra myck-

et. De flesta ungdomskulturer skapar moralpanik och döms framförallt utifrån 

                                                 
31 Weinstein (2000), s. 1. 
32 Weinstein (2000), s. 1. 
33 Newsweeks webbplats > About Newsweek [2016-03-28]. 
34 Weinstein (2000), s. 3. 
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olika händelser, men rockers identifierades som en specifik typ av människa. Co-

hen menar att moralpanikens företrädare främst är tidningsredaktörer, religiösa 

ledare, politiker och så kallade ”rätt-tänkare”, med vilka han syftar på av media 

uttalade experter som bidrar i moralpaniken genom att sätta diagnoser samt före-

slå lösningar på problemen. Man gör subkulturalister [egen översättning] till ett 

samhällsproblem, och moralföreträdarna skapar på så vis en mall över hur man 

ska vara, respektive inte vara. Rockers blev en grupp som man inom normsam-

hället absolut inte skulle efterlikna, och de pekades därför ut som ”folk devils”. 

Detta uttryck har hela tiden använts för att synliggöra en grupp som en påmin-

nelse om vad man inte ska vara. När någon eller något blir ”folk devils” blir de 

också en allmän egendom, fritt fram för vem som helst att kommentera och kriti-

sera. Genom massmedia rättfärdigas således normsamhällets ingripande på sub-

kulturella uttryck.35  

När hårdrocken slog igenom i början på 1980-talet, utmålades hårdrockarna 

som ”folk devils” i bland annat amerikanska medier. Där gick det så långt att fyra 

kvinnor, däribland Al Gores fru Tipper Gore, startade ”Parents’ Music Resource 

Center” (PMRC). Williams beskriver PMRC som en institutionaliserad moralväk-

tare som gav uttryck för föräldrars hysteri. Man fasade över ockultismen och me-

nade att hårdrocksbandens album innehöll hemliga budskap om uppmaning till 

våld, vilka skulle framkomma om man spelade skivorna baklänges. I Orange 

County i Kalifornien upprättades programmet ”Back In Control”, som skulle 

hjälpa föräldrar att återta kontrollen över sina hårdrockslyssnande barn. Man pub-

licerade boken The Punk and Heavy Metal Handbook där föräldrar kunde läsa om 

hur musiken gick emot traditionella värderingar och samhällsnormer. Man gjorde 

också en lista på varningssignaler för föräldrar att vara uppmärksamma på, då till 

exempel t-shirts med bandlogotyper kunde vara ett tecken på subkulturellt bete-

ende. I amerikanska södern nådde moralpaniken en ny nivå, då tre tonåriga hård-

rockare dömdes för tre mord trots den totala avsaknaden av bevis. Domen föll till 

följd av deras musikaliska intresse och den stereotypiska framställningen av hård-

rockare i massmedia och hur den tolkats av ett kristet mainstreamsamhälle, menar 

Williams.36 

Enligt Cohen bottnar förhållandet mellan subkulturer och moralpanik på 

många sätt i att man vill förstå ungdomskulturer, och därför väcks engagemanget 

hos många vuxna. Massmedia har dock som vana att lyfta det mest extrema inom 

en subkultur, vilket givetvis ger en oerhört selektiv bild som förmedlas till den 

oinvigde. Oftast lägger sig moralpaniken till slut, men den kan också medföra mer 

långvariga konsekvenser. Cohen menar till exempel att följderna av en moralpa-

nik kan innebära att samhällets socialpolitiska värderingar och den kollektiva 

                                                 
35 Cohen (2002), s. 1–2; Williams (2011), s. 107, 109.  
36 Williams (2011), s. 119–120. 
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självuppfattningen kring samhället kan skifta helt.37 Samtidigt finns det de som 

menar att ett mål inom subkulturer är just att bli missförstådd i massmedia. När en 

subkultur dessutom uppmärksammas av massmedia och genererar moralpanik, 

lockas ofta ungdomar till subkulturen istället för att bli avskräckta. Williams kal-

lar detta för en ironisk twist, och att ungdomar genom media får en nybörjarguide 

till subkulturer. När rockers orsakade moralpanik innebar uppmärksamheten att 

kulturen växte, vilket är en effekt som också återfinns hos hårdrocken och bland 

metalheads.38 

Subkulturer är alltså en lika självklar del av samhället som mainstreamkul-

turen, och eftersom de är varandras motsatser kan de inte existera utan varandra. 

Däremot har mainstream ett övertag vilket innebär att subkulturer i många fall 

framställs som något negativt och som ”folk devils”. För att få en större och mer 

rättvis förståelse för samhället, borde man kanske lyfta och erkänna subkulturer 

och deras olika uttryck som något riktigt och viktigt. Slutligen kan en subkultur 

därmed beskrivas som en avvikande kultur inom den rådande samhällsnormen. Vi 

är medvetna om att det säkerligen finns definitioner som skiljer sig från den för 

uppsatsen valda definition, men den ovan gjorde beskrivningen av subkulturer har 

lett oss till detta resultat och uppsatsen kommer således att förhålla sig till begrep-

pet utifrån detta perspektiv. 

Metod och material 

För att kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar har vi försökt anlägga 

flera perspektiv. Vi har dels genomfört en undersökning i kombination med ett 

frågeformulär, och vi har dels använt oss av ett flertal olika typer av källor för att 

försöka ge en varierad bild kring metal, subkulturer och kulturarv. För att ta oss an 

vårt varierade material har vi valt att ha en kvalitativ ansats. Med en kvalitativ 

metod försöker man enligt Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang (1997) 

göra en studie ur ett inifrånperspektiv, det vill säga att man försöker se sitt studie-

område ur de undersöktas perspektiv. Att studera något inifrån förväntas generera 

ett resultat som ger en mer grundlig och komplett förståelse. De betonar dock att 

ett inre perspektiv behöver kompletteras med ett yttre perspektiv, eftersom det 

inre perspektivet enbart skapar förståelse medan det yttre ger förklaring.39 Att stu-

dera en subkultur inom metal i förhållande till kulturarvsinstitutioner, har visat sig 

vara ett relativt outforskat område. Däremot finns det mycket information om re-

spektive inriktning, och för att inte avvika från vårt syfte har vi fått göra en tydlig 

avgränsning. Metal som musikscen har visat sig vara väldigt komplex med otaliga 

                                                 
37 Cohen (2002), s. 1.  
38 Cohen (2002), s. 2; Williams (2011), s. 109–113, 125.  
39 Holme & Solvang (1997), s. 92–93.  
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subgenrers som på olika vis är kopplade till varandra i hierarkier. I kapitlet ”Metal 

och kontroverser - en bakgrund”, har vi därför hela tiden fått göra en avvägning 

för vad som är relevant i syfte att kartlägga de delar av metalhistorien som innebu-

rit att göteborgssoundet överhuvudtaget kunnat växa fram. Informationen kring 

metal finns representerad i olika typer av medier, däribland dokumentärer och 

TV-program. Vi är dock medvetna om att denna typ av källor ger mer utrymme 

för personliga åsikter jämfört med andra delar av vårt material, vilket vi menar har 

både för- och nackdelar. Å ena sidan får vi som tittare ett inifrånperspektiv istället 

för ett ”vi-och-dem”-perspektiv, det vill säga där något studeras utifrån. Å andra 

sidan blir informationen väldigt subjektiv, eftersom personliga erfarenheter och 

känslor prioriteras framför objektivitet. Detta är dock för oss enbart positivt, då 

det enligt vår valda metod behövs ett inifrånperspektiv i syfte att uppnå ett rele-

vant resultat. Vidare har vi också använt oss av litteratur, styrdokument, lagtexter, 

webbplatser, poddradio samt radio. Samtliga typer av material är i uppsatsen lik-

värdiga med varandra, och utgör tillsammans grunden för vår empiri. De har där-

för analyserats på lika villkor. Holme och Solvang belyser dock problemet som 

uppstår när man gör en undersökning med sådan bredd i sitt material, då det kan 

försvåra insamlandet av pålitlig information. Dock behöver materialet vara variat-

ionsrikt och återspegla både inifrån- och utifrånperspektiven, och bredden i 

materialet är därmed viktigt.40  

Vår undersökning har gjorts på Göteborgs stadsbibliotek, Göteborgs stadsmu-

seum och Institutet för språk och folkminnens webbplatser, bibliotekskataloger 

och olika register. Det fanns även facebook- och instagramsidor att tillgå, men vi 

valde att begränsa oss och utesluta denna typ av sociala medier då vi upplevde det 

problematiskt att genomföra sökningar på denna form av kommunikationskanaler. 

Vi valde även att genomföra sökningar på den statliga myndigheten Musikverkets 

webbplats, där vi sökte i samtliga tillgängliga kataloger. Detta gjordes för att för-

söka få fram en bild om hur man ser på metal och subkulturen ur ett nationellt 

perspektiv, vilket skulle kunna ge en bra jämförelse gentemot det lokala förhåll-

ningssättet.  

På Göteborgs stadsbibliotek har sökningarna gjorts på deras webbplats och i 

deras bibliotekskatalog Gotlib. Sökningarna på Göteborgs stadsmuseum har skett 

på deras webbplats, i bibliotekskatalogen och i samlingsregistret Carlotta. På In-

stitutet för språk och folkminnen har vi gjort sökningarna på deras webbplats, i 

deras bibliotekskatalog på Libris, samt i deras accessionsregister. Genom utvalda 

sökord har vi försökt skapa en bild kring huruvida subkulturer med exemplet gö-

teborgssoundet är synligt eller ej i materialet. Under rubriken ”Sökord” följer en 

presentation av sökorden där de diskuteras utifrån urvalsprocessen. För att kom-

plettera våra sökningar har vi också valt att skicka frågor per e-post till institut-

                                                 
40 Holme & Solvang (1997), s. 94–95.  
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ionerna. Med kvalitativ metod används vid någon form av intervju en subjektiv 

positionering gentemot det man vill undersöka eftersom man vill få ett ”jag-du”-

förhållande. Frågorna till våra respondenter utformades som ett frågeformulär 

med öppna frågor, där vi följaktligen uteslutit fasta svarskategorier och istället 

låtit respondenterna själva formulera sina svar. Genom att lämna frågorna öppna 

lämnade vi det således också öppet för respondenterna att själva tolka frågorna, 

och därmed ge de svar som de själva ansåg vara relevanta. På så vis riskerade vi 

inte att förlora betydande information, vilket Thomas Harboe (2013) menar att 

man lätt kan göra om man väljer att ha fasta svarsalternativ. Denna typ av fråge-

ställning är ett exempel på standardiserad intervju, vilket innebär att samtliga re-

spondenter mottagit identiska formulär där frågorna är uppställda i en bestämd 

ordningsföljd.41 Vi lämnade det öppet huruvida de ville svara ensamma eller i 

grupp. De svar vi fick visade dock att enbart en person på varje institution hade 

besvarat frågorna, varpå vi enbart fick ett perspektiv att förhålla oss till då det 

kommer till undersökningen. Vårt val att endast använda oss av tre respondenter 

var därför inte medvetet, däremot vände vi oss enbart till tre institutioner och anta-

let respondenter är därmed inte helt oväntat även om vi öppnade för gruppsvar. 

Eftersom vi med denna uppsats inte strävar efter exakta slutsatser, utan snarare 

vill skapa en uppfattning är ett fåtal respondenter enligt Harboe att föredra. Dessu-

tom riktade sig våra frågor till två särskilda yrkesgrupper inom ABM-fältet, det 

vill säga bibliotekarier och arkivarier, vilket gör respondenterna homogena i de 

avseenden som är av betydelse för uppsatsen och därmed är ett stort urval av re-

spondenter inte nödvändigt.42 När vi kontaktade institutionerna var vi tydliga med 

syftet för frågeformuläret och vad det skulle användas till. Steinar Kvale och 

Svend Brinkmann (2014) lyfter just att det är viktigt att de som ska delta i en 

undersökning också får veta vad syftet är och vilka fördelar och risker ett delta-

gande kan innebära.43 Men då vi som ovan nämnt kontaktade institutionerna sna-

rare än enskilda personer, var deltagandet helt frivilligt och dessutom ett aktivt 

valt av de som svarade. Ingen av respondenterna bad dock att få vara anonyma, 

men vi tog ändå beslutet om att inte avslöja någons identitet då vi inte ansåg det 

vara relevant. När vi tolkade svaren på frågeformulären försökte vi att fokusera 

och analysera på vad som egentligen kan ha menats med deras yttranden. Vi har 

velat anlägga ett perspektiv på materialet där vi kritiskt reflekterat kring det som 

skrivits, och sätta det i relation till en större kontext i vilken förståelse kunde nås.44 

Vidare utformade vi frågorna utifrån uppsatsens syfte där vi ämnade få re-

spondenternas syn och förhållningssätt till musik i stort, men också lokalt. Då vi 

anlagt ett kulturarvsperspektiv på vår uppsats var det också intressant att ta reda 

                                                 
41 Harboe (2013), s. 55–57.  
42 Harboe (2013), s. 110–111.  
43 Kvale & Brinkmann (2014), s. 107. 
44 Kvale & Brinkmann (2014), s. 257. 
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på om de anser sig ha en roll som medskapare till just kulturarv men också lokal 

identitet inom musikområdet. Vi försökte kartlägga om de aktivt arbetar med mu-

sik på olika vis, såsom insamlande och synliggörande. Vidare valde vi medvetet 

att inte lyfta begreppet subkultur då det kan vara ett problematiskt begrepp där 

innebörden beroende på perspektiv kan vara väldigt skiftande. En subkulturell 

rörelse, som vi redogjort för i vår teori, är en rörelse som avviker från normen och 

som samlas runt en gemensam nämnare. Visserligen hade vi kunnat precisera vil-

ken subkulturell rörelse vi syftade på, men då hade vi också pekat ut göteborgs-

soundet som just en subkultur vilket möjligtvis hade styrt respondenternas svar. 

Visste de inte att metal kan klassas som subkultur, ville vi heller inte styra in dem 

på den tankebanan. Istället valde vi att fråga om de lyfter lokal musik och om den 

är synlig, där vi preciserade att vi syftade på göteborgssoundet med banden At 

The Gates, In Flames och Dark Tranquillity.  

Vi försöker inte på något vis göra anspråk på att vara heltäckande med vår 

undersökning, utan vi förstår att detta är ett perspektiv och en ingång bland många 

andra. Vår uppsats försöker inte bevisa en sanning, utan snarare hur det eventuellt 

ser ut utifrån vår valda metod. Vi vill med vår uppsats belysa området och den 

eventuella konflikt som kan uppstå då de som klassificerar områden kanske inte är 

en del av det de klassificerar.  

Sökord 

De sökord vi valt att använda är subkultur, hårdrock, metal, ungdomskultur och 

underground. För våra sökningar i bibliotekskatalogerna har vi utgått från 

Svenska ämnesord och således blev sökorden subkulturer, hårdrock, heavy metal, 

metal, ungdomskultur och undergroundkultur.45 Däremot framkom det inte 

huruvida Göteborgs stadsmuseum tillämpar Svenska ämnesord i bibliotekskatalo-

gen, vilket för oss innebar att vi sökte med samma sökord som på webbplatsen. I 

Musik- och teaterbibliotekets bibliotekskatalog Muslib, vilken tillhör Musikver-

ket, sökte vi med ämnesorden, dock med undantag för undergroundkultur där vi 

istället sökte på underground. Detta då de valt att använda sig av underground 

som ämnesord, och inte undergroundkultur. Utöver ämnesorden sökte vi också på 

deras egna signum för hårdrock/metal vilket är Xxned*. På samtliga sökningar 

valde vi även att söka på namnen på de tre mest välkända banden inom göteborgs-

soundet, det vill säga At The Gates, In Flames och Dark Tranquillity. Genom att 

söka på dem ville vi öka våra möjligheter till att få fram relevant resultat i förhål-

lande till göteborgssoundet, eftersom vi hoppades att material som skapats av eller 

handlar om banden borde resultera i träffar. När vi bearbetade de olika källor och 

material som använts för uppsatsen, var det en del begrepp som framstod som mer 

centrala än andra. Subkultur, hårdrock, metal, ungdomskultur och underground 

                                                 
45 Kungliga bibliotekets webbplats > Katalogisatörens verktygslåda > Svenska ämnesord [2016-04-09]. 
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var återkommande ord och teman för att beskriva subkulturella rörelser likt metal, 

men delvis också hiphop, jazz och punk. I de källor vi använt för att beskriva och 

försöka förstå metal, både som musik och subkultur, var hårdrock och metal cen-

trala ord. I de källor som var på engelska användes av naturliga skäl ordet heavy 

metal istället för hårdrock. Att vi inte valt att söka på heavy metal, förutom i bib-

liotekskatalogerna, beror på att metal möjligtvis har större chans att ge träffar. 

Detta då många av de subgenrers som finns inom metal innehåller ordet metal i 

kombination med andra ord, såsom exempelvis black metal eller death metal. Vi 

är medvetna om att vi även kunde sökt på det för uppsatsen väldigt centrala ordet 

göteborgssoundet, men då det räknas som melodisk death metal borde det kunna 

komma upp som resultat vid en sökning på metal. Vidare upplever vi att begrep-

pet göteborgssoundet är delvis problematiskt då det inte framkommer i våra källor 

om det är ett bestämt begrepp eller ej. Ytterligare ett för uppsatsen centralt be-

grepp vi valde bort är kulturarv, då det ofta förekom i förhållande till en tradition-

ell syn på begreppet. Det hade visserligen varit intressant att se om det skulle ge 

relevanta träffar i förhållande till göteborgssoundet. Men då metal inte tillskrivits 

kulturarvsstatus ansåg vi att chanserna för relevanta träffar var väldigt små. Vi-

dare hade vi också kunnat söka på våra sökord i olika kombinationer. Men då vi 

var tvungna att begränsa oss med hänsyn till uppsatsens omfång valde vi bort det. 

Vi är medvetna om att vårt val av sökord är väldigt selektivt, och att andra sökord 

eventuellt hade gett oss relevanta träffar som i våra sökningar inte kom upp. 

Synen på kulturarv - en forskningsbakgrund 

Kulturarv är ett komplext begrepp, vars definition kan skifta beroende på i vilket 

sammanhang dess betydelse avgörs. Riksantikvarieämbetet menar att kulturarv är 

alla former av uttryck skapade av människor, vilket därmed innebär att kulturarv 

kan beskrivas som både materiella och immateriella lämningar.46 Nationalencyk-

lopedins beskrivning av begreppet menar att kulturarv kan vara artefakter från 

äldre tider, men man syftar också på både värderingar och idéer inom en kultur. 

Vidare ges också en definition på immateriellt kulturarv, med vilket man bland 

annat avser folkdans, berättelser, språk och minnen som vidareförs mellan gene-

rationer.47 Även Johanna Björkholm diskuterar i Immateriellt kulturarv som be-

grepp och process om begreppets skiftande karaktär. I hennes text framstår kul-

turarvsbegreppet som relativt brett, vars definition grundar sig på vem som gör 

definitionen samt tid och rum. På så vis kan definitionen skifta, och följaktligen 

också skräddarsys för att kunna användas i olika sammanhang. Björkholm menar 

                                                 
46 Riksantikvarieämbetets webbplats > Kulturarv [2015-08-27].  
47 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: kulturarv [2015-08-27]. 
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att kulturarv skapas utifrån värderingar, och refererar därför till den australien-

siska professorn Laurajane Smiths uppfattning om att kulturarv egentligen enbart 

existerar i immateriell form genom kommunikation och meningsskapande. Med 

Smiths definition är kulturarv således inte objekt, monument eller andra materiella 

lämningar i sig, då de aldrig skapas med ett kulturellt värde. Utan Smith menar att 

kulturarv istället skapas av befintliga, generellt gärna äldre, kulturkomponenter 

som genomgår en kulturell process under vår samtid och på så vis tillges status 

som kulturarv.48 Vidare hänvisar Björkholm till den amerikanska historikern Da-

vid Lowenthal som i sin tur menar att bristen på fast definition av begreppet höjer 

dess användbarhet. Genom att begreppet saknar en särskild betydelse, är det också 

anpassningsbart och kan användas i syfte att bevara sådant som man inom kultur-

arvssektorn anser vara mer märkvärdigt än annat. Genom denna tanke lyfter 

Björkholm ytterligare en aspekt i fråga om kulturarv som innebördslöst, då offici-

ella kulturarv alltid är resultatet av någons val. Det är följaktligen ett val utifrån 

personliga preferenser som resulterar i ett kulturarv.49 Vad Smiths och Björkholms 

respektive resonemang visar är att det finns olika syn på kulturarv, och att det 

beroende på vilket perspektiv man anlägger kan vara materiellt eller immateriellt. 

Det är Björkholms syn på kulturarv som ligger till grund för hur vi i denna upp-

sats tagit oss an begreppet. Vi tänker att denna tanke om kulturarvsbegreppet även 

fungerar på synen kring immateriellt kulturarv. 

Trots det stora fokus som faller på materiellt kulturarv, finns det också sär-

skilda bestämmelser gällande det som klassificeras som immateriellt kulturarv. 

Unesco har sedan 2003 en konvention i syfte att bevara och underhålla immateri-

ella lämningar likt dans, riter och traditioner. Konventionen antogs främst för län-

der och kulturer vars kulturella lämningar till störst del utgörs av immateriella 

uttryck, även om man samtidigt anser den vara betydelsefull även för länder med 

fokus på materiella lämningar.50 Björkholm sammanfattar Unescos definition av 

kultur genom ”de andliga, materiella, intellektuella och känslomässiga känneteck-

en som karaktäriserar ett samhälle”.51 Vidare lyfter Björkholm också Europeiska 

unionens definition av begreppet, och hon menar att det i detta fall rör sig om en 

relativt snäv begreppsbeskrivning. Man fokuserar nämligen på materiella läm-

ningar i form av monumentala byggnadsverk, naturmiljöer och arkeologiska arte-

fakter. Det finns dock också ett nätverk mellan regeringarna inom unionens län-

der, där man arbetar för ytterligare åtgärder i skyddandet av kulturarv inom EU. 

Nätverket ger en något bredare definition av begreppet, trots att det är en del av 

EU:s arbete med kulturarv, och beskriver kulturarv som ”språk, litteratur, teater, 

                                                 
48 Björkholm (2011), s. 33.  
49 Björkholm (2011), s. 42–43.  
50 Unescos webbplats > Kultur > Unescos arbete med konventioner inom kulturområdet > Konventionen om 

tryggandet av det immateriella kulturarvet [2015-09-10]. 
51 Björkholm (2011), s. 52. 
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bildkonst, arkitektur, konsthantverk, film, radio och television”. Man menar att 

dessa former av uttryck är en del av det kulturella mångfald som Europa besitter, 

och tanken med arbetet är därför att bevara, stödja och tillgängliggöra kulturen för 

alla. Genom denna definition drar Björkholm slutsatsen om att man inom EU 

främst arbetar med vad hon väljer att kalla för finkultur.52 

Kulturarv ur nationellt och lokalt perspektiv 

Det finns mycket forskning om subkulturer, identitet, kulturarv, museer, arkiv och 

bibliotek. Däremot är det svårt att finna forskning om hur subkulturer som kultur-

arv representeras på ABM-institutioner. Det framkommer dock att subkulturer av 

olika slag presenteras i olika utställningar på museer. ”Musiklivet Göteborg 1955–

2018” på Göteborgs stadsmuseum är just en sådan utställning där diverse olika 

subkulturer presenteras utifrån ett musikaliskt perspektiv. Men utöver detta lyser 

det med sin frånvaro, även om intresset för kulturarv är relativt stort i Sverige. 

Under 2004 hölls en konferens som gick under namnet Kulturarvets dynamik: det 

institutionaliserade kulturarvets förändringar, vilket också resulterade i en anto-

logi med samma namn. Syftet med konferensen var att samla in och synliggöra 

den forskning som bedrevs inom kulturarv och historiebruk vid olika institution-

er.53 Forskningen kring kulturarv är en relativt ny företeelse då intresset växte 

fram på allvar under 1990-talet, för att blomma ut på 2000-talet.54 Peter Aronson 

påtalar att de har valt en snäv syn på kulturarv som begrepp i antologin där ”kul-

turarv är det som skapas genom institutionaliserade praktiker som i egna och and-

ras ögon syftar till att skydda, bevara och förmedla historiska artefakter och min-

nen”.55 Aronson menar vidare att det är just vad som ska skyddas, bevaras och 

förmedlas som ofta diskuteras på institutioner. Men vad som är institutionaliserat 

kulturarv är flytande då det kan skifta, likt konst som flyter mellan kulturarvsin-

stitutioner och marknaden.56 Denna antologi är en nationell forskningsöversikt 

över hur kulturarvsområdet såg ut vid 2005, och ger därmed ett relativt övergri-

pande perspektiv. Likt i många andra fall råder här en syn på kulturarvsbegreppet 

som något kopplat till finkultur och med en traditionell utgångspunkt. I Sverige är 

Riksantikvarieämbetet den myndighet som har ansvar för de frågor som rör kul-

turarv och kulturmiljö, och de lyder direkt under Kulturdepartementet. Men trots 

att kulturarv enligt Riksantikvarieämbetet själva innefattar, som ovan nämnt, alla 

människoskapade uttryck är det ändå fokus på kulturarv i form av fornvård, kul-

turmiljöfrågor och arkeologi.57 Det är därmed återigen är traditionell syn på kul-
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turarv som framhävs. Kulturdepartementets uppdrag vad det gäller kultur är bland 

annat att stödja musiker och kulturskapare. Kulturen ska enligt deras kulturpolitik 

”vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft”, den ska vara för alla och des--

sutom bidra till att prägla samhällsutvecklingen genom kreativitet, konstnärlig 

kvalitet och mångfald.58. 

I Göteborg finns det flera olika typer av kulturarvsinstitutioner, likt museer, 

bibliotek och arkiv, som erbjuder olika typer av material, innehåll, aktiviteter etc. 

De museer som Göteborgs stad ansvarar för är Göteborgs stadsmuseum, Göte-

borgs konstmuseum, Sjöfartsmuseet Akvariet, Röhsska museet, samt Göteborgs 

konsthall. Inte på någon av de olika verksamheternas webbsidor finns det beskri-

vet hur de tänker och jobbar kring urval och bevarande.59 Inte heller finns det nå-

got om de kommunala biblioteken.60 Däremot står det på Institutet för språk och 

folkminnens webbplats att mycket av deras arbete sker i projektform, varav urva-

let ofta baseras på de projekt som genomförs.61  

Kulturarv finns även väl förankrat på Göteborgs universitet där de driver 

Centre for Critical Heritage Studies. Detta är en satsning som kom till 2010, där 

de genom samarbeten inom universitetet och med externa institutioner ska forska 

om kulturarv som något materiellt, immateriellt, emotionellt och intellektuellt. 

Forskningen sker inom fem så kallade kluster vilka är ”Curating the city”, ”Em-

bracing the archives”, Globalizing heritage”, ”Heritage and wellbeing” och ”Heri-

tage and science”.62 De har också skapat en Kulturarvsakademi i samarbete med 

olika lokala institutioner i Göteborg och Västra Götaland, såsom Västarvet, Kul-

turförvaltningen och Landsarkivet, vilket har till syfte att öka kunskapen på mu-

seer och kulturinstitutioner.63 Vidare har Göteborgs universitet en del program på 

kandidat- och mastersnivå, samt fristående kurser. I detta studieutbud är stort fo-

kus på kulturarv i traditionell mening där det rör sig om sådant som arkeologi, 

kulturvård och bygghantverk. Dock finns det undantag såsom kandidatprogram-

met Kultur, där man också tittar på kulturella uttryck utifrån samhällsperspektiv, 

och mastersprogrammet Kulturarv och modernitet där frågan om vad som är kul-

turarv egentligen ställs.64 Men vi upplever att det trots allt är en traditionell syn på 

kulturarvet som råder även här.  

Göteborgs stad antog 2012 en kulturstrategi med en plan för hur Göteborg ska 

bli en ”ledande kultur- och evenemangstad”.65 I visionen för denna kulturstrategi 

                                                 
58 Det här är Kulturdepartementet, s. 6. 
59 Göteborgs stads webbplats > Kultur och fritid > Kulturutbud > Museer [2016-04-21]. 
60 Biblioteksplan för Göteborgs stad 2013–2021 [2016-04-21]. 
61 Institutet för språk och folkminnens webbplats > Folkminnen > Projekt [2016-04-21]. 
62 Centre for critical heritage studies webbplats, startsidan [2016-04-20]. 
63 Centre for Critical Heritage Studies webbplats > Heritage academy [2016-04-20]. 
64 Centre for Critical Heritage Studies webbplats > Education > Kultur, kandidatprogram, 180 hp /Kulturarv 

och modernitet: materiellt och immateriellt under 1000 år, 120 hp (avancerad nivå) [2016.04.20]. 
65 Göteborgs stads webbplats > Miljö > Göteborgs tolv miljömål > God bebyggd miljö > Delmål- attraktiv 

bebyggelse > Situationen i Göteborg [2016-04-20]. 



 26 

står det att läsa om hur Göteborgs stad förhåller sig till kultur. Göteborg lyfts som 

en mångfaldens stad där alla ska få plats, och där alla ska få ta plats.66 Det man vill 

nå med de kulturpolitiska målen är en ökad social sammanhållning, väcka männi-

skors intresse för konst och kultur, väcka intresset för eget skapande och ökad 

delaktighet, samt att värna om kulturarvet.67 Kulturarvet lyfts, tillsammans med 

historien, som en viktig del i stadsplaneringen. Vidare menar man i kulturstrategin 

att den breda kulturen bidrar till att skapa gemenskap, identitet och ett levandegö-

rande av kulturarvet. Det är kulturinstitutioner, likt bibliotek, museer, institutioner 

för scenkonst och musik, skolor etc. i kombination med civilsamhällets kultur-

satsningar, såsom föreningar och det fria kulturlivet, som utgör den kulturpolitiska 

infrastrukturen.68 Då det kommer till bevarande av lokalt kulturarv i Göteborg är 

det i synnerhet fokus på stadsplanering och bevarandet av kulturhistoriska miljöer. 

En sökning på ordet kulturarv på Göteborgs stads webbplats resulterar i sex träf-

far, samtliga rörande bebyggelse och föremål.69 Tomas Lindberg, sångare i At The 

Gates, talar i dokumentären Under a Serpent Sun: The Story of At The Gates om 

deras tidiga replokal. Lindberg menar att när det kom till Göteborgs stads känne-

dom att At The Gates skulle återförenas och göra en dokumentär, ville kommunen 

direkt sopa igen de spår som de lämnat efter sig genom att riva replokalen. Angå-

ende rivningen sade Lindberg att ” […] dom lyckades ju direkt få napp på det va, 

och vi försökte ju få dom att stoppa det här men nä, dom skulle ju riva det direkt 

sa dom”.70 Om Lindbergs påstående är sant är svårt att få information om, och 

möjligtvis var det redan bestämt att byggnaden där replokalen fanns skulle rivas. 

Det har de senaste åren skett en del nybyggnation i stadsdelen Sannegårdshamnen 

där replokalen låg, varpå beslutet kan ha varit tagit oberoende At The Gates och 

deras dokumentär.71 Dock var replokalen en del av göteborgssoundets början, och 

en del av genrens materiella kulturarv har därmed försvunnit. 

Det är svårt att via webbplatserna få svar på hur kulturarv valts ut och beva-

rats lokalt i Göteborg, även om regeringsuppdrag, styrdokument och annan doku-

mentation kring detta säkert går att beställa fram. Däremot är arbetet med att digi-

talisera material också ett sätt att bevara och tillgängliggöra kulturarv. Kungliga 

biblioteket har antagit en strategi kring digitalisering, där det rör sig om att kultur-

arv ska bevaras. Visserligen rör det sig i deras fall om att digitalisera sådant 

material där kvaliteten på pappret är dålig. Men ändock lyfts att material ska till-

gängliggöras, både för idag och för framtiden. Vidare har de också ett uppdrag 

gentemot biblioteksväsendet där de ska jobba med att utveckla och samordna digi-

                                                 
66 Kulturstrategi för Göteborgs stad, s. 2. 
67 Kulturstrategi för Göteborgs stad, s. 7. 
68 Kulturstrategi för Göteborgs stad, s 8, 11. 
69 Göteborgs stads webbplats, sökord: kulturarv [2016-04-21]. 
70 Under a Serpent Sun - The Story of At The Gates (2010).  
71 Göteborgs stads webbplats > Bygga & Bo > Kommunens planarbete > Plan- och byggprojekt > Sök alla 

projekt, sökord: Sannegårdshamnen [2016-05-05]. 
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tala system och tjänster.72 Göteborgs stadsbibliotek, Göteborgs stadsmuseum och 

Institutet för språk och folkminnen tillgängliggör material digitalt genom olika 

databaser, men vi har inte kunnat finna några riktlinjer då det kommer till urval, 

bevarande och utifrån vilka kriterier de ska göras. Digitalisering är en del av att 

bevara och tillgängliggöra kulturarv, men utan konkreta uppgifter är det svårt att 

veta varför de val som gjorts har gjorts, och varför andra inte har gjorts. 

Subkulturer som normaliserats 

Det finns många exempel på subkulturer som med tiden accepterats, blivit 

mainstream och ibland även institutionaliserats. Sådana processer där något blir 

allmänt accepterat, kan också leda till att det ses som ett kulturarv värt att bevara. 

Det är just i förhållande till kulturarv vi i denna del väljer att lyfta två subkulturer. 

Men vad händer med en subkultur som genomgår en sådan resa? Johan Söderman 

(2011) har forskat kring hur hiphopen gick från att vara en subkultur till att bli 

akademiserad och institutionaliserad. Hiphopen växte fram under mitten av 1970-

talet i Harlem och Bronx i New York. Dess ursprung går att finna dels i en lokal 

gatukultur med deejays, och dels bland rivaliserande ungdomsgäng där våld med 

dödlig utgång var vanligt. Ungdomsgängen tröttnade till slut på den brutala tillva-

ron de förde och började istället tävla med varandra genom battles, vilket kan be-

stå av rap, breakdance, graffiti och deejaying.73 Just rappen är en del av en afri-

kansk muntlig tradition, där rappen i sig kan ses som en modern tappning av 

denna flerhundraåriga företeelse.74 

Hiphop har sedan starten varit politisk då de med hjälp av texterna och musi-

ken belyst afroamerikaners situation i samhället ur ett möjligtvis mer sanningsen-

ligt perspektiv än media. Från att ha varit en lokal subkultur har nu hiphopen bli-

vit global, och vägen mot att bli mainstream tog sin fart under 1990-talet.75 Adam 

Bradley och Andrew Lee DuBois (2010) menar att många förknippar dagens 

mainstreamhiphop med texter om sex och våld, men att musikgenrens texter har 

större bredd än så med inspiration och anspelningar på litteratur, historia och psy-

kologi.76 Dock är hiphopens situation mer komplex än att hela kulturen är kom-

mersiell, då en del av den fortfarande är en alternativ ungdomsrörelse. Däremot 

har stora sportklädersföretag insett vikten av att synas på unga, svarta hiphoppare. 

Att dessa unga hiphoppare bär piratkopior av deras märken bryr sig företagen inte 

om eftersom de ändå gör reklam för märket som sådant, vilket lockar vita medel-

klassungdomar till att köpa originalen.77 Men att hiphopen tar sig in på den aka-

                                                 
72 Kungliga bibliotekets webbplats > Om oss > Verksamhet > Digitalisering [2016-04-21]. 
73 Söderman (2011), s. 126. 
74 Söderman (2007), s. 44. 
75 Söderman (2011), s. 124, 126. 
76 Bradley & DuBois (2010), s. 326, 483. 
77 Söderman (2007), s. 36–37. 
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demiska arenan kan ses som en fortsättning av 1960-talets medborgarrättsrörelse 

som delvis ledde till att universiteten antog nya ämnen såsom afroamerikanska 

studier och ett större fokus på minoriteter.78 På en del amerikanska skolor använ-

der man sig idag till exempel av hiphop-pedagogik, vilket är en form av urban 

pedagogik där tanken är att man lättare ska nå ungdomarna. På universiteten finns 

det både hiphop-relaterade program och kurser, och utöver det har det även skri-

vits en hel del akademiska texter och doktorsavhandlingar i ämnet.79 Men att lyfta 

upp och institutionalisera hiphopen påverkar själva hiphopkulturen i sig och bely-

ser komplexa situationer. De som var med och skapade hiphopkulturen under 

1970-talet, pionjärerna, ställer sig delvis kritiska till det akademiska intåget i hip-

hopvärlden, då det blir en viss uppdelning mellan ”vi och dem”. Man skulle kunna 

påstå att akademikerna försöker bemästra hiphopvärlden genom att forska i och 

skriva om den. Söderman skriver just om detta, att ”hiphopakademikerna helt 

plötsligt bara dök upp inom hiphopvärlden”.80 Det blir alltså motsättningar mellan 

den levande kulturen och de som vill forska om den, och det blir också intresse-

konflikter. Söderman skriver att pionjärerna blir som väktare för den sanna och 

riktiga hiphopkulturen där de vill att den ska tolkas rätt. Detta samtidigt som aka-

demikerna ifrågasätter sanningarna genom att forska i kulturen.81 Men hiphopens 

intåg på den akademiska arenan var också en del av vad Samuel Craig Watkins 

(2005) kallar ”the culture wars”, där i synnerhet afroamerikanska ifrågasatte uni-

versitetens förhållningssätt till vilka de anställde, antog och hur de såg på de fria 

konsterna inom utbildningen. Detta ifrågasättande och upplyftande av frågor som 

berör minoriteter har lett till att flera afroamerikaner, asiater och kvinnor syns på 

universiteten idag menar Watkins.82 Hiphopen är alltså inte enbart en sub- och 

ungdomskultur, utan har också i vissa fall en politisk agenda. Exempelvis har ar-

tister som Russel Simmons och Sean ”P-Diddy” Combs engagerat sig i det ameri-

kanska presidentvalet 2004. Med hjälp av hiphop ville de få unga att rösta, och 

Combs skapade den politiska slogan ”Vote or Die!” för detta. Siffror från presi-

dentvalet det året visade att 4,6 miljoner fler unga röstade under 2004 i jämförelse 

med 2000.83 Men trots hiphopens positiva inslag i både den akademiska och poli-

tiska världen, kvarstår det faktum att som subkultur har den förlorat mark. När så 

sker kan man fråga sig om genren som sådan i slutändan vinner eller förlorar på 

det? Det finns olika perspektiv att anlägga här där vi å ena sidan kan se stora posi-

tiva framsteg, såsom att afroamerikaner får ta mer plats på den offentliga akade-

miska- och politiska arenan. Men å andra sidan kan vi i texten också se tendenser 

till att hiphopkulturen förlorar sitt tolkningsföreträde till just akademin, och 
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kanske också till de stora namnen inom hiphopen. Men genom att subkulturen 

lyfts upp och införlivas i den rådande kulturen kan hiphopen ha större chans att 

lyftas av kulturarvsinstitutioner, vilket skulle leda till att den bevaras. 

En annan subkultur som gått från underground till acceptans är punk. Under 

början av 1970-talet började punk att användas av musikkritiker som benämning 

på amerikanska garageband.84 Men vid mitten av 1970-talet tog en ny musikscen 

fart som utvecklades kring New York-klubben CBGB, med band som Iggy and 

the Stooges, the New York Dolls, Blondie och the Ramones. De började spela en 

hårdare typ av rock med vilken de gav uttryck för ungdomlig anarki och ångest.85 

Bakgrunden till denna musikscenens uppkomst var att amerikanska medelklass-

ungdomar var trötta på mainstreamkulturen.86 Denna nya musikscen fick 1975 ta 

över benämningen punk, och stod då istället för en rörelse som reagerade mot 

etablissemanget, men också mot hur rock’n’roll kommodifierats. I och med att 

rocken blivit mainstream kände en del att ungdoms- och subkulturen förlorats till 

konsumtionssamhället, vilket gick emot det egentliga syftet som var motstånd till 

just mainstream.87 Dylan Clark (2003) skriver att ”punk promised to build a scene 

which could not be taken. Its anger, pleasures, and ugliness were to go beyond 

what capitalism and bourgeois society could swallow. It would be untouchable, 

undesirable, unmanageable”.88 Det var ur denna scen som den brittiska punkvågen 

växte fram med Malcom McLaren och Sex Pistols i täten, och det var också med 

Sex Pistols som punken spreds på riktigt.89  

McLaren hade tillsammans med Vivienne Westwood klädbutiken Sex i Lon-

don, och när McLaren bildade Sex Pistols var det för att marknadsföra butiken.90 

Inspirerad av 1960-talets revolutionära anda, och med en förståelse för hur mass-

media kunde användas skapade McLaren ett band som skulle provocera.91 I Stor-

britannien rådde vid denna tid en ekonomisk nedgång med stor arbetslöshet, vilket 

ledde till att de unga i arbetarklassen började reagera och detta gav punken 

bränsle.92 Varför just Sex Pistol gått till historien som punk när andra punkband 

som the Clash och the Ramones kan kategoriseras som klassisk rock, beror enligt 

Robert Garnett (1999) på att Sex Pistols skapade något nytt.93 Deras musik ”made 

a breach in pop culture” som Greil Marcus (1989) skriver.94 Denna brytning i po-

pulärkulturen skapade moralpanik och påverkade människors vardagsliv. Sex Pi-
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stols tog sig in i hemmen med sitt avvikande uppträdande och utseende, och bröt 

mot de normer som rådde i samhället.95 Bandet försökte på alla vis förlöjliga sam-

hället och genom att ifrågasätta ideologiska konstruktioner framstod de som 

skämt, och som något som inte nödvändigtvis var sant. Greil menar att ”if nothing 

was true, everything was possible”, och det är något som punken plockade upp.96 

Sex Pistols var bara aktiva mellan 1975 och 1978, och att de ändå hamnar i fokus 

här beror på deras totala avvikande från hela popkulturen.97 Garnett skriver angå-

ende detta att om punk var det som pop inte var, så var Sex Pistols ännu mer av-

ståndstagande. Han menar att Sex Pistols spelade i en egen liga, och att de ”för-

kroppsligar allt det vi idag associerar med punk” [egen översättning].98 Men trots 

att punken var så totalt avvikande och för många stötande, kom den till slut att 

accepteras och normaliseras. Ryan Moore (2004) skriver att den rörelse Sex Pi-

stols och McLaren skapade snabbt växte dem ur händerna. Han menar att de för-

sökte att vända massmedia och konsumtionskulturen mot sig själva, genom att 

använda sig av deras egen symbolik för att synliggöra och parodiera det konstlade 

samhällsystemet. Därmed hamnade punk i allas blickfång och tillgängliggjorde 

kulturen för allmänheten där många unga plockade upp den. Vidare skriver Moore 

att det var tack vare skandalerna i massmedian som punk kom att vidareutvecklas 

till att bli den subkultur den blev.99 Till skillnad från hiphopen, och även metal, 

växte alltså punken fram i massmedias fokus. När intresset för punk växte, växte 

också industrin runt hela punkkulturen. Punken som gick emot det kommersiella 

samhället och kommodifieringen och ville ha förändring, blev tillslut en del av en 

miljardindustri.100 Subkulturella inslag överlag vad det gäller kläder, stil och lik-

nande används friskt av företag för att sälja produkter vilket leder till att det blir 

en del av konsumtionssamhället i stort.101 Detta skedde för punken där deras stil 

och musik som var viktiga uttryck för subkulturen blev lätta mål för industrin. 

Barry Shank (1994) skriver att punken ”encouraged participation in the produc-

tion as well as the consumption of its products”.102 I och med ett samhälle där af-

färsmöjligheter går att finna i det mesta, inklusive subkulturer, förlorar subkul-

turer mer och mer sin röst i samhället.103 Clark skriver att när konsumtionssam-

hället lyckas ta en subkulturs uttryck och införliva i produkter, blir subkulturen 

inte mer i samhället än ytterligare något som kan konsumeras. Faran för subkul-

turer då detta sker menar han, är att ungdomar som vill vara en del av en specifik 
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subkultur missar att stilen nödvändigtvis inte utgör hela kulturen.104 När en subkul-

tur förlorar sin röst tas också en del av den ifrån de som identifierar sig med den 

aktuella subkulturen. När någon utifrån ska beskriva en subkultur kan det ofta 

stanna vid musik och stil. Men för de som lever i en subkultur, är en del av en 

subkultur, finns det så oändligt mycket mer än bara det som vid första anblicken 

kan verka uppenbart. Att man inte längre chockas av just punkens uttryck beror 

enligt Clark på att samhället i och med kommersialiseringen och synliggörandet 

har blivit van vid den. Punkens extrema stil accepterades till slut och vad ska man 

göra för att chockera allmänheten när inte ens det som ansetts mest extremt längre 

chockar?105 Som Clark också påpekar ”where long hair and denim once threatened 

the mainstream, it has become mainstream and so has the very idea of subcul-

ture”.106 Matthew Gelbart (2011) menar att när the Clash 1979 släppte London 

Calling var det ytterligare ett steg i normaliseringen av punk. För många hade 

punk tidigare handlat mer om skandaler än om musik, mer om att skapa historia 

än att skapa musik. Men the Clash ändrades detta. London Calling kom att hyllas 

av kritiker, vilka Gelbart menar kände att de kunde förstå musiken och dra paral-

leller till andra genres.107 Albumet ansågs i mycket frångå det som klassades som 

punk vilket för många gjorde musiken mer lättlyssnad.108 Därmed var både musi-

ken och stilen något som föll mainstream i smaken. Men trots att punken blev en 

del av samhället i stort fortsatte den att växa och frodas utanför allmänhetens och 

medias ögon. Många ansåg att punken var död då Sex Pistols lade ner, men så var 

inte fallet.109 Istället för att skapa skandaler och kontroverser i massmediala forum 

handlar punken idag mer om att vara en del av en kultur där man delar sådant som 

värderingar och intresse. Dagens punk, menar Clark, handlar mer om politiskt 

engagemang och punkkulturens autenticitet ligger däri.110  

Vad vi menar är att både punken och hiphopen visar att även om en genre 

kommersialiseras eller hamnar i mainstreams blickfång, finns det alltid en annan 

sida av det. Vad som en gång var subkultur och det som hamnar i akademin eller 

accepteras, behöver inte vara det som är subkultur idag. Det finns fortfarande både 

hiphop och punk som är underground och som är en subkultur. Då en subkultur 

upphör och blir mainstream, utvecklas nya subkulturella grenar som tar musiken 

och kulturen vidare bortanför medias och normsamhällets ögon. Detsamma kan 

man säga gäller metal. Trots att den hamnat i medias blickfång med band som 

Metallica och Iron Maiden, och även med Bröderna Hårdrock, finns det fortfa-

rande en enormt stor subkulturell rörelse inom metal som de flesta aldrig kommer 
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i kontakt med. Metallica och Iron Maiden skulle kunna kallas ”sell outs” inom 

metal då de når långt utanför subkulturens anhängare, vilket en SVT-sändning av 

”The Big 4” på Ullevi visar. Metallica spelade tillsammans med tre andra giganter 

inom thrash metalgenren, men tittarsiffrorna för sändningen visar att det var Me-

tallica som lockade folk till programmet. Som mest skiljde det drygt 400 000 tit-

tare mellan Metallicas konsert jämfört med de andra banden. I snitt var det 

600 000 personer som såg Metallica på TV-sändningen, och 55 696 som löste 

biljett.111 Men hur många av dem som besöker en konsert med Metallica på Ullevi, 

finner man sedan på en spelning på rockklubben Sticky Fingers i Göteborg när 

exempelvis Turisas, Kataklysm eller Melechesh112 spelar? Att en subkultur plock-

as upp och blir något annat än vad det var från början, innebär med andra ord inte 

att hela subkulturen i sig försvinner in i normsamhället. Det innebär kanske bara 

att en liten del av subkulturen, ett specifikt uttryck, tas upp av dem utanför subkul-

turen. Att gå på en konsert med Metallica eller Jay-Z, eller att köpa en skiva med 

Sex Pistols behöver nödvändigtvis inte vara detsamma som att vara en del av en 

subkultur. Däremot kan subkulturen förlora sitt tolkningsföreträde till sin egen 

kultur, vilket delvis är fallet för hiphopen. Som Söderman beskriver kände hipho-

pens pionjärer som varit med från början att de förlorar sin röst i förhållande till 

akademiker, vilket för pionjärerna är frustrerande. 
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Metal och kontroverser - en bakgrund 

Den subkulturella rörelse som agerar exempel i uppsatsen är göteborgssoundet. 

Men för att förstå göteborgsoundet och metalscenen krävs också en förståelse för 

dess framväxt och utveckling. Vi menar att det inte går att tala om göteborgssoun-

det utan att sätta in det i ett större sammanhang, då metalscenen varit kantad av 

kontroverser.  

En genre ser dagens ljus 

Det finns olika åsikter kring när metal som genre föddes, men många menar att 

det skedde någon gång under sent 1960- och tidigt 1970-tal.113 Andrew L. Cope 

(2010) påtalar att det finns en enighet bland etablerade journalister och akademi-

ker att genren uppstod just då och även att det skedde i Midlands, England med 

band som Led Zeppelin, Judas Priest och Black Sabbath, men också Motörhead.114 

Dock är det enligt Sam Dunn, en kanadensisk antropolog och dokumentärfilmare, 

just när Black Sabbaths debutalbum släpptes i februari 1970 som heavy metal såg 

dagens ljus på riktigt.115 Dunn gjorde tillsammans med Scot McFadyen dokumen-

tärserien Metal Evolution där man intervjuade en mängd musiker, författare, ex-

perter med flera för att kartlägga metalgenrens framväxt och historia. I Metal Evo-

lution växer bilden av metal som en komplex musikstil fram, där dess absoluta 

rötter och inspiration till genrens utveckling går att finna i klassisk musik, jazz, 

blues, rock’n’roll. Just från den klassiska musiken hämtade Black Sabbath inter-

vallet tritonus. Detta intervall demoniserades under medeltiden av den katolska 

kyrkan och kallades förr Diabolus in musica, då det ansågs stå för ondska och 

djävulen.116 Dunn nämner att ”since Black Sabbath the sound of evil has become a 

defining element of heavy metal. […] It’s an ongoing battle in heavy metal to be 

more evil than the band that came before you”.117 Därmed har tritonus varit en 

viktig del i skapandet av metalsoundet, och är det än idag. Efter den första vågen 
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av heavy metal med Black Sabbath med flera kom en tillfällig nedgång för gen-

ren, och annan musik såsom punk och disco kom istället i ropet. Mellan 1979 och 

1981 exploderade dock heavy metalscenen igen i och med det som kom att kallas 

”New Wave of British Heavy Metal”, förkortat till NWOBHM.118 Cope menar att 

de band som var en del av NWOBHM använde sig av Black Sabbaths klassiska 

element som bland annat nedstämda, distade gitarrer, power-ackords och flersekt-

ionerade strukturer. Men de utvecklade också musiken genom att addera blast-

beats, dubbla bastrummor, rabiat sång och snabba gitarr-rytmer.119 Deena Wein-

stein (2000) definierar heavy metal på följande vis: 

If you don’t have an electric guitar, with really good amps and really good distortion, you 
don’t have the core of metal. You also need to have a really strong bass-sound in it. Bass with 
the bass-guitarist and bass with the bass-drums.120 

I och med NWOBHM förnyades genren och började fragmenteras, vilket myn-

nade ut i en mängd olika subgenres som exempelvis thrash metal, doom metal, 

black metal och death metal. Weinsten menar att när denna fragmentering skedde 

blev även heavy metal en egen genre, ofta kallad klassisk metal eller hårdrock, 

och istället började termen metal att användas som ett paraplyberepp för olika 

genres.121 Till en början talades det om hårdrock, vilket var just band som Black 

Sabbath med sin elgitarrdominerande tunga musik. Då metal blev ett begrepp var 

det först en synonym till hårdrock, men kom sedan att användas för den musik 

som vidareutvecklade hårdrockens dramatiska, mörka och hårda inslag.122 Men att 

definiera metal som genre är svårt, och många har sina egna åsikter angående vad 

metal är och vilka band som faller inom ramarna för genren. Weinstein gjorde en 

undersökning där hon bad en panel med fans, akademiker och experter att ange de 

band som de tyckte bäst definierade genren. Responsen hon fick av många var att 

vad de räknade som metal inte nödvändigtvis stämde överens med andras syn, och 

att det därför borde vara något man avgör individuellt.123 Förhållningssättet till 

lyssnarna skiljer sig däremot ifrån synen på själva musiken. Susanna Larsson an-

vänder termen hårdrockare, då svenskar generellt inte gör åtskillnad på de som 

lyssnar på klassisk heavy metal och de som lyssnar på mer komplexa grenar av 

metal. Genom att definiera termen hårdrockare såsom Larsson gör, fungerar ter-

men som ett paraplybegrepp för alla som lyssnar på någon form av metal. Ett an-

nat ord som även används för hårdrockare är metalheads, vilket har plockats upp 

från engelskan.124  
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Från thrash till death  

I början av 1980-talet började två subgenres att utmärka sig i USA, där den ena 

var thrash metal och den andra glam metal. Med NWOBHM kom heavy metal att 

nå ut till de stora massorna, med band som Iron Maiden och Def Leppard, vilket 

även var fallet för glam metal som snabbt blev mainstream.125 Glam metal fokuse-

rade på färgglada kläder, tuperade hår och rent musikaliskt avvek de från det trad-

itionella heavy metal-soundet med exempelvis powerballader och sång utan 

growl. Subgenren ses av många som en icke-autentisk genre just på grund av det, 

då den enligt Weinstein inte anses leva upp till ”the code of authenticity” vilken 

enligt henne är viktig inom metal. Till skillnad mot glam metal menar Weinstein 

att thrash metal kan ses som en fundamentalistisk del av metal.126 Keith Kahn-

Harris (2007) påpekar att denna fundamentalism var grundad i en avsky, mot i 

detta fall glam metal, och med en önskan att ta musiken tillbaka till det som an-

sågs vara ett stadie av renhet.127 Medan glam metal blev en kommersiell framgång 

som lockade folk även utanför metalvärlden, ville thrash metal nå de som var ge-

nuint intresserade av musiken. Därmed var thrash metal en undergroundscen, vil-

ket Weinstein förklarar som en social rörelse snarare än en musikalisk just då det 

handlade om att hålla massorna borta och att återta scenen för de unga.128 

Thrash metal såg dagens ljus under 1980-talet i Los Angeles och San Fran-

sisco i Kalifornien, USA, då band som Metallica, Slayer, Anthrax och Megadeth 

började spela. Musikaliskt inspirerades och influerades thrash metal av 

NWOBHM och punken under 1980-talet. Från metalscenen tog man med sig så-

dant som virtuost gitarrspel och spel överlag, medan man från punkscenen plock-

ade upp sådant som snabbt tempo, aggressivitet och growl, samt ett kritiskt text-

skrivande.129 Just texterna i thrash metal handlar ofta om exempelvis krig, mord 

och mänskligt lidande.130 Men även om thrash metal började som en underground-

scen kom den att växa och, likt NWOBHM och glam metal, nå ut till stora skaror 

människor. När Metallica 1986 släppte sitt album ”Master of Puppets” på ett 

större skivbolag kom de också att bli det första thrash metalbandet som sålde pla-

tina. Därmed växte intresset för thrash metal och fler band hamnade på större 

skivbolag vilket resulterade i fler skivor, turnéer och framförallt synliggjordes 

musiken för den stora massan.131 Med ”Clash of the titans”-turnén 1990 med bland 

annat Slayer, Megadeth och Anthrax nådde dock thrash metalscenen sin absoluta 

topp. Genren hade blivit så stor som den skulle komma att bli rent kommersiellt 
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samtidigt som man fick svårt att förnya sig.132 Enligt Robert Walser (1993) be-

rodde detta också på att för många band hade fått skivkontrakt, att det släppts för 

många skivor och att det blev för många turnéer.133 När så intresset för thrash me-

tal började dala tog band såsom Metallica en ny musikalisk väg med albumet 

Black album. Lars Ulrich, trumslagare i Metallica, tar i Metal Evolution upp hur 

de i Metallica var rädda att fastna i ett fack och därför ville utvecklas och ta musi-

ken i en ny riktning. Black album var deras dittills mest tillgängliga album och 

blev en kommersiell framgång. Med skivan nådde Metallica ut till en publik som 

inte hade någon egentlig aning om vad metal var och är, vilket ledde till att många 

thrash metalfans kände sig förrådda. Slayers trumslagare Dave Lombardo menar 

att i och med Black album var ”the thrash in thrash metal […] gone”. Efter Metal-

licas stora framgångar försökte många andra thrash metalband att följa deras ex-

empel under stor press från skivbolagen. Detta ledde till att allt fler band gick 

ifrån det traditionella thrash metalsoundet, och antog ett mer kommersiellt gång-

bart sound. Men då genren nådde sin topp 1990 blev många band till sist dumpade 

av sina skivbolag och många av dem lämnade thrash metalrörelsen vilket ledde till 

att genren stagnerade. Detta gav under mitten av 1990-talet utrymme för nya gen-

res att växa fram såsom death metal, med blast-beattrummande och låg gutteral 

sång. Dunn säger i Metal Evolution att ”just when you thought thrash metal was 

dead, it re-emerged in a place you least expect”.134 Denna plats var Göteborg.  

Death metal i Sverige och göteborgssoundet 

Samtidigt som thrash metal började ta form i USA, hände något i Sverige som 

kom att förändra den svenska och internationella death- och black metalscenen. 

Det var relativt lugnt på den svenska metalscenen i början av 1980–talet, men 

1983 formades gruppen Bathory. Bathory var i stort sett ett enmansprojekt bestå-

ende av Ace ”Quorthon” Forsberg, vars mål var att skapa snabbare och tyngre 

musik än det någon tidigare hade gjort. 135 Hans musik beskrivs av Daniel Ekeroth 

i Swedish death metal som en blandning mellan ”the satanic party rock of Ve-

nom” och San Franciscos thrash metal. 136 Ekeroth tar också upp det faktum att det 

var just i Europa som thrash metal kom att bli ”brutalised and bastardised”.137 

Quorthons far Börje ”Boss” Forsberg, producent och tekniker på Bathorys album, 

sade i en intervju för Close-Up Magazine 1991 att han i och med Bathory var med 

och skapade genren death metal. Ekeroth menar dock att detta kan diskuteras då 
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andra band tidigare använt sig av just den termen, men att man inte på något vis 

kan komma ifrån Bathorys inflytande och påverkan på metalscenen.138  

1986 hade Bathory ett inaktivt år vilket gav utrymme för andra band att kliva 

fram och vidareutveckla det som kom att bli death metal.139 Dock var extremme-

talscenen inte särskilt stor under 1980-talet och många band hade svårt att nå ut 

med sin musik, även om de fanns de som lyckades. Till en början var det i syn-

nerhet i Stockholmstrakten som death metal hade sitt fäste, med band som Ent-

ombed, Nihilist och Morbid. I Göteborgstrakten fanns det däremot ett band med 

Tomas Lindberg i spetsen, som tog plats på metalscenen. Bandet bildades 1986 

och gick under namnet Conquest, men 1988 ändrade man line-up och bytte även 

namn till Grotesque.140 För att nå ut med sin musik sysslade banden med det som 

kallades ”tape trading”, som gick ut på att man bytte kassettband med andra band 

och även med intresserade lyssnare. Detta begränsade scenen då kassettbanden i 

stort endast cirkulerade bland de som var delaktiga i utbytesarrangemanget, men 

1989 började allt fler album släppas och death metal kom att nå ut till större ska-

ror.141 Under 1990-talet var inte death metal längre centrerat till Stockholmstrak-

ten, utan började på allvar att spridas runt om i landet. Det var också nu som Gö-

teborg kom att starta sin resa till att bli internationellt känd som en metalstad. Sta-

den kallas också ”heavy metal capital of Sweden” då Göteborg anses ha en bety-

dande förmåga rent musikaliskt, och då själva heavy metalkulturen har ett starkt 

fäste där folk i alla åldrar förenas och engagerar sig.142 

 När At The Gates bildades 1990, med delvis tidigare medlemmar från Gro-

tesque, började de att spela en mer melodisk death metal. Den kom att gå under 

namnet göteborgssoundet.143 Men vad är då göteborgssoundet? Först och främst är 

göteborgssoundet melodic death metal, vilket är en mer melodiös subgenre av 

death metal.144 Melker Becker och Mattias Lindeblad (2014) förklarar soundet som 

”tight, snabbt och fräsch melodiös dödsmetall med krispiga gitarrer och välartiku-

lerad growlsång”.145 Sam Dunn talar i Metal Evolution med Tomas Lindberg, 

sångare i At The Gates och tidigare även i Grotesque, om hur göteborgssoundet 

skapades. I samma veva som At The Gates började spela in skivor, menar även 

Lindberg att thrash metalscenen hade stagnerat och att den ivrighet som fanns i de 

tidigare thrash metalproduktionerna hade gått förlorat. Han berättar att de lyss-

nade om och om igen på låtar som ”Master of Puppets”, ”Darkness Descends” och 

”Reign in blood” för att försöka precisera vad det var som gjorde låtarna viktiga, 
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och när At The Gates skapade sin musik tog de med element från thrash metal 

samtidigt som de ville skapa något eget. Kahn-Harris säger i samma serie att gö-

teborgssoundet använder sig av tempot som återfinns i thrash metal, samtidigt 

som det delvis tar avstånd från death metals avsaknad av melodi. Kahn-Harris 

menar att göteborgssoundet delvis är en omtolkning av en tidigare period inom 

metal då thrash fortfarande hade en koppling till mainstream heavy metal. Ett an-

nat framträdande band inom göteborgssoundet är i In Flames vars gitarrist Björn 

Gelotte även han diskuterat soundet med Sam Dunn. Gelotte menar att just den 

melodiska aspekten på göteborgssoundet delvis grundar sig i det musikaliska arvet 

som finns i Sverige, där folkmusik alltid varit viktigt. Att kombinera aggressiv 

musik med melodier och sedan ha några ”hooks”, är enligt Gelotte något som In 

Flames alltid jobbar utifrån.146 At The Gates, tillsammans med In Flames och Dark 

Tranquillity, utgör själva grunden för denna specifika typ av death metal och de 

har alla nått internationell framgång. Detta har också möjliggjort för andra göte-

borgsband att lättare få skivkontrakt och Göteborg har kommit att bli en respekte-

rad stad inom metalvärlden.147 

Figur 1. At The Gates på Metaltown i Göteborg 2016. 

Foto: Grant Purdy.  
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At The Gates, In Flames och Dark Tranquillity 

Men vilka är då dessa tre band? De har en delvis gemensam historia då flera ur de 

olika banden växte upp i medelklassområdet Billdal utanför Göteborg. De um-

gicks redan i tonåren då intresset för metal började växa fram.148 Under sina re-

spektive karriärer är det Dark Tranquillity och In Flames som spelat tillsammans 

sedan starten 1990, medan At The Gates haft en brokigare resa. De har vid flera 

tillfällen valt att lägga ner, för att sedan återuppstå igen. Under sin första aktiva 

period släppte At The Gates fyra studioalbum där genombrottet kom med det 

tredje albumet Terminal Spirit Disease från 1994.149 Sam Dunn som gjort Metal 

Evolution har också gjort en serie som heter Metal Evolution: Albums, där han 

utforskar de album som har format metalscenen och som är väldigt inflytelserika 

men samtidigt underskattade. At The Gates fjärde album som släpptes 1995, 

Slaughter of the Soul, är just ett av dessa album som i efterhand har hyllats och 

anses vara ett av de viktigaste albumen som släppts inom extremmetal. Dunn me-

nar till exempel att albumet räddade thrashgenren, och att soundet inte gick att 

finna någon annanstans. Han lyfter särskilt hur gitarrerna lät och sångaren Tomas 

Lindbergs röst.150 Efter en turné i USA 1996 valde man att lägga ner bandet, men 

2007 gick At the Gates ut med att de skulle ha en världsomfattande återföre-

ningsturné under några månader 2008. Denna turné skulle vara den sista chansen 

att se bandet spela live, och intresset var stort med många slutsålda spelningar och 

stora festivaler på schemat. Bandet lade åter igen ner efter 2008, men i december 

2010 stod det att läsa i Göteborgs-Posten att At the Gates än en gång skulle åter-

förenas för att bland annat spela på göteborgsfestivalen Metaltown sommaren 

2011.151 2012 skrev bandet på sin facebooksida att de skulle fortsätta att turnera 

under 2012, vilket de även gjorde under 2013. Året därpå, 2014, släppte At The 

Gates sin första skiva sedan 1995, At War with Reality, och har sedan fortsatt att 

turnera och vara ett aktivt band.152 

För In Flames och Dark Tranquillity har det sett väldigt annorlunda ut. Till 

skillnad från At The Gates har de varit aktiva band sedan starten och haft kontinu-

erliga karriärer. Dark Tranquillity hette mellan 1989-1991 Septic Boiler, och hade 

till en början Anders Fridén som sångare. Fridén stannade i bandet till 1993 innan 

han 1995 tog över som sångare i In Flames. Innan Fridén tog över där var det 

Dark Tranquillitys nuvarande sångare, och tidigare gitarrist, Mikael Stanne som 
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mellan 1993–1994 stod för sången i In Flames.153 Dark Tranquillity har under sin 

karriär hunnit släppa tio studioalbum, varav det första kom 1993 och heter Sky-

dancer och det senaste kom 2013 och går under namnet Construct.154 Även om At 

The Gates må vara ett av de mest internationellt inflytelserika svenska metalban-

den, så är In Flames kanske Sveriges just nu största metalband. De har sålt nära 

tre miljoner album, och delat scen med stora, framgångsrika band såsom Iron 

Maiden och Metallica. Hittills har In Flames hunnit släppa elva studioalbum, där 

det första var Lunarstrain från 1994 och det senaste Siren Charms från 2014.155 

Kulturarv och musik 

I sin text ”Musik som kulturarv och kanon” ställer sig Stefan Bohman frågan om 

varför det inte är lika självklart att betrakta musik som kulturarv som det är att 

betrakta konst och litteratur som kulturarv. Han beskriver hur han i sin förra roll 

som chef på ett musikmuseum ställdes inför frågan ”varför sparar ni på en massa 

musikinstrument man inte får spela på?”. Detta är för honom en konstig fråga i ett 

kulturarvs- och museisammanhang, då han menar att man exempelvis aldrig 

skulle fråga Nordiska museet varför de sparar på massa gamla folkdräkter som 

man inte får använda, eftersom dräkterna ”ska vårdas som viktiga minnen”. In-

strument däremot anses istället förlora sitt värde om man inte brukar dem.156 Boh-

man påvisar också ytterligare en aspekt på den syn man generellt har på musik, då 

han menar att den lilla mängd forskning som behandlar musik inte är proportion-

erlig i förhållande till den betydelse musik har för samhället. Han menar att musi-

ken har en enorm betydelse, men trots det behandlar forskningen till störst del 

litteratur och konst, vilket också prioriteras i fråga om museer och arkiv. Diskuss-

ionen kring musik som kulturarv behöver lyftas, och Bohman menar att det be-

hövs argument för att få igång forskningen kring detta ämne.157 

Musik kan, enligt Bohman, framförallt studeras utifrån två olika perspektiv. 

Dels kan man studera musiken som sådan, men man kan även studera musik som 

en källa till kunskap om samhället. Han menar att ”musik i sig i betydelsen rytm, 

harmonik och form, är beroende av det omgivande samhället, liksom man omvänt 

måste kunna något om musiken i sig för att använda den som objekt för förståelse 
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av det omgivande samhället”.158 Ur detta perspektiv beskrivs därför musik som ett 

nyckelhål, ur vilket man kan försöka skapa sig en förståelse över andra människor 

i samhället. Musik kan uppfattas och tolkas på olika sätt av människor och olika 

ideologiska grupper i samhället, vilket Bohman menar beror på att musik är en 

abstrakt och icke-språklig uttrycksform och på så vis neutral och öppen för tolk-

ningar från olika håll och perspektiv. Detta senare perspektiv är sammankopplat 

till forskning om musik som kulturarv, då denna behandlar uppkomst och utveckl-

ing av olika musikaliska genrers. För att exemplifiera lyfter Bohman jazzens ut-

veckling i Sverige under 1900-talet, som från början var ett samlingsnamn för 

populärmusik i stort och ofta associerat med synd och det som var främmande. 

Under första hälften av 1900-talet beskrevs jazz vid flera tillfällen som en sjuk-

dom, trots att det var väl utbrett och hade en stor publik i landet (jämför tidigare 

text om metal och AIDS, se sida 16). 1921 gjorde till exempel pianisten och diri-

genten Hjalmar Meissner ett uttalande om att jazzen spred sig likt en infektions-

sjukdom. Musiken saknade fäste hos etablissemanget, och klassades därför inte 

som ”god smak” och på så vis kunde det heller inte tillges en status som kulturarv. 

Jazz var en musikalisk avart, och det var inte förrän under senare delen av 1900-

talet som ett mer allmänt accepterat intresse för musikstilen väcktes och doku-

mentationen kring jazz påbörjades. I samband med detta stramade man åt den ti-

digare breda definitionen om vad som egentligen räknas till genren i syfte att 

skapa en representativ bild av jazz. Idag anses jazz vara likvärdigt med klassisk 

musik, och är numer ett allmänt etablerat kulturarv.159 Jazzen är på så vis ett ta-

lande exempel på den tidigare beskrivna process som något måste genomgå för att 

tillslut kunna beskrivas som kulturarv. 

Okej, Siewert och den farliga hårdrocken 

Utifrån ovan beskrivna sätt att studera musik kan man inom hårdrocken finna en 

process som kan liknas med den process som jazzen genomgått, även om denna 

ännu bara är påbörjad och kanske inte alls kommer ha samma typ av utgång som 

den förra. 1980 gavs det första numret av musiktidningen Okej ut, vilken har be-

skrivits som ”ett dokument över ett årtionde då varenda tonåring absorberade 

varje bokstav och varje bild, svältfödda på populärkultur. Sidorna blev ett fönster 

mot en annan värld – långt ifrån nyponbuskar, flourtanter och vuxna som inte fat-

tade någonting.”160 I tidningen lyftes artister och band som inte syntes i statens 

medier, och framförallt blev tidningen en länk mellan hårdrocksgrupper och deras 

svenska fans. Tidningen anses till och med ha varit av stor betydelse som inspirat-

ionskälla för de framtida hårdrocksmusiker som växte upp i Sverige under denna 
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tid, eftersom de var det enda nationella medium som tog hårdrocken på allvar och 

gjorde den musikaliskt likvärdig med vilken annan genre som helst. Efterfrågan 

på hårdrock från läsarna var stor, och genren tillgavs därför mycket utrymme i 

tidningen.161 Den före detta Okej-journalisten Jörgen Holmstedt beskriver i doku-

mentären Allt som fanns var Okej att hårdrockarna också var de som gjorde sig 

bäst i tidningen, då han menar att de var mest bildmässiga. De poserade med rått 

kött, köttben, pentagram och dödskallar och tog på så sätt med sig sin image från 

scenen till fotograferingen. Framförallt väckte publiceringen av det amerikanska 

heavy metal bandet W.A.S.P. uppståndelse, vilket resulterade i en moralpanik hos 

landets Hem och skola-föreningar. Bandets liveframträdanden ansågs vara både 

våldsamma och sexistiska, då de bland annat innehöll en simulerad halshuggning 

av en naken kvinna, rått kött och sågklingor i skreven. I Sverige resulterade detta i 

att W.A.S.P. var likvärdigt med det farliga videovåldet, och man bemötte det där-

för med stort allvar.162 Jämtlands Hem och skola-distrikt skickade därför ett upp-

rört brev till Okejs chefredaktör Hans Hatwig. Föreningen menade att de har för-

ståelse för att ungdomar ska få ha sin musik, men att de inte stödjer hårdrocken.  

[…] vi vänder oss emot att ni är med och hjälper hårdrocksgrupper som använder våld, blod, 
nakna kvinnor och all sköns smörja i sin image, för att på så sätt väcka uppmärksamhet. Vi är 
oroliga att den här typen av band kan utlösa ett helt nytt våld byggt på nån sorts märklig djä-
vulsdyrkan. Det finns inget sådant behov bland våra ungdomar. Grupper som inte klarar sig 
utan sådan image, ska ni som ungdomstidning bojkotta.163  

 

Som en avslutning på brevet valde de att hota tidningen då de skrev ”är det så att 

ni inte tar ert moraliska ansvar och ser till att denna typ av hårdrocksgrupper ej tas 

in i er tidning, så ser vi oss tvingade att ta till andra åtgärder mot tidningen”.164 

Hatwig svarade genom att publicera en artikel där han menade att han inte brydde 

sig om föreningens ”märkliga” åsikter, utan Okej var på ungdomarnas sida och 

vägrade därför censurera. I sin position som nationellt etablerad tidning försva-

rade Hatwig alltså inte bara en subkultur, utan dessutom en subkultur som kunde 

betraktas som ”folk devils”. Även om flera av de band som figurerat i tidningen 

kan sägas tillhöra den ovan nämnda ”wash-out”-utbrytningen, och på så vis inte 

den ursprungliga undergroundrörelsen, kan det ändå ses som spektakulärt att han 

ställde sig på en subkulturs sida. Samtidigt handlade hela Okej om ungdomskultur 

i stort, men med tanke på hur världsomspännande moralpaniken var kring just 

hårdrocken är det trots allt anmärkningsvärt att han inte backade. Okej upplevs 

enligt oss nästan som ett undantag i den subkulturella sfären, då det var vuxna 

som skrev för ungdomar utifrån ungdomars önskemål istället för ett vuxet per-
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spektiv. Däremot fungerade förmodligen Okej på grund av kommersialismen 

bland ungdomar, och till följd av moralpanik lockades kanske därför nyfikna ung-

domar till tidningen. Den hetsiga diskussionen i Okej blev uppstarten till en medi-

eskandal som kulminerade den 29 oktober 1984 då det första avsnittet av debatt-

programmet Svar Direkt med Siewert Öholm sändes, i vilken man debatterade om 

1980-talets hårdrock med fokus på just W.A.S.P.165 Musikjournalisten Anders 

Tengner hade innan avsnittet spelades in publicerat en artikel om bandet, och blev 

därför inbjuden till programmet. Han har i efterhand liknat avsnittet med en av-

rättning av honom i hans roll som ung musikjournalisten där han pressades i di-

rektsändning av Öholm, som till sin hjälp fyllt studion med barn, upprörda föräld-

rar och diverse kulturpersonligheter.166 Han hade dessutom laddat upp med korta 

inslag där människor på stan fått svara på vad de tycker om W.A.S.P. Det är dock, 

menar vi, ett väldigt selektivt urval och de som får komma till tals är framförallt 

äldre människor och ett barn. De erkänner inte hårdrocken som riktig musik, utan 

kommer med uttalanden likt ”hur långt kan man gå […] när det gäller urarta från 

verklig musik och verklig sång” och ” varför duger inte den gamla musiken?”. Det 

nioåriga barnet som intervjuas tycker att W.A.S.P. är både dåliga och äckliga på 

grund av sina långa hår. Hon ”brukar inte titta på” deras image, och kan med 

andra ord inte bidra till debatten, men ses trots allt som en del av den.167 Då hela 

avsnittet till synes handlar om att kritisera och smutskasta hårdrock som genre, 

upplever vi också att allt är vinklat ur detta perspektiv. Det är således en hel studio 

av åsikter mot den ensamma Tengner, som får stå till svars för en hel genre. I och 

med detta avsnitt blir det oerhört tydligt att hårdrocken och hårdrockarna var ”folk 

devils” och allmän egendom, där kristna tillsammans med en statlig kanal tog sig 

rätten att kritisera, döma och dessutom kategorisera dessa människor. Hårdrock 

ansågs inte vara ”god smak” och kritiserades av makthavarna, i det här fallet sta-

tens medier och normsamhället, på ett sätt liknande det som jazzen utsattes vid 

1900-talets mitt. Hårdrocken fick likt jazzen utstå massiv kritik och jämförelser 

med sjukdomar, vilka kan härledas till att det var något helt nytt som man inte 

visste hur man skulle bemöta. Kulturskribenten Kalle Lind lyfter just detta i Mel-

ker Becker och Mattias Lindeblads dokumentär Siewert och sågklingan. Han me-

nar att populärkulturen alltid kommer i kläm eftersom det representerar det nya 

och moderna, vilket i sin tur representerar något farligt.168 Flera av de personer 

som intervjuas i dokumentären var på något sätt delaktiga i det ovan nämnda av-

snittet av Svar Direkt, och många av dem menar att man som betraktare idag 

måste förstå att det var en annan tid med andra ideal i förhållande till hur vi har 

det idag. Kerstin Marmgren, medarbetare på Svar Direkt, syftar just på hur deras 
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reaktioner berodde på den dåvarande tidsandan. Samtidigt ger Marmgren intrycket 

av att hon personligen inte var särskilt insatt i hårdrocken som genre, eftersom 

hon menar att ”när det här kom upp då med W.A.S.P., jag hade ingen aning om 

vilka de var, men däremot så visste man ju att hårdrockare […] det är klart att det 

var ju sånt som man inte tyckte var så himla trevligt. Framförallt inte när det blev 

så [vår kursivering] utstuderat som det här var”.169 Vidare lyfter hon också det 

faktum att musikstilen var helt ny, och dessutom rå, vilket hon menar är en anled-

ning till varför man reagerade så starkt. Hon menar att de var rädda om sina barn, 

och ville helt enkelt inte att de skulle exponeras för musiken. Siewert Öholm be-

tonar också han att vi idag måste förstå att man på 1980-talet hade en annan in-

ställning till den nya hårdrocken, och att det var omdiskuterat på flera håll i sam-

hället. Enligt honom var hårdrock, tillsammans med dess blodiga skivomslag och 

satanism, ett hett ämne i föräldraföreningar, och därför menar han att det hade 

varit ett tjänstefel att inte avhandla ämnet i tv.170 Becker och Lindeblad beskriver 

samtidigt Öholm som en moralens väktare som ”ville kväva allt nytt och ifråga-

sätta all populärkultur” eftersom han enligt dem avskydde allt som ungdomar äls-

kade. Han beskrivs också som kombinerad polis, domare och bödel i sin roll som 

programledare på statens medier, och då han ansågs vara konservativ och bakåt-

strävande kunde han i sitt yrke beskydda kristna ideal.171 Följaktligen finns det i 

detta material en uniform åsikt om 1980-talets ideal som förklaring till de starka 

känslor hårdrocken väckte. Samtidigt visar den subkulturella forskningen att ung-

doms- och subkulturer alltid väckt starka känslor bland vuxna, oavsett vilket tid-

punkt det rör sig om. Känslorna och paniken som väcktes är således inget unikt 

för 1980-talet. Lars Lilliestam, professor i musikvetenskap, menar också han att 

den här typen av reaktioner inte är något nytt. Han menar till och med att argu-

menten om varför en musikform skulle vara farlig har varit påtagligt lika under 

väldigt lång tid. Den kritik som metal av olika slag idag utstår, bottnar därför i 

tidigare liknande tankar om en kultur i moraliskt förfall. Redan under tidigt 1800-

tal blev det moralpanik när valsen introducerades, eftersom den innebar kropps-

kontakt. Ännu mer moralpanik innebar rockmusik och framförallt Elvis Presley 

under 1950-talet. Precis som jazzen kritiserades den nya musiken utifrån mora-

liska, musikaliska men och rasistiska åsikter. Moralpaniken drabbade Elvis på alla 

tänkbara sätt, då allt från musiken och texterna till hans rörelser kritiserades. Lilli-

estam menar att paniken bottnar i vuxnas rädsla över att tappa kontrollen över 

ungdomar, och att musiken leder in ungdomen i ”ansvarslöst festande, sex, fylleri, 

drogbruk och liknande”. Vidare beskriver han att ”många ansåg […] på fullt all-

var att Elvis och rockmusiken kunde orsaka både ökad ungdomsbrottslighet och 
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tonårsgraviditeter”.172 Genom Okej fanns det under 1980-talet därmed plötsligt ett 

medium där vuxna tillgängliggjorde ungdomskultur för just ungdomar, och Beck-

er och Lindeblad lyfter Okej som ett av få medium som ”trotsade den goda sma-

ken, gav fan i moralen och skänkte oss hårdrock och amerikansk skräpkultur”.173  

Stereotypiska hårdrockare och de förlöjligade utövarna 

Vad exemplet med Svar Direkt visar är just hur massmedia kan skapa ”folk de-

vils” genom att sprida stereotypiska framställningar av en subkultur. Likt tidigare 

nämnda citeringar av journalister inom massmediala kanaler visar, finns det tyd-

liga stereotypiska föreställningar om hur metalheads är. I våra sökningar fram-

kommer dock inga stereotypiska föreställningar kring hur metalheads ser ut. När 

vi däremot gör sökningar på internet framträder en tydlig stereotyp av just utseen-

det. Weinstein lyfter dock att eftersom metalgenren utgörs av otaliga subgenrers, 

finns det också otaliga estetiska uttryck. Däremot menar hon att bandtröjor är ofta 

återkommande inom de flesta subgenres, och ju äldre tröjorna är desto mer status-

fyllda är dem.174 Vidare lyfter Weinstein också massmedias framställning av an-

hängarna, vilka framhålls som korkade och frustrerade pojkar och män i åldrarna 

12-22 med ursprung i vit arbetarklass. Det sistnämnda har dock inte uppkommit 

ur ingenting, för precis som ovan nämnt är genren sprungen från arbetarklassens 

ungdomar.175 Däremot är denna homogena framställning inte längre representativ, 

utan det är en föreställning från genrens begynnelse. Det är alltså generellt någon 

utifrån som beskriver ”dem”, och denna beskrivning ligger sedan till grund för de 

känslor som väcks i normsamhället och dess ledande krafter. Inom den ameri-

kanska politiken beskrivs metalgenren som ett av få kulturella fenomen som fört 

båda de politiska blocken samman i en gemensam avsky för musiken. Å ena sidan 

kritiseras genren på grund av att man inte förstår den då den dels saknar politisk 

agenda och dels är den inte en del av den kommersiella musikaliska massprodukt-

ionen. Weinstein menar därför att man med sin kritik försöker reducera musiken 

till något som bara kan beskrivas som ”a revolt against form, ’noise’ and ’dri-

vel’”.176 Att musiken saknar politiskt syfte har också setts som ett problem, ef-

tersom den frustration som musiken kommer ifrån inte kanaliseras i ett politiskt 

budskap om förbättring. Samtidigt har genren också beskrivits som ett sätt att fly 

från det politikstyrda samhället.177 Å andra sidan bottnar kritiken i kristna värde-

ringar, vilket också synliggörs i Svar Direkt. Medan de andra kritikerna fasar över 

musikens påverkan på unga att revoltera mot samhällsnormer, fasar de kristna 
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kritikerna istället över anhängarnas själar som lockas till synd genom musiken.178 

Genom att kritisera och förminska musiken, återtar kritikerna sin kontroll över 

genren vilket rättfärdigar behandlingen av den som något obetydligt. Vidare besk-

rivs musiken som naiv, primitiv och osofistikerad, vilket enligt Weinstein visar att 

kritiken är byggd på fördomar. Att skapa musik inom metalgenren kräver enligt 

henne musikalisk begåvning och förmågan att skapa musik och texter helt från 

grunden, samtidigt som man också måste förstå musikproduktion överlag då man 

ofta gör det mesta själv.179 Kritiken mot metal i allmänhet är dock synlig på fler 

håll i samhället än i enbart massmediala och politiska sammanhang, vilket Robert 

Arp (2012) lyfter. Under tiden han skrev sin avhandling menade en av hans 

professorer att ”heavy metal is the most base and simplistic form of pseudo-music 

written for adolescent boys who don’t have any musical depth or creativity, let 

alone sexual self control. It’s a lot of noise, numskulls, and nastiness, really.”180 

Trots att högre utbildning enligt studier anses leda till större förståelse för det 

snäva, förekommer det ändå motstånd bland de mest högutbildade. Citatet ut-

trycker dock en åsikt, och är därmed inte nödvändigtvis representativ för ett helt 

område, men både massmedia och professorn motsätter sig ändå teorin kring ut-

bildningens betydelse i detta fall. Detta upplever vi är en intressant kontrast till de 

etnografiska studier som gjorts vid ett brittiskt universitet, där man undersökt mu-

sikvanor hos tusen studenter i åldrarna 11–19 vilka tillhör topp fem procent av de 

mest akademiskt begåvade inom sin ålder. Sex procent av dessa hade metal som 

favoritgenre, och för en tredjedel av hela gruppen återfanns genren bland indivi-

dernas fem mest omtyckta. Deltagarna i studien menade att på grund av deras in-

telligens, kunde de ibland ha svårt i sociala situationer. Att efter sådana samman-

hang lyssna på någon form av metal, fungerade på ett terapeutiskt sätt, då musiken 

gav utlopp för den stress dessa situationer kan innebära.181  

Att människorna inom genren skulle utgöras av korkade djävulsdyrkare, är 

alltså den föreställning som enligt Weinstein ofta framträtt i massmedia. Men 

forskning visar en annan bild som tyder på intelligens och begåvning, vilket gene-

rellt sätt aldrig framkommer i massmediala kanaler. Vidare kan man också disku-

tera band likt svenska Ghost, vars uttalade syfte är att sprida satanistiskt budskap 

med hjälp av kommersiellt gångbar rockmusik (se även Sex Pistols på sida 29–

30). De använder kristna symboler och uttryck för att parodiera hela religionen, 

och deras konserter liknas med kristna mässor vilka leds av sångaren Papa Emeri-

tus III. Sångaren ska enligt bandet bytas ut i samband med varje ny skiva, och den 

nuvarande är således den tredje i ordningen.182 Bytet av ”påve” är därmed ytterli-
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gare ett sätt att driva med religionen, och en Nameless Ghoul183 säger att ”vår kri-

tik mot religionen bygger på att vi vill göra narr av den”.184 Texterna och budskap-

et faller därmed inom ramarna för metalgenren, men genom att spela kommersiell 

rockmusik har de nått ut till mainstreamediala forum. De vann till och med en 

amerikansk Grammy i kategorin ”Best Metal Performance” tidigare i år, och deras 

musik sprids även i de statliga kanalerna i Sverige.185 Ghost har i stort accepterats 

av normsamhället, trots att deras budskap är precis det som genererat mest moral-

panik. 

Michelle Phillipov (2012) menar att kontroverser kring hårdrock och metal är 

en företeelse som sker och har skett överallt i olika former. Runt om i världen 

hamnar genren i skottlinjen för kritik och ger upphov till en del problematik. Hon 

menar att den rådande synen på metal är att det inte är en riktig subkultur, och att 

det inte är en musikstil som man vill acceptera. Den första akademiska studien 

som gjordes om metal kom mer än tio år efter genrens födelse. Studien utfördes 

av Will Straw 1983, där han kommer fram till att metal inte är ett subkulturellt 

fenomen utan snarare en produkt av en skiftande musikindustri. Dock har synen 

senare ändrats då många kritiker försökt att teoretisera metal, likt med många 

andra subkulturer inom arbetarklassen, som en subkulturell reaktion till struktu-

rella orättvisor. Phillipov menar att metal dels kan förstås som ett subkulturellt 

maktåtertagande av arbetarklassens ungdomar, och dels som en social reaktion på 

det post-industriella samhället. Hon skriver att tidig forskning menar att metal var 

ett sätt att få utlopp för sina aggressioner i ett samhälle som vid tiden för metals 

födelse, befanns sig i en ekonomisk nedgång där de unga hade det sämre ekono-

miskt än sina föräldrar. Men för många är det således svårt att sätta in metal i ett 

kulturellt sammanhang just eftersom genren inte har ett uttalat politisk engage-

mang. Istället ses metal som en ventil just för ilska, och inte som något seriöst 

som manar till sociala förändringar. Det ses som en oroväckande företeelse som 

snarare än bakåtsträvande än framåtsträvande, till skillnad från punk och hip-

hop.186 I synnerhet punken lyfts i förhållande till metal, där många forskare anser 

att medan punk åtminstone hade ett mål med sin musik famlar metal utan någon 

destination. Överlag är synen på metalmusiker och deras musik negativ, då fors-

kare söker efter något de kan återfinna inom andra genres. Phillipov lyfter just att 

i många av de studier som gjorts sätts genren i förhållande till politiskt engage-

mang av olika slag, istället för att undersöka hur musiken i sig kan upplevas och 

förstås.187  
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Staten, makten och musiken  

Bohman talar om politiker, offentliga kultursektorn, ekonomiska intressenter, pro-

fessionella och allmänheten som de maktgrupper som har en ledande roll i frågor 

som rör kulturarv. Han menar att kulturarv är en maktfråga, som bland annat kan 

handla om ”en dominant makt som under en tid präglar samhället i stort”.188 Han 

lyfter censur inom musik som exempel på hur den officiella makten påverkar mu-

siken idag, då han beskriver hur musiker och kompositörer överallt till följd av sitt 

yrke både fängslas och straffas av den politiska makten.189 I Sverige är vi tack och 

lov förskonade från våld och inhumanitet när det gäller musikutövande, och cen-

sur är därför inget som förekommer. Man kan därmed inte straffas av den poli-

tiska makten till följd av sitt musikskapande, utan genom yttrandefrihetsgrundla-

gen har man istället rätt att uttrycka sina åsikter genom musik.190 Dessutom stöds 

man som musikmakare av upphovsrättslagen och den ideella upphovsrätten, vilket 

gör att man kan hävda sin rätt över sitt verk samt kontrollera vilka sammanhang 

det används i.191 I och med detta fria musikutövande skulle det breda utbudet av 

olika genres i Sverige också kunna synas på Sveriges Radio, som ju är ett statligt 

medium. Genom att studera deras programutbud kan man också ana ett relativt 

brett utbud, då olika musikgenrers representeras genom olika program. Att 

tillägna ett återkommande program för en specifik genre kan säkert vara omtyckt 

hos lyssnarna, och på så vis något positivt. Däremot är det trots allt intressant att 

vissa genrers tillägnas ett eget program istället för att vara en självklar del av det 

generella utbudet. Samtidigt som många olika genrers synliggörs, är det ändå för-

vånansvärt många som inte representeras. Vi får därför uppfattningen om att Sve-

riges Radio medvetet exkluderar vissa genrers till förmån för de som är mer 

kommersiellt gångbara. 

 Allmänhetens roll i kulturarvsprocessen kan enligt Bohman kopplas till Bour-

dieus teori kring olika kapital,192 då den personliga smaken styr vilken musik man 

väljer att konsumera. Utifrån denna tanke har olika samhällsklasser olika mängd 

kulturellt kapital, vilket därför innebär att smaken skiljer olika sociala grupper.193 

Däremot är det fortfarande staten som, genom public service, styr utbudet på sta-

tens medier då public service regleras av olika lagar och regelverk. Regeringen 

ligger bland annat bakom sändningstillståndet som reglerar vad programmen i 

medierna ska innehålla. I sändningstillståndet för Sveriges Radio kan man bland 

annat läsa att ”programutbudet ska spegla förhållanden i hela landet och den vari-
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Konstnärliga rättigheter > Yttrandefrihet [2016-05-05].  
192 Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg. Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: 

Pierre Bourdieu, utbildningssociologi [2016-05-12].  
193 Bohman (2008), s. 130. 
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ation som finns i befolkningen”.194 Public service innebär dessutom ”radio och tv 

för alla”, vilket i sin tur betyder att ”programmen görs bara med tanke på dig som 

tittar och lyssnar”. Dock har ledningen för de aktuella bolagen den avgörande rol-

len i vad som i slutändan ska sändas. 195 Public service formulering skulle visserli-

gen kunna tolkas som att det ska vara mainstreamkulturella uttryck som sprids, 

och att de inte vill att det ska sticka ut för mycket. Dock används ordet ”alla”, 

vilket är ett inkluderande ord. Formuleringen de använder är således svårtolkad, 

och ger därför enligt oss inte en rättvis bild över vad public service faktiskt är. Då 

Sveriges Radio- och Television har ett stort medialt utrymme, har de också en stor 

påverkan i vad människor exponeras för. Såvida man därför inte själv gör ett ak-

tivt val att söka upp musik bortanför public service gränser, tar man följaktligen 

del av musik som är godkänd av staten och på så vis en del av den goda smaken. 

Metals (o)synlighet i statens medier 

Jörgen Holmstedt från Okej minns hur hårdrocken lite försiktigt började synas i de 

statliga medierna under 1970-talet, dock inte på ett imponerande sätt: 

Vi hade ingen kommersiell TV och ingen kommersiell radio. Under hela min uppväxt på sjut-
tiotalet fick man se KISS i svensk TV i sammanlagt 30 sekunder. Man visade en snutt av vi-
deon till Come On and Love Me i något dåligt nöjesprogram. Men de på TV hade lagt gris-
skrik över ljudet i videon. Det var väl för att producenterna tyckte att det var så musiken lät 
egentligen. Som grisar som plågades.196 

När de tre första numren av Okej publicerades 1980 skapade det som sagt en me-

diastorm där SVT valde att rapportera ”om den nya, obehagliga ungdomstidning-

en”.197 Okej påverkade som ovan nämnt 1980-talets unga hårdrockare, och bristen 

på hårdrock i allmänhet i de statliga medierna fick fansen att börja producera fan-

zines. I det första numret av Heavy Metal Massacre finns en lång krönika om just 

avsaknaden av hårdrocken i Sveriges Radio. Detta var under hösten 1983, och 

samma år börjar de statliga medierna faktiskt uppmärksamma genren. I syfte att 

försöka få ungdomar att inte vandra omkring på gatorna och förtära alkohol, valde 

SVT tillsammans med Sveriges Radio P3 att under tre timmar sända galan Heavy 

Metal Non Stop från Dortmund under namnet Luciarock med band som Iron Mai-

den och Judas Priest. På nyårsafton samma år började P3 också sända Rockdepar-

tementet som blev det första regelbundna hårdrocksinslaget i svensk radio, då de 

varje vecka spelade en lista med ”veckans hårda låtar”. Det gjordes ytterligare 

några rikstäckande program under 1980-talet som sände hårdrock av olika slag, 

men trots det fanns det fortfarande utrymme för programmet Power Hour i Norr-

                                                 
194 Tillstånd för Sveriges Radio AB att sända ljudradio (2013), s. 4.  
195 Radiotjänsts webbplats > Avgiften > Public service [2016-01-27].  
196 Johannesson & Klingberg (2011), s. 130. 
197 Johannesson & Klingberg (2011), s. 129. 
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köpings lokalradio. Programledarna menar idag att eftersom de nationella medier-

na inte brydde sig om genren fick de själva tillgång till högkvalitativa intervjuer 

med band och artister som Metallica, Anthrax och Ozzy Osbourne när de var i 

Sverige. Dessutom menar de att det bristande intresset också var anledningen till 

att skivbolag skickade skivor till just dem, eftersom det inte fanns någon annan att 

skicka dem till.198  

 Under 1990- och 2000-talet hade flera olika genrers inom hårdrocken blivit 

eller börjat bli kommersiellt framgångsrika och på så vis också aktuella för olika 

medier. I Sverige var death metal under en period oerhört populärt, och Nöjesbla-

dets omslag med stockholmsbandet Entombed innebar att genren för första 

gången lyftes i den respekterade kulturjournalistiska sfären. Överlag sålde svenska 

death metalband album i samma grad som popartister i Sverige, vilket innebär att 

death metal och pop hade i princip lika mycket framgång kommersiellt räknat. 

Vidare beskrivs den tidigare nämnda livesändning i SVT av konserten ”The Big 

4” på Ullevi i Göteborg 2011 med thrash metalbanden Metallica, Slayer, Mega-

deth och Anthrax som exempel på hur accepterad metal blivit. Samtidigt bevakas 

nu också death metalband av stora medier i hela landet genom recensioner, och 

genren anses till och med ha ett större finkulturellt kapital än traditionell metal.199  

 Metal har även synliggjorts i Sveriges Radio under 2000-talet genom pro-

grammet Rundgång i P3. De sändes under några år med start 2002, och 2006 om-

formades det till en säsong i SVT.200 Fram till den 2 januari 2016 har Musikguiden 

i P3 varje lördag mellan klockan 22–00 också sänt P3 Rock, där programledaren 

Håkan Persson uteslutande spelat rock och metal. Programmet har nu utgått ur 

tablån, och musiken som spelades i programmet har istället införlivats i Musik-

guidens övriga utbud. Varje måndag mellan klockan 22.03–23.00 spelas emeller-

tid Perssons spellistor fortfarande.201 Genren i stort är därför synlig i statens me-

dier, men då programmet sänds en knapp timme sent på måndagskvällar menar vi 

att det trots allt finns utrymme för att öka tillgängligheten. Metal i allmänhet och 

göteborgssoundet i synnerhet kan därför till viss del ses som relativt osynligt i 

Sveriges Radio idag. Det finns dock undantag där göteborgssoundet ändå synlig-

görs i Sveriges Radio. Bland annat i samband med den årliga P3 Guldgalan som 

också sänds i SVT, där In Flames vunnit kategorin ”årets rock/metal” två gånger 

och At The Gates en gång sedan galan startade 2003.202 I övrigt har göteborgs-

soundet också uppmärksammats i samband med den årliga utdelningen av det 

svenska Grammis-priset. In Flames har varit nominerade sammanlagt sex gånger i 

kategorin ”årets hårdrock/metall” samt en gång som ”årets liveakt”. Sammantaget 

                                                 
198 Johannesson & Klingberg (2011), s. 133–135. 
199 Johannesson & Klingberg (2011), s. 119, 139, 141. 
200 Becker & Lindeblad (2014), s. 16–17.  
201 Sveriges radios webbplats > P3 > Program A till Ö > Musikguiden [2016-01-28].  
202 Sveriges radios webbplats > Program > P3 Guld > Tidigare P3 Guld [2016-02-03].  
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har de vunnit tre gånger i den första kategorin.203 Dark Tranquillity har varit nomi-

nerade i kategorin ”årets hårdrock” vid ett tillfälle, dock utan att ha vunnit.204 At 

The Gates har varit nominerade vid två olika tillfällen i kategorin ”årets hård-

rock/metall”, och 2015 vann de en Grammis för albumet At War with Reality.205 

Samma år uppmärksammades de också som ovan nämnt av Sam Dunns dokumen-

tärserie om inflytelserika album, vilket i sin tur noterades av lokalradion P4 Göte-

borg.206 2015 fick At The Gates också avsluta musikåret på Liseberg med en kon-

sert på Stora scenen den 18 september 2015.207 In Flames är dessutom det första 

metalbandet någonsin som vunnit regeringens Musikexportpris, vilket är ett pris 

som lyfter musikaliska insatser som gynnat Sverige internationellt.208 Genom alla 

de framgångar death metal haft under de här åren, har genren vid olika tillfällen 

gått från att vara en undangömd subkultur till att bli en modefluga och kommersi-

aliserat. Johannesson och Jefferson Klingberg ställer frågan om hur man som band 

ska överleva ”inom en genre där ’sell out’ respektive ’rip off’ sedan dag ett varit 

de ultimata skällsorden”.209 Band som In Flames turnerar till exempel över hela 

världen, och deras framgångar har inneburit att vissa fans slutat följa dem ef-

tersom de inte längre anses vara ”true” utan likt Metallica anses de ha sålt sig. 

Men precis som Williams skriver är subkulturer ingen stillastående kultur, utan de 

är under ständig utveckling och omdefinieras därför till följd av interaktioner mel-

lan människor inom och utanför subkulturen. När metalband blir kommersiellt 

framgångsrika uppstår dock ofta en konflikt, eftersom de då ibland inte längre 

anses vara underground. I en intervju i podcasten Kronlogen i P3 diskuterade pro-

gramledaren Jenny Seth och In Flames frontman Anders Fridén huruvida 

mainstreammedia och regeringens uppmärksamhet är helt och hållet positivt. Per-

sonligen anser Fridén att det snarare är bättre i det långa loppet att arbeta i 

skymundan som de gjort fram tills alla utmärkelser, då de har kunnat skapa flera 

album och en stark relation till sina fans. De hade inte en hit från första stund som 

de sedan behövde leva upp till alternativt försvinna. Han menar också att för In 

Flames har det någonstans ”ändå känts skönt att tillhöra någon slags underdog 

[…] kategori”.210  

 Christoffer Röstlund Jonsson är journalist och har ägnat 16 år åt hårdrock i 

bland annat tidningarna Close Up Magazine, Sweden Rock Magazine och Afton-

bladet. Han menar att hårdrocken fortfarande inte tas på allvar av de stora medi-

                                                 
203 Grammis webbplats, sökord: In Flames [2016-04-13].  
204 Grammis webbplats, sökord: Dark Tranquillity [2016-04-13].  
205 Grammis webbplats, sökord: At The Gates [2016-04-13]. 
206 Sveriges radios webbplats > P4 Göteborg > Arkiv [2016-02-03]. 
207 Lisebergs webbplats > Nyhetsrum > Pressreleaser > 2014 [2016-02-03].  
208 Lindqvist (2006), ”In Flames fick Exportpriset”, i Göteborgs-Posten 7 februari 2006; Regeringskansliets 

webbplats, sökord: musikexportpriset [2016-04-26]. 
209 Johannesson & Klingberg (2011), s. 177. 
210 Musikguiden i P3, ”Kronologen”, 4 juni 2012. 
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ekanalerna, även om mer utrymme ges än tidigare. Tidningar som Dagens Nyhet-

er har enligt honom ingen profilerad hårdrocksskribent, utan han menar att man 

istället anser att hårdrock inte kräver en specialiserad journalist. Han menar att 

”ingen tillägnar hårdrocksartister lika seriösa texter som Morrissey eller andra 

kulturellt accepterade ikoner”, utan det betraktas i vissa fall fortfarande som något 

barnsligt.211 Utifrån detta perspektiv framstår det som att det därmed inte finns 

kunskap och förståelse för musiken, och att man därför inte heller gör reportage 

om banden. Likt det tidigare beskrivna exemplet om Bröderna Hårdrock visar, 

hamnar hårdrock som genre i stort gärna i en selektiv framställning genom sin 

position som ”folk devils”. Att ett medium som SVT, vare sig det är medvetet 

eller omedvetet, bidrar till förlöjligandet av hängivna fans stärker Röstlund Jons-

sons reflektion om att hårdrock i allmänhet betraktas som något barnsligt, och 

som många menar att man ska växa ifrån. Men att vara en del av en subkultur är 

inte längre något som hör till ett visst stadie i livet, utan det kan lika gärna bli ett 

livslångt sätt att leva. Att regeringen prisat In Flames är dock en form av bekräf-

telse från de styrande kulturarvsmakarna att musiken är något riktigt och inte ett 

skämt för ungdomen, vilket skulle kunna öppna för fler seriösa skildringar av gen-

ren i statliga medier.  

Vem lyssnar på vad och varför? 

Att en undergroundgenre likt göteborgssoundet inte är särskilt synligt i radio kan 

få sin förklaring genom Lilliestam, som menar att det finns två typer av musikan-

vändare. Den ena är den så kallade mainstreamlyssnaren, vars musikkonsumtion 

härleds till kommersiell radio och samlingsalbum likt Absolute music. Som 

mainstreamlyssnare lyssnar man alltså på den musik som för stunden är i ropet 

och toppar radions spellistor. Den andra typen är genrespecialisten som aktivt 

söker upp musik, och som skaffar sig ingående kunskaper om en eller flera speci-

fika snävare genrers. Denna typ av lyssnare är mer hängiven och konsumerar mu-

sik på ett helt annat sätt än mainstreamlyssnaren, och man lägger generellt mer 

pengar på musiken. Ytterligare en egenskap hos genrespecialisten är avståndsta-

gandet från mainstreammusik och kommersialism.212 Just kommersialism symbo-

liserar i detta sammanhang något negativt, men det går att koppla två olika definit-

ioner till begreppet. Å ena sidan är det ett starkt värdeladdat ord, då det innebär att 

det konstnärliga i musikskapandet tillsammans med produktionen är sekundär i 

förhållande till den vinstdrivande aspekten. Man skapar helt enkelt musik i syfte 

att tjäna pengar. Å andra sidan kan begreppet också vara neutralt, då den musik-

skapande verksamheten följer de marknadsmässiga villkor som finns. Därför me-

nar Lilliestam att en stor del av den musik som skapas idag också påverkas av 
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marknaden, eftersom ”någon måste på något sätt betala för musiken”.213 Följaktli-

gen behöver en kommersiell framgång inte innebära en ”sell out” från bandets 

sida. Slutligen visar en hänvisning av Lilliestam till Erling Bjurström att avstånds-

tagandet till mainstreammusik är särskilt tydligt inom metalvärlden, där han me-

nar att lyssnaren ofta tar avstånd från andra genres som en hyllning till sin egen.214 

Lilliestam diskuterar också utifrån sociologiska aspekters påverkan som förklaring 

till varför man lyssnar på en viss typ av musik. Bostadsort anses vara en bidra-

gande faktor till hur genrespecifik man är i sitt lyssnade, och han menar att ju 

mindre orten är desto svårare blir det att utveckla en snäv musiktradition. Dessu-

tom menar han att behovet av att skapa en subkulturell identitet är betydligt 

mindre i en liten ort jämfört med en storstad. Den stora skillnaden i musikutbudet 

mellan en storstad och en mindre ort, är givetvis också en bidragande faktor. Trots 

att den tekniska utvecklingen inneburit en större spridning av musik, är det trots 

allt ingen självklarhet att all musik når ut till en större publik. Detta beror enligt 

Lilliestam på att de traditioner och kulturvanor som präglar en plats också påver-

kar den enskilde individen.215 Social bakgrund är ytterligare en sociologisk aspekt 

som anses spela en roll i hur en persons musikvärld ser ut. Lilliestam hänvisar till 

studier som visar att personer med högre utbildning tenderar att ha ett större mu-

sikintresse än personer som saknar högre utbildning. Han menar att detta beror på 

att den nyfikenhet och bredare perspektiv som en utbildning oftast leder till, också 

appliceras på en persons musikintresse vilket i sin tur resulterar i att man gärna 

söker upp snävare genres. Musikintresset återspeglas också hos barn då undersök-

ningar har visat att antalet barn som spelar musikinstrument hemma, inom kom-

munala musikskolor eller inom högre musikutbildningar till störst del utgörs av 

barn till föräldrar med högre utbildning eller som tillhör medelklass. Generellt är 

dessa barn oftast mer kulturellt aktiva över huvud taget.216 Med exemplet göte-

borgssoundet kan man finna kopplingar mellan Lilliestams diskussion och ban-

dens härkomst, vilket är något som också påtalas av Johannesson och Klingberg. 

De beskriver hur göteborgsscenen framförallt utgjordes av musiker från välmå-

ende villaområden i stadens förorter. Anders Fridén minns en spelning med Gro-

tesque 1988 på en högstadieskola i området, där traktens ungdomar från ”det fina 

folket” utgjorde en stor del av publiken. Tomas Lindberg brände en bibel på scen, 

varefter spelningen avbröts av Hem och skola-föreningen. Lindberg hotade med 

djävulen och rev sig samtidigt blodig i ansiktet. Kontrasten mellan subkulturen 

och mainstreamkulturen var tydlig den kvällen, och Dark Tranquillitys sångare 

Mikael Stanne pekar på just vanligheten inom mainstream som en anledning till 
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att vilja sticka ut och inte följa i föräldrarnas fotspår.217 Ungdoms- och subkulturer 

är ofta motreaktioner mot tidigare generationer vilket i kombination med Lilli-

estams ovan beskrivna diskussion, gör medelklassförorten Billdal till en rimlig 

härkomst för en så pass snäv musikalisk genre som göteborgssoundet är.  

                                                 
217 Johannesson & Klingberg (2011), s. 109–110, 116–117.  
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Kulturarvsinstitutioner och subkulturer 

Vi ska undersöka hur Göteborgs stadsbibliotek, Göteborgs stadsmuseum och In-

stitutet för språk och folkminnen förhåller sig till det lokala musikala kulturarvet, 

genom att studera det utifrån exemplet göteborgssoundet inom metal. Då At the 

Gates, In Flames och Dark Tranquillity är de band som tillsammans utgör grunden 

för denna specifika genre är det också de band som kommer att figurera som ex-

empel i undersökningen. För att kunna få fler perspektiv på situationen på de tre 

institutionerna väljer vi också att presentera dem, samt deras uppdrag. För att få 

ett nationellt perspektiv vilket skulle kunna ligga till grund för en jämförelse med 

det lokala, sker samma sökningar även i Musikverkets tillgängliga kataloger. 

Institutionerna och deras uppdrag 

Göteborgs stadsbibliotek 

Det som idag är Göteborgs stadsbibliotek har sina rötter i Dicksonska folkbiblio-

teket, som kom till med hjälp av James Robertson Dicksons testamenterade 

pengar och som invigdes 1897. Biblioteket låg till en början på Södra Allégatan 

innan det 1967 flyttade till sina nuvarande lokaler på Götaplatsen.218 Stadsbiblio-

teket stängdes 2012 för en omfattande ombyggnation, och återinvigdes under vå-

ren 2014.219 

Göteborgs stadsbibliotek är ett folkbibliotek och lyder under bibliotekslagen. I 

bibliotekslagen står det att ”biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska 

verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskaps-

förmedling och fri åsiktsbildning”.220 Vidare står det också att biblioteken ”ska 

främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och 

forskning samt kulturell verksamhet i övrigt”.221 Viktigt är att det även ska vara 

tillgängligt för alla, och Göteborgs stadsbibliotek riktar sig just till alla. I biblio-

tekslagen står det också att kommuner och landsting ska ha biblioteksplaner för 
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sina biblioteksverksamheter.222 Detta har Göteborgs stad förverkligat genom sin 

Biblioteksplan för Göteborgs stad 2013–2021. I biblioteksplanen presenteras sju 

målbilder som biblioteken jobbar mot. Dessa målbilder är följande: 

 Det komplexa biblioteket med det varierade innehållet 

 Det demokratiska biblioteket där allas medverkan spelar roll 

 Det samtida och öppna biblioteket 

 Det angelägna biblioteket med den höga användningen 

 Det berättande biblioteket och inbjudande biblioteket 

 De olika kompetensernas bibliotek där allas kunskaper är av betydelse 

 Det lärande, lyhörda och kompetenta biblioteket223 

Med målbilderna vill biblioteken bland annat att man som besökare ska kunna 

”uppleva, samtala och reflektera kring kulturprogram som […] gränsöverskri-

dande arrangemang och aktuella föreläsningar”. Biblioteken ska ha användaren i 

fokus då det kommer till medieinköp och programplanering, och det fokuseras 

också på att användaren ska ha konstant tillgång till bibliotekens digitala me-

dier.224 Just medier och människors möten med dem är en central del av biblio-

tekets verksamhet. Det ska vara enkelt för användare att orientera sig bland biblio-

tekens medier och finna det man söker. Vidare tänker man att ”likaväl som man 

kan känna delaktighet och tillfredställelse i att hitta det efterfrågade och välkända 

skall man också få möta det oväntade och överraskande som bidrar till nya insik-

ter”. Istället för att enbart komma i kontakt med det som är bekant, ska använda-

ren få en chans att bli lockad, inspirerad och utmanad av det som är okänt.225 Det 

finns ingen uttalad policy angående hur stadsbiblioteket arbetar och förhåller sig 

till musik. Vad som står om musik är att det finns tillgängligt via e-tjänster i det 

digitala biblioteket, och att man ska ha möjlighet att lyssna på musik i det fysiska 

biblioteket.226 

Göteborgs stadsmuseum 

Göteborgs stadsmuseum är beläget i Ostindiska huset i centrala Göteborg. Det har 

varit museiverksamhet i byggnaden sedan 1861 då Göteborgs museum grundades. 

Till en början hade museet inte någon särskild inriktning, utan där skulle finnas 

allt. Men då Göteborg 1923 firade sitt 300-års jubileum byggdes Göteborgs 
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konstmuseum och Naturhistoriska museet, vilket ledde till att både konst- och 

naturaliesamlingarna lämnade Göteborgs museum. 1946 blev museets samlingar 

uppdelade i Etnografiska museet, Arkeologiska museet och Historiska museet, 

men vid en ombyggnation 1993–1996 slogs Arkeologiska- och Historiska museet 

ihop och bildade Göteborgs stadsmuseum.227  

Det uppdrag museet har är att ”skapa sammanhang mellan Göteborgs historia, 

nutid och framtid”, vidare skriver museet att ”samlingarna, jämte en dialog med 

omvärlden, bildar grund för vårt arbete”.228 Just samlingarna är en av de äldsta och 

största i Sverige, där en del finns att se på museet. Man har flera basutställningar 

som behandlar både Göteborgs och Västsveriges historia under en 12 000 års pe-

riod. Utöver de fasta utställningarna har museet också bibliotek, arkiv och sam-

lingar, samt tillfälliga utställningar såsom ”Musiklivet Göteborg 1955–2018” vil-

ken visas under våren 2016. En annan uppgift som faller på museets Kulturmiljö-

enhet är att agera remissinstans för Göteborg. Man deltar även i olika samverkans- 

och forskningsprojekt om bland annat kulturarv.229  

Institutet för språk och folkminnen 

Att samla in immateriellt kulturarv har en lång tradition i Sverige. Redan på 1860- 

och 1870-talen gjordes insamlingar av dialektmaterial i Lund och Uppsala. I Gö-

teborg startade en liknande verksamhet med dialektundersökningar då Göteborgs 

och Bohusläns fornminnesförening grundades på 1890-talet. Intresset för dialekt 

och ortsnamn växte och blev till slut en disciplin på Göteborgs högskola. På flera 

platser i Sverige bildas sedan arkiv och organisationer med fokus på dialekter, 

folkminnen och ortsnamn. Med tiden blev de statliga och 1970 inordnas de i 

DOVA-myndigheten, vilket är en förkortning för Dialekt- och ortnamnsarkiven 

samt Svenskt visarkiv. År 1993 bytte myndigheten namn till Språk- och folkmin-

nesinstitutet, förkortat SOFI, och 1999 överfördes Svenskt visarkiv till Statens 

musiksamlingar. Språk- och folkminnesinstitutet fick 2006 än en gång byta namn 

och denna gång till Institutet för språk och folkminnen.230 

Institutets uppgift är att ”bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, 

levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och 

immateriella kulturarv i Sverige”.231 Institutets material grundar sig alltså helt på 

det immateriella kulturarvet, och på Institutet för språk och folkminnens webb-

plats kan man läsa att begreppet innefattar all aktivitet som för människor sam-

man. Sedan Sverige 2011 ratificerade Unescos konvention om tryggande av det 

                                                 
227 Göteborgs stadsmuseums webbplats > Meny > Om museet > Museets historia [2016-03-12]. 
228 Göteborgs stadsmuseums webbplats > Meny > Om Museet [2016-03-12].  
229 Göteborgs stadsmuseums webbplats > Meny > Om museet [2016-03-13]; Göteborgs stadsmuseum webb-

plats > Utställningar > ”Musiklivet Göteborg 1955–2018” [2016-03-13]. 
230 Institutet för språk och folkminnens webbplats > Om oss > Verksamhet > Historik [2016-03-17]. 
231 Institutet för språk och folkminnens webbplats > Om oss > Verksamhet > Historik [2016-03-17]. 
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materiella kulturarvet, har Institutet för språk och folkminnens uppgift varit att 

utveckla konventionsarbetet.232 För att kunna utveckla arbetet har institutet skapat 

en organisation vilken består av fyra noder, där varje nod består av flera olika ak-

törer samt en ansvarig myndighet. De fyra noderna är Institutet för språk och 

folkminnen, vars funktion har nämnts ovan, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Sta-

tens musikverk/Svenskt visarkiv och Riksantikvarieämbetet. Nämnden för hem-

slöjdsfrågor har traditionell hantverkskunskap som arbetsområde, Statens musik-

verk/Svenskt visarkiv ansvarar för musik, dans och teater medan Riksantikva-

rieämbetet jobbar med det materiella kulturarvet och kulturmiljöer, samt sedvän-

jor och kunskap angående naturen.233 

Sökningar i institutionernas digitala verksamhet 

För att skapa oss en bild av institutionernas förhållningssätt till subkulturer, metal 

och göteborgssoundet har vi valt att göra olika sökningar, samt att skicka ut fråge-

formulär till institutionerna. Sökningarna sker genom att söka på, för uppsatsen, 

centrala begrepp på institutionernas webbplatser, i bibliotekskataloger och olika 

register. För sökningar i bibliotekskataloger har vi valt ord som överensstämmer 

med Svenska ämnesord för att få sökresultat som passar för ändamålet. Det vi vill 

undersöka är om subkulturer, metal och i synnerhet göteborgssoundet är synligt i 

Göteborgs stadsbiblioteks, Göteborgs stadsmuseums och Institutet för språk och 

folkminnens arbete utåt, samt i deras material. Vi menar att en sådan undersök-

ning, i kombination med svaren från de utskickade frågorna, kan ge oss en upp-

fattning kring vad de väljer att lyfta fram och kanske fokusera på. De sökord vi 

valt att använda är subkultur, hårdrock, metal, ungdomskultur och underground. 

Vidare kommer en variation på dessa ord att användas för sökningen i biblio-

tekskatalogen då de istället kommer att vara subkulturer, hårdrock, heavy metal, 

metal, ungdomskultur och undergroundkultur.234 Att vi även söker på ungdomskul-

tur och underground är för att öka chansen att komma åt subkulturer, då de ofta 

kan beskrivas att vara just underground eller ungdomskultur. För att se hur det 

ligger till med göteborgssoundet kommer även sökningar att göras på bandnam-

nen At The Gates, In Flames och Dark Tranquillity. Det kan vara så att banden 

har nämnts, men att det inte skett i samband med de utvalda sökorden. Dock 

skulle det kanske vara orealistiskt att nämna några av dessa tre band utan att 

nämna hårdrock, heavy metal eller metal, men vi väljer att undersöka detta i stäl-

                                                 
232Institutet för språk och folkminnens webbplats > Om oss > Levande traditioner – immateriella kulturarv 

[2016-03-18]. 
233 Institutet för språk och folkminnen > Om oss > Levande traditioner – immateriella kulturarv > Institutets 

uppdrag [2016-03-18]. 
234 Kungliga bibliotekets webbplats > Katalogisatörens verktygslåda > Svenska ämnesord [2016-04-09]. 
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let för att utgå ifrån det. Vi är medvetna om att de sökord vi valt kan innebära att 

vi i våra sökningar missar material och träffar som skulle kunna vara relevanta 

utifrån uppsatsens syfte. Men sökorden är, som vi tog upp i ”Metod och material” 

på sida 21–22, valda utifrån vårt teoretiska ramverk och delen som heter ”Metal 

och kontroverser” där just de orden förekom vara centrala.  

Göteborgs stadsbiblioteks webbplats 

Stadsbibliotekets webbplats har flera funktioner. Det är dels en blogg där musik, 

spel, litteratur, film, arrangemang etc. presenteras, och dels finns information om 

bibliotekets öppettider, nyinköpta böcker, bibliotekets lokaler och tips för vuxna 

om läsning för barn. Webbplatsen erbjuder också nyhetsbrev, en frågechatt, länkar 

till bibliotekets facebooksida och Instagram, samt ett sökfält. Det är i detta sökfält 

för inlägg på webbplatsen som våra sökningar sker. Vid en sökning på ordet sub-

kultur på Göteborgs stadsbiblioteks webbplats kommer fem träffar upp, där det rör 

sig om fyra arrangemang och ett pressmeddelande. Innehållsmässigt rör det sig 

om två träffar angående stadsbibliotekets septemberprogram för 2014 där skräck-

romantik och diskussioner kring estetiska uttryck kring skräck, romantik, hård-

rock, metal och fantasy ägde rum för de mellan 13 och 25 år. Vidare rörde det sig 

om inlägg kring ett filmaraton av dokumentärserier från 2011 angående subkul-

turer och utanförskap i Sverige, spelkultur från 2015 och om en Lovecraftfestival 

2015 där biblioteket ville hylla gräsrotsrörelsen kring H.P. Lovecrafts litterära 

skräckvärld.235  

En sökning på begreppet hårdrock ger på stadsbiblioteket fyra träffar, där det 

rör sig om olika arrangemang såsom två träffar på septemberprogrammet för 

2014, en bokcirkel som ägde rum i november 2015 om bokserien Iggy 4-ever där 

huvudkaraktären gillar hårdrock, ett kort reportage om rollspel och en speldag 

från 2010.236 Septemberprogrammet är detsamma som kom upp vid en sökning på 

subkultur, där hårdrock nämns i samband med den ovan nämnda programpunkten 

där hårdrockens estetiska uttryck delvis diskuteras. Inget av de sökresultat som 

kom upp angående hårdrock har med hårdrockskulturen i sig att göra. Hårdrock 

agerar i dessa resultat som en anekdot till något annat. Metal däremot ger 21 träf-

far vid en sökning på stadsbiblioteket. Det rör sig om pressmeddelanden, ar-

rangemang och skönlitteratur, där fyra inlägg av de 21 är av intresse för uppsat-

sen. Här kan tilläggas att två av dessa inlägg innehöll samma information, varför 

tre är ett mer korrekt antal. Innehållet i dessa inlägg angående metal rör sig om en 

diktsamling som kan vara intressant för de som lyssnar på black metal som publi-

cerades 2012, ett inlägg från 2014 om den ovan nämnda träffen för de som vill 

diskutera skräckromantik och till sist om en utställning. Denna utställning ägde 

                                                 
235 Göteborgs stadsbiblioteks webbplats, sökord: subkultur [2016-04-09]. 
236 Göteborgs stadsbiblioteks webbplats, sökord: hårdrock [2016-04-09].  
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rum under Kulturkalaset 2011 och visade upp saker från 1990-talets anarko- och 

crustpunk. Det kan ses som en subkulturell utställning, då crust är en metal- och 

hardcoreinfluerad punk och anarkopunk handlade om frihetliga idéer. Utöver detta 

är inga andra träffar relevanta då det till störst del rör sig om stadsbibliotekets 

program från 2014–2015. Metal nämns där i förhållande till exempelvis en bok 

om varven i Göteborg på finska, sökhjälp i det digitala biblioteket och fackför-

bundet IF Metal.237 

Vid en sökning på begreppet ungdomskultur kommer två träffar upp i resul-

tatlistan. De rör sig om en intervju från 2013 med en inköpsgrupp som valt att 

köpa in media med Manga, och om ungdomskulturarbete i förhållande till littera-

tur från 2011.238 Manga är tecknade serier, men kan också delvis ses som en ja-

pansk ungdoms- och subkultur med tillhörande musik och mode.239 På så vis kan 

den ändå vara värd att nämnas då det är en subkultur som lyfts fram. Däremot 

klassificerar sig inte ett inlägg om ett barn- och ungdomskulturarbete för att 

främja läsning som ungdomskultur enligt den definition vi har presenterat i upp-

satsen. Det sista sökordet underground ger även det två träffar. Det rör sig om ett 

arrangemang med författaren och undergroundkonstnären Vladmir Sorokin som 

ägde rum 2015, och om ett för 2010 nytt album av Shafiq Husayn.240 Av dessa två 

resultat är det enbart inlägget om Shafiq Husayn som skulle kunna klassas som ett 

relevant resultat i sökningen, då Vladimir Sorokins yrkestillhörighet troligtvis inte 

är detsamma som att biblioteket lyfter undergroundkulturer. Av de 1847 inlägg 

som publicerats på stadsbibliotekets webbplats i skrivande stund, gav våra sök-

ningar sammanlagt 34 träffar där 17 var relevanta och tolv var unika. Webbplat-

sen är visserligen inte särskilt gammal då de äldsta inläggen är daterade till 2010, 

och det är troligt att arrangemang och liknande kopplat till sökorden har ägt rum 

innan webbplatsens tillkomst. Men vad våra sökningar indikerar är att utifrån de 

valda sökorden lyser subkulturer, hårdrock, metal, ungdomskulturer och under-

groundkulturer med sin frånvaro bland stadsbibliotekets arrangemang och dylikt. 

Här kan tilläggas att vid sökningar på At The Gates, In Flames och Dark 

Tranquillity blev det inga träffar.241 Den bibliotekarie från stadsbiblioteket som 

besvarat våra frågor menar dock att de i vissa fall kan erbjuda en scen för lokala 

band och musiker, och gärna då i samband med en programverksamhet.242 Men 

utifrån våra sökningar på webbplatsen framkommer det att metal inte är en del av 

detta lokala utbud. Vidare skriver också bibliotekarien att då det kommer till gö-

teborgssoundet har de ingen speciell prioritering, utan att de snarare försöker ha 

                                                 
237 Göteborgs stadsbiblioteks webbplats, sökord: metal [2016-04-09]. 
238 Göteborgs stadsbiblioteks webbplats, sökord: ungdomskultur [2016-04-09]. 
239 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: manga [2016-05-10]. 
240 Göteborgs stadsbiblioteks webbplats, sökord: underground [2016-04-09]. 
241 Göteborgs stadsbiblioteks webbplats, sökord: At The Gates, In Flames, Dark Tranquillity [2016-04-12]. 
242 Bibliotekarie på Göteborgs stadsbibliotek, frågeformulär via e-post 2016-03-18.  
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det något smalare.243 Då våra sökningar pekar på att metal knappt lyfts och på att 

göteborgssoundet är helt osynligt, kan det vara intressant att fundera kring vad de 

menar med smalare. Dock får man ha i åtanke att smal musik kan vara ett relativt 

brett begrepp, där det inte nödvändigtvis behöver innebära musik som tillhör sub-

kultur- och undergroundscener. Smal musik menar vi kan även vara sådan musik 

som godkänts av etablissemanget och därmed snarare kan ses som finkulturell 

musik. För att undersöka vad de eventuellt menar tittar vi under kategorin musik 

på stadsbibliotekets webbplats för att se vad som publicerats. I ett inlägg presente-

rar en bibliotekarie sina bästa skivor 2015, och denna bibliotekarie jobbar också 

till störst del med musik. Av de sex skivorna på listan beskrivs fem av dem på 

något vis med benämningen jazz, medan en skiva beskrivs som ”melankolisk och 

poetisk popmusik framförd på den utpräglade Finlandssvenska Vasadialekten”.244 

Denna melankoliska och poetiska popmusik skulle till exempel kunna vara den 

typ av smal musik som ovan nämnts. De inlägg som publicerats av denna biblio-

tekarie handlar till störst del om jazz och klassisk musik, och visst kan det anses 

vara smal musik. Men metal har vuxit fram delvis ur både jazz och klassisk mu-

sik, och har på så vis en koppling till det vår tillfrågade bibliotekarie möjligtvis 

kan anse vara smalt. Vidare menar Björn Gelotte från In Flames att de i sitt mu-

sikskapande har inspirerats av den svenska folkmusiken, vilket vi tagit upp på sida 

38, varpå det även utifrån den aspekten kan göras en koppling mellan göteborgs-

soundet och allmänt accepterad smal musik. Då det kommer till jazzen har den 

som Bohman skriver visserligen gått den långa och hårda vägen för att nå accep-

tans där den tidigare har beskrivits som en sjukdom, men idag är jazzen ett accep-

terat musikaliskt kulturarv. En sökning på ordet jazz på webbplatsens sökfunktion 

genererar totalt 37 träffar, vilket kan jämföras med de fyra träffar som hårdrock 

gav.245 På frågan om lokal musik lyfts och om den görs synlig, då med göteborgs-

soundet som exempel, skriver bibliotekarien att utöver att de satsar på smal musik 

även ser till att ha det lokala. Som exempel nämner bibliotekarien att de köpt in 

flera exemplar av Ebbot Lundbergs senaste skiva.246 Vad Ebbot Lundberg247 har att 

göra med göteborgssoundet vet vi inte, men kanske menar bibliotekarien att Ebbot 

Lundbergs musik är just smal. Något som vi reagerar på i förhållande till avsak-

naden av metal i våra sökningar, är att till skillnad från när David Bowie248 gick 

bort, passerade Lemmy Kilmisters249 bortgång obemärkt förbi. Kanske beror det 

                                                 
243 Bibliotekarie på Göteborgs stadsbibliotek, frågeformulär via e-post 2016-03-18. 
244 Göteborgs stadsbiblioteks webbplats > Musik > Niklas bästa skivor 2015 [2016-04-13]. 
245 Göteborgs stadsbiblioteks webbplats, sökord: jazz [2016-04-13].  
246 Bibliotekarie på Göteborgs stadsbibliotek, frågeformulär via e-post 2016-03-18. 
247 Ebbot Lundberg är en svensk musiker som tidigare var sångare i Soundtrack of Our Lives. 
248 David Bowie var en mångfacetterad artist, som kanske framförallt är känd för sina insatser som singer-

songwriter och skådespelare. 
249 Lemmy Kilmister grundade bandet Motörhead, i vilket han också var frontman och sångare. Deras musik 

har beskrivits som en del av formandet av metalgenren.  
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på att David Bowie var mer allmänt accepterad än Lemmy Kilmister, men samti-

digt är vi av uppfattningen att Motörhead är och var ett av de stora namnen inom 

metal. Möjligtvis kan valet av bibliotekarien att lyfta Bowie och inte Kilmister 

bero på personliga musikpreferenser, och då det är en bloggliknande sida där per-

sonalen gör egna inlägg är det på så vis inget konstigt med det. Men man kan ändå 

fundera över hur de gör urvalen.  

Göteborgs stadsbiblioteks bibliotekskatalog 

Vid sökningarna i Göteborgs stadsbiblioteks bibliotekskatalog Gotlib används, 

som ovan nämnt, Svenska ämnesord som mall. Vidare gör vi också sökningarna 

som avancerad sökning där vi väljer att söka på ämnesord. Ämnesorden i sig är en 

intressant sak att titta närmare på då de delvis skiljer sig ifrån hur de definierats i 

uppsatsen. Det är också intressant ur den synvinkeln att det ger en viss inblick i 

hur institutioner väljer att klassificera och kategorisera avvikande kulturyttringar. 

På stadsbibliotekets webbplats finns en chattfunktion där man kan ställa frågor till 

biblioteket. I en konversation med en bibliotekarie via chatten fick vi veta att 

stadsbiblioteket utgår från Svenska ämnesord, men att de även kompletterar med 

egna vid behov.250 Men vår genomgång av ämnesorden är utifrån Svenska ämnes-

ord, då de trots allt utgör grunden. 

Ämnesordet subkulturer är en överordnad term till cyberpunk, gaykultur, 

goth, mods, punkare och rave, vilket kan tyckas vara en väldigt snäv definition.251 

Hårdrock som ämnesord är överordnat heavy metal, som i sin tur är överordnat 

death metal och black metal. Hur Kungliga biblioteket valt att definiera hårdrock 

och heavy metal överensstämmer inte med de definitioner vi har funnit i den litte-

ratur vi använt för uppsatsen. Enligt Weinstein är metal idag, som tidigare nämnt, 

ett paraplybegrepp vilket borde placeras överordnat hårdrock och heavy metal 

som i sin tur skulle kunna ses som separata musikstilar, eller till och med syno-

nymer. Varför man valt att skilja dessa åt och sätta dem i en hierarki beror kanske 

på okunskap i ämnet, eller att man valt en alternativ definition. Kungliga biblio-

teket har i en anmärkning angående hårdrock som ämnesord skrivit att det ”an-

vänds för allmänna verk om hårdrock och metal”.252 Vidare står det för ämnesordet 

heavy metal att ”för allmänna verk om hårdrock och metal, använd hårdrock”, och 

sedan att metal inte ska användas.253 I sin anmärkning använder sig då Kungliga 

biblioteket inte av begreppet heavy metal utan hårdrock och metal, där metal inte 

                                                 
250 Bibliotekarie på Göteborgs stadsbibliotek, samtal genom bibliotekets chatt-funktion på webbplatsen 2016-

04-12. 
251 Kungliga bibliotekets webbplats > Katalogisatörens verktygslåda > Svenska ämnesord, sökord: subkul-

turer [2016-04-09]. 
252 Kungliga bibliotekets webbplats > Katalogisatörens verktygslåda > Svenska ämnesord, sökord: hårdrock 

[2016-04-09]. 
253 Kungliga bibliotekets webbplats > Katalogisatörens verktygslåda > Svenska ämnesord, sökord: heavy 

metal [2016-04-09]. 
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ens är ett ämnesord. I en sökning på ordet metal hänvisas man till ämnesordet 

heavy metal, samtidigt som metal då används i anmärkningen. De två för heavy 

metal underordnade termerna death metal och black metal är inte aktuella för våra 

sökningar. Men vi finner det intressant att dessa två termer inte har några under-

ordnade termer då det finns subgenrers till dem. Anmärkningen angående death 

metal har hämtats från Nationalencyklopedin där det står att ”typ av hårdrock 

kännetecknad av bland annat distorderade gitarrer, karaktäristisk guttural sång och 

texter som handlar om döden, mystik och tabubelagda ämnen”.254 Den här be-

skrivningen stämmer inte överens med hur Nationalencyklopedin beskriver genren 

idag där de istället skriver att det är ”en typ av hårdrock som bygger på lågstämda 

distorderade gitarrer, tekniskt avancerade riff, extremt snabbt tempo och karaktär-

istisk guttural sång samt texter som ofta handlar om död eller inspirerats av 

skräckfilmer”.255 Dagens beskrivning av death metal på Nationalencyklopedin ger 

en mer accepterande bild av genren, till skillnad från Kungliga bibliotekets an-

märkning. Vad det är inom death metals textskrivning som kan anses vara tabube-

lagt framkommer inte, men det skulle vara intressant att få reda på utifrån vilka 

värderingar beslutet tas. Kanske har de valt en sådan beskrivning, inte på grund av 

okunskap eller ointresse, utan på grund av ett utifrånperspektiv där en många 

gånger negativ syn på genren och subkulturen finns. Att hårdrock eller heavy me-

tal inte klassas som en subkultur kan enligt definitionen för en subkultur enligt 

Williams ifrågasättas då både rave och punk gör det. Det kan bli problematiskt att 

söka efter något som finns i samhället, men som enligt den institutionaliserade 

kunskapen inte är klassificerat på samma sätt. Denna genomgång av heavy metal, 

hårdrock och metal i förhållande till Svenska ämnesord är aktuell för att visa på 

hur genren är inaktuellt behandlad. Det är positivt att olika metalgenrers är klassi-

ficerade inom Svenska ämnesord, men kanske skulle det vara aktuellt att uppda-

tera definitionerna för att komma närmare den struktur som vi förstått finns inom 

metal. 

Termen ungdomskultur är överordnat cyberpunk, goth, mods, popkultur och 

punkare.256 Likt subkulturer ges en väldigt snäv definition med få exempel på vad 

begreppet faktiskt innefattar. Ämnesordet undergroundkultur är underordnat ter-

men kultur, och överordnad termerna undergroundfilm, undergroundkonst, under-

groundpress och undergroundserier.257 Begreppet underground används helt enkelt 

inte på samma sätt som ämnesord, som det gör i andra sammanhang där det rör sig 

om ”alternativa och politiska strömningar utanför etablerade medier och distribut-

                                                 
254 Kungliga bibliotekets webbplats > Katalogisatörens verktygslåda > Svenska ämnesord, sökord: death 

metal [2016-04-09]. 
255 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: death metal [2016-04-09].  
256 Kungliga bibliotekets webbplats > Katalogisatörens verktygslåda > Svenska ämnesord, sökord: ungdoms-

kultur [2016-04-09]. 
257 Kungliga bibliotekets webbplats > Katalogisatörens verktygslåda > Svenska ämnesord, sökord: under-

groundkultur [2016-04-09]. 
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ionsnät”.258 Ett bättre ord finns dock inte att tillgå. Vi skulle kunna välja att söka 

på alternativrörelser istället, vilket kom upp som ett ”se även”-förslag, då definit-

ionen i anmärkningen går bra ihop med vår definition av undergroundkultur. I 

anmärkningen står det att en alternativkultur är ”spontana, ibland tillfällighetsbe-

tonade rörelser som växte fram under 1970- och 1980-talen och som hävdade be-

hovet av alternativ till eller ersättning för vissa icke-önskvärda företeelser i det 

storskaliga etablerade samhället”.259 Men då den överordnade termen är sociala 

rörelser, vilket åsyftar politiska rörelser, och den underordnade termen är den po-

litiska rörelsen gröna vågen, väljer vi ändå att söka med termen undergroundkul-

tur.  

Den första sökningen på ordet subkulturer genererar 26 träffar, varav 25 är 

böcker och en är odefinierad. Innehållsmässigt rör det sig bland annat om mods, 

hackare och gatukulturer. En sökning på hårdrock ger 846 träffar, där 681 av dem 

består av musik-cd, 75 av böcker, 43 av dvd-filmer, 31 av musiktryck, sex av 

kombinerat material, fem av tv-spel, två av tidskrifter och slutligen två av e-

ljudböcker.260 Av de 75 böckerna är alla relevanta i förhållande till hårdrock. Där-

emot är det intressant att en del av dem har fått det icke-existerande ämnesordet 

metal. Dock kan metal vara ett ämnesord som stadsbiblioteket själva valt att lägga 

till och använda sig av. Ett exempel på resultat då metal använts som ämnesord är 

boken Blod, eld, död: en svensk metalhistoria. De flesta av böckerna finns enbart i 

ett eller två exemplar, med få undantag där det ibland kan finnas tolv eller 18 ex-

emplar. Angående de 681 cd-skivorna är det ett väldigt blandat innehåll. Det finns 

sådant som vi anser definitivt borde klassas som hårdrock enligt ämnesorden, 

såsom Bloodbath, Satyricon och Meshuggah, men där finns också sådant som är 

mer tveksamt utifrån hur banden själva definierar sin musik såsom till exempel 

Aerosmith, The Darkness och Janis Joplin. På sin facebooksida skriver Aerosmith 

att deras musik är rock, medan en sökning i musiklexikonet Grove Music Online261 

definierar deras musik som hard rock.262 The Darkness skriver på sin facebooksida 

att deras musik även den är rock, och vid en sökning i Grove Music Online får vi 

inga träffar vilket även är fallet på Nationalencyklopedin. Av denna anledning får 

vi utgå ifrån bandets egen definition.263 Vidare genererar varken Aerosmith eller 

The Darkness några träffar på Encyclopaedia Metallum: The Metal Archives, vil-

ket är en encyklopedi över metal med över 100 000 listade band och som fortsätt-
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ningsvis kommer att benämnas Metal Archives.264 Att vi inte får några träffar på 

dessa band i Metal Archives tolkar vi som att banden inte heller klassas som me-

tal. Detta då vem som helst kan ansöka om att lägga till band, men där kravet är 

att banden spelar metal och att det kan bevisas. Ingen har alltså valt att lägga till 

Aerosmith eller The Darkness, inte heller dem själva.265 Då det kommer till Janis 

Joplin är det av naturliga skäl inte möjligt att få hennes definition av sin musik 

idag då hon gick bort redan 1970, alltså innan metal som genre fått fäste. En sök-

ning på Janis Joplin på Metal Archives genererar ingen träff, men på den officiella 

webbplats för Janis Joplin som finns idag står det att hennes musik är psykedelisk 

rock med inslag av blues, soul, gospel och country266. På Grove Music Online be-

skrivs hennes musik som rock och blues.267 Utifrån samtliga sökningar på dessa 

band och musiker framkommer det ingenstans att det skulle röra sig om hårdrock. 

Samma tveksamhet finner man på dvd-filmerna, där en hel del är hårdrock men 

där även Bon Jovi återfinns. Det finns ingen definition av musiken på deras fa-

cebooksida, men vid en sökning på Metal Archives ges inga träffar och Nat-

ionalencyklopedin definierar deras musik som rock.268 De övriga kategorierna mu-

siktryck, kombinerat material, tv-spel, tidskrifter och e-ljudböcker innehåller alla 

relevanta träffar. Men det verkar dock som att definitionen av hårdrock innefattar 

väldigt mycket, och vad som egentligen borde ingå verkar enligt oss inte vara lika 

klart.  

 Vidare genererar en sökning på ämnesordet heavy metal enbart 24 träffar, där 

det rör sig om 15 böcker, fem musik-cd, tre musiktryck och en dvd-film. Samtliga 

15 böcker är relevanta träffar, men det är intressant hur en bok om Black Sabbath 

kan få ämnesordet heavy metal men däremot inte hårdrock, då hårdrock är över-

ordnat heavy metal. Angående cd-skivorna är det intressant att det dels bara kom 

upp fem träffar, och dels att Graveyard anses ingå i musikgenren heavy metal. Här 

kan nämnas att Graveyard själva definierar sin musikstil till classic heavy rock, 

blues och psykedelisk rock.269 Men i den engelskspråkiga världen gör man skillnad 

på heavy metal och hard rock. Hard rock är inte lika musikaliskt tungt som heavy 

metal och anses vara en gladare form av musik. Classic heavy rock faller inom 

denna särskiljning på heavy metal och hard rock, och går där som hard rock.270 På 

Nationalencyklopedin definieras Graveyard som en rockgrupp som spelar 70-tals 
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influerad hårdrock.271 En intressant definition då de å ena sidan är en rockgrupp 

men å andra sidan spelar de hårdrock. Kanske är det den relativt vanliga missupp-

fattning kring engelskans hard rock och svenskans hårdrock som ligger bakom. 

De tre musiktrycken och dvd-filmen var alla relevanta träffar i förhållande till 

sökordet. I princip alla 24 medier finns i ett enda exemplar, vilka är för alla som 

har lånekort på Göteborgs stads- och folkbibliotek.  

En sökning på det omtvistade ämnesordet metal ger 51 träffar, där det rör sig 

om 25 böcker, 20 musik-cd, tre dvd-filmer och tre musiktryck.272 Samtliga böcker 

är relevanta resultat, men än en gång kan resultaten angående musik-cd diskuteras 

då Graveyard återigen står med som träff. Vidare står Europe med vilka själva 

definierar sin musik som rock och klassiskt rock, vilket är en definition Nat-

ionalencyklopedin stödjer.273 Sökningar på Metal Archives och Grove Music On-

line ger inga träffar på Europe, vilket även är fallet för Graveyard.274 Samtliga 

dvd-filmer och musiktryck är resultat i linje med ämnesordet. Återigen finns i 

princip all media i ett exemplar.  

En sökning på ordet ungdomskultur genererar 28 träffar, vilka består av 26 

böcker, en dvd-film och en ljudbok på cd.275 Böckernas innehåll består bland annat 

av hiphop, punk, ungdomskultur mellan 1950- och 1980-talen och ungdomskultur 

i Tokyo. Vidare består dvd-filmen av fyra dokumentärer om utanförskap i Sverige 

med fokus på, enligt ämnesorden, minoriteter, nationalism, droger och patriotism, 

och ljudboken handlar om svensk maffia. Ingen av den media som finns på stads-

biblioteket med ämnesordet ungdomskultur lyfter upp hårdrock, heavy metal eller 

metal som ungdomskultur. Detta trots att hårdrockskulturen formades ur ung-

domskulturen. Men kanske finns det ingen media på stadsbiblioteket, eller folk-

biblioteken, i Göteborg, och kanske finns det heller inte mycket skrivet om hård-

rockskulturen som ungdomskultur. En del av böckerna finns i relativt många ex-

emplar där det rör sig om åtta, nio och elva stycken. De böcker som finns i så pass 

många exemplar handlar bland annat om tonårsrevolt under 1950-talet, 1980-

talets tv-program, musik, filmer och om att vara ung på 1970-talet. Böcker med ett 

i vårt tycke snävare innehåll såsom japansk popkultur och punk i Peking finns det 

däremot bara ett exemplar av var. Men det beror kanske på att ämnet är så pass 

snävt att det inte förväntas finnas något större intresse rent allmänt. Hur det än är 

så är samtliga av dessa böcker inte utlånade i skrivande stund.  

Vidare ger en sökning på ämnesordet undergroundkultur tre träffar på böcker. 

Samtliga böcker är relevanta resultat utifrån sökordet, då det rör sig om motkul-
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turer i London sedan 1945, en historisk översikt om subkulturella stilar och om 

bohemliv i 1960-talet New York. 276 Rent mängdmässigt finns en bok i sex exem-

plar, en finns i ett exemplar och en finns i två exemplar. Att det inte finns fler 

böcker som kan klassas som undergroundkultur beror kanske på ämnesordets de-

finition enligt Kungliga biblioteket, som menar att det rör sig om politiska och 

alternativa strömningar. Det kan också bero på att andra böcker som skulle kunna 

klassificeras som undergroundkultur fått andra ämnesord, och kanske dessutom 

fått mer specifika ämnesord som preciserar vilken politisk rörelse eller alternativ 

strömning det rör sig om. Men då det inte är helt enkelt att definiera vad som är en 

undergroundkultur eller ej, kan avsaknaden av relevanta träffar här bero på att den 

som klassificerat haft ett utifrånperspektiv på materialet. Möjligtvis skulle Kung-

liga biblioteket tjäna på att ta hjälp av personer eller grupper med specialkompe-

tens inom exempelvis metalområdet då det ska klassificeras. Detta för att få en 

klassificering som stämmer bra överens med den struktur och de definitioner som 

återfinns inom metalkulturen idag. För att komma åt den specialkompetens som 

finns kan man till exempel använda sig av folksonomier, vilket är ett begrepp som 

ska vara myntat av Thomas Vander Wal. Det innebär att klassificeringen är base-

rad på användargenererat innehåll vilket skulle möjliggöra för de som är insatta i 

metal, och kanske lever i en metalrelaterad subkultur, att definiera genren med 

tillhörande subgenres.277 Risken är dock att olika personer har olika åsikter och att 

en subgenre kan få flera olika etiketter. Men det skulle ge Kungliga biblioteket en 

inblick i metal som genre och hur dess subgenrers hänger ihop. 

Till sist gör vi sökningar på At The Gates, In Flames och Dark Tranquillity. 

Vid en sökning i den avancerade sökfunktionen går det att välja att söka med val-

fria sökord, titel, ämnesord och författare. Här skulle vi kunna välja att söka med 

författare, men då skulle vi enbart få upp det banden själva producerat. Eftersom 

vi är intresserade av att få upp allt som eventuellt rör de tre banden söker vi istäl-

let med fria sökord. En sökning på At The Gates genererar 72 träffar, där det rör 

sig om 34 e-musik, 19 böcker, 13 musik-cd, två musiktryck, två fria e-böcker, en 

dvd-film och en Daisy-talbok. Av dessa träffar är enbart tre relevanta, vilka är tre 

av At The Gates album. Övriga träffar består bland annat av boktitlar där orden at 

the gates ingår, eller där orden används för att beskriva böckernas innehåll.278 En 

sökning på In Flames ger 109 träffar, där 53 är cd-skivor, 37 är e-musik, 11 är 

böcker, fyra är musiktryck, en är tv-spel, en är fri e-bok och en är e-bok. Det är 

bara en e-bok och tio cd-skivor som är relevanta resultat. Boken är Blod, eld, död: 

en svensk metalhistoria och är relevant, eftersom In Flames står med i summe-

ringen av boken.279 Däremot står det också om At The Gates i boken vilket man 

                                                 
276 Gotlib, sökord på avancerad sökning: undergroundkultur [2016-04-10].  
277 Thomas Vander Wals webbplats > Folksonomy [2016-05-06]. 
278 Gotlib, sökord: At The Gates [2016-04-13]. 
279 Gotlib, sökord: In Flames [2016-04-13]. 



 68 

missar om man inte vet om det, då det inte visas i sökningen. Dock måste förmod-

ligen ett urval av ord göras, även om det kan innebära att eventuellt viktiga ord 

inte används. De tio cd-skivorna är tio av In Flames studioalbum. Likt med At 

The Gates består övriga träffar på In Flames till stor del av boktitlar där orden 

ingår, och av cd-skivor där orden in flames återfinns i innehållsbeskrivningen. 

Den sista sökningen är på Dark Tranquillity, och ger sex träffar, vilka är sex av 

bandets studioalbum.280 Samtliga band har släppt mer än vad Göteborgs stadsbib-

liotek har i sitt bestånd vad det gäller studioalbum, men också vad det gäller do-

kumentärer, live-album, Ep-skivor och singlar. Att stadsbiblioteket inte har ett 

komplett bestånd av dessa lokala bands produktioner går delvis att finna i vår till-

frågade bibliotekaries kommentar om att de inte prioriterar göteborgssoundet. 

Vidare behandlar de inte lokal musik för sig vilket kan vara ytterligare en faktor. 

Men när inte de största och mest framträdande banden inom göteborgssoundet är 

helt synliga, är kanske inte chansen heller stor att de övriga banden inom genren 

får plats. Vår tillfrågade bibliotekarie skriver också om att de gallrar ut en del cd-

skivor och att det då rör sig om sådant som är trasigt, det som inte är intressant 

och sådant som inte lånats ut på 24 månader.281 Här kan metal och göteborgsoun-

det riskera att stryka med. Om inte stadsbiblioteket lyfter denna typ av musik och 

subkultur kan det vara svårt för de som lyssnar på den att hitta till denna specifika 

del av stadsbibliotekets utbud. Därmed kan det bli en ond cirkel där stadsbiblio-

teket har en del cd-skivor inom göteborgssoundet, men där de inte når ut till de 

som lyssnar på dem. Detta kan leda till att de som lyssnar på göteborgssoundet 

inte kommer dit och lånar, vilket i sin tur innebär att musiken gallras bort. Vid två 

tillfällen i svaren nämner bibliotekarien att det lokala musiklivet lyfts, samtidigt 

som hen vid tre tillfällen påpekar att de inte gör något särskilt för just det lokala. 

Utifrån bibliotekariens svar verkar det råda en viss osäkerhet kring huruvida hen 

anser att de jobbar mot det lokala eller ej. Bibliotekarien skriver om att de vill 

erbjuda ett brett utbud i olika genrer, ”där det finns ett så pass rikt utbud att man 

kan följa olika linjer – börja i något och hamna någon helt annanstans”.282 Vidare 

menar hen att man ska hitta det man inte visste att man letade efter.283 Detta över-

ensstämmer med vad Göteborgs stads biblioteksplan lyfter där de menar att det 

ska gå att finna både det väntade och oväntade, samt möjligheten att komma i 

kontakt med sådant som för en själv är okänt.284 Samtidigt som vår tillfrågade bib-

liotekarie och biblioteksplanen är överens om att även de mer okända ska finnas 

tillgängligt, är metal och göteborgssoundet lämnade därhän, även om ett visst ut-

bud finns. I stadsbibliotekets digitala musikkatalog, Naxos Music Library, lyser 
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metal och göteborgssoundet med sin frånvaro. Bibliotekarien berättar att de inte 

aktivt söker upp lokal musik, men att det händer att någon lämnar in en cd-skiva 

när de har gett ut en cd på ”riktigt”. Hen menar att de kanske kommer att skapa en 

digital musikkatalog över lokal musik i framtiden, men att det skulle vara något 

som definitivt är aktuellt framkommer inte.285 Att man på Göteborgs stadsbiblio-

tek, som ovan nämnt, försöker ha smalare musik än göteborgssoundet anser vi är 

bra då det ger ett mer nyanserat material. Men även om det finns musik som är 

smalare än göteborgssoundet, menar vi att om genren skulle lyftas skulle det 

kanske bidra till en ökad acceptans gentemot både genren och metal i stort. Uti-

från det resultat vi fått fram genom våra sökningar kan man fundera på om även 

andra smala genrers och subkulturer inte har en synlig position i utbudet. Dock 

kan våra sökord, som vi tidigare diskuterat, påverka resultatet varpå möjligheten 

finns att göteborgssoundet, metal och subkulturer är synligare än vad som fram-

går. 

Göteborgs stadsmuseum 

På Göteborgs stadsmuseums webbplats presenteras museets utställningar, pro-

gram, samlingar och arkiv, besöksinformation och kulturmiljö. Där finns också 

information om tillgänglighet, kontakt, en meny och en sökfunktion. Det är dels i 

denna sökfunktion på startsidan som vi ska söka i, och dels ska vi söka i museets 

samlingar med söktjänsten Carlotta och i deras bibliotekskatalog. Till skillnad 

från våra sökningar i Göteborgs stadsbiblioteks bibliotekskatalog som fick ett eget 

avsnitt, kommer alla sökningar för stadsmuseet att presenteras under samma av-

snitt då sökresultatets omfång möjliggör det. Först presenteras sökningar som sker 

med hjälp av sökfunktionen på startsidan, sedan i Carlotta och till sist sökningar i 

bibliotekskatalogen.  

En sökning på ordet subkultur ger i sökfunktionen på startsidan inga resul-

tat.286 Detta trots att museet just nu har, den tidigare nämnda, utställningen ”Mu-

siklivet Göteborg 1955–2018”, vilken presenterar musik som har tillhörande sub-

kulturer. Men att utställningen inte kom upp som träff vid sökningen beror troligt-

vis på att de själva inte använt sig av ordet subkultur i sin beskrivning av utställ-

ningen.287 Vidare ger en sökning på ordet hårdrock inte heller några träffar, vilket 

det kanske borde göra då den ovan nämnda utställningen innehåller denna typ av 

musik. Men det beror på att de likt fallet med subkultur, inte använt sig av ordet 

hårdrock i sin beskrivning.288 Däremot ger en sökning på metal ett resultat. Det rör 

sig om programmet för Kulturnatta 2016 där de hade två filmvisningar av Metal 
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Evolution: Albums – Slaughter of the Soul.289 Att de lyfter just At the Gates och 

deras album Slaughter of the soul på detta vis beror troligtvis på ”Musiklivet Gö-

teborg 1955–2018”. Utifrån Kulturnattas programpunkter verkar kvällens tema ha 

varit baserat på utställningen, då de erbjöd visningar och musikquiz om den och 

då musik och Göteborg i stort var i fokus. Därmed är det troligt att At The Gates 

finns representerade på utställningen, och därmed göteborgssoundet. Däremot 

kom inte utställningen upp som sökresultat i denna sökning heller, vilket troligtvis 

kommer sig av samma anledning som ovan. Vidare ger varken ungdomskultur 

eller underground någon träff på museets webbplats.290  

Nästa sökning sker i databasen Carlotta. För att göra så effektiva sökningar 

som möjligt erbjuds man där sökhjälp, vilken går igenom fri sökning, enkel sök-

ning och avancerad sökning. Då vi inte vill begränsa våra möjligheter till träffar 

väljer vi att söka i frisök-funktionen. Vi väljer dessutom ”innehåller” där valet kan 

göras mellan börjar på, innehåller, är lika med och slutar på. På fri sökning re-

kommenderas det att söka på så korta begrepp som möjligt för att öka chansen till 

många träffar. Det står dock att ”databasen söker på allt som börjar på det sökbe-

grepp du skrivit in”.291 Detta skulle i så fall innebära att såvida inte materialet bör-

jar på de sökord vi valt, kommer de heller inte att synas i resultatet. Det är något 

vi får ha i åtanke då vi gör våra sökningar. Den första sökningen är på ordet sub-

kultur, vilket inte ger någon träff.292 En sökning på hårdrock däremot genererar två 

resultat. Den ena är på ett pin med ett motiv av Kiss, och det andra är om utställ-

ningen ”Musiklivet Göteborg 1955–2018”.293 Att utställningen kommer upp som 

resultat när vi söker på ordet hårdrock i Carlotta men inte när vi söker på det i 

sökfunktionen på webbplatsen är enligt oss intressant. När vi kollar i postens in-

nehåll ser vi att de har nämnt flera subkulturella grupper utöver hårdrockare, 

såsom punkare och hiphoppare. Väl inne i posten kan vi även välja att se utställ-

ningens omfattning i form av 56 föremål. Där hittar vi ytterligare två poster vilka 

består av pins med Black Sabbath och Motörhead. Att dessa inte dök upp i resul-

tatet i vår sökning beror på att det tillskillnad från fallet med Kiss, inte hade klas-

sificerats som hårdrocksgrupper. Tillskillnad från vad som stod under söktips på 

Carlotta ger hårdrock resultat, trots att inga av våra sökresultat börjar på ordet 

hårdrock. Därmed är det möjligtvis så att sökorden ska finnas med i posten på 

något vis för att komma upp som resultat. Vidare får vi fram resultat vilka enligt 

vår definition är hårdrock men som inte har klassificerats med det ordet.  

För vår sökning på ordet metal får vi fick göra ett undantag. Detta då en sök-

ning på ordet ger oss 19 013 träffar vilket visserligen faller sig naturligt då väldigt 

                                                 
289 Göteborgs stadsmuseums webbplats sökfunktion, sökord: metal [2016-04-10].  
290 Göteborgs stadsmuseums webbplats sökfunktion, sökord: ungdomskultur, underground [2016-04-10]. 
291 Carlotta > Söktips [2016-05-06]. 
292 Carlotta, sökord: subkultur [2016-04-10]. 
293 Carlotta, sökord: hårdrock [2016-04-10].  
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många av museets föremål innehåller ordet metal(l) i sina beskrivningar.294 Vi väl-

jer att istället söka på heavy metal för att få så relevanta träffar som möjligt, dock 

ger sökningen inga träffar.295 Här skulle vi kunna argumentera för att heavy metal 

även borde användas i klassificeringen av de ovan nämnda pins med Kiss, Black 

Sabbath och Motörhead. Vidare ger varken ungdomskultur eller underground 

några träffar.296 Inte heller sökningar på At The Gates, In Flames och Dark 

Tranquillity genererar några träffar.297 Göteborgs stadsmuseum har alltså enbart 

samlat på sig ett enda föremål kopplat till våra sökord, som gjorts sökbart digitalt. 

Däremot fann vi ytterligare två resultat, vilka nämnts ovan, som hade kommit upp 

i resultatlistan om de klassificerats som hårdrock. Dock kan detta resultat visa på 

en viss otydlighet i klassificeringen.  

Vid sökningarna i bibliotekskatalogen utgår vi inte från Svenska ämnesord då 

det inte framgår någonstans att de själva gör det, och då det inte ges möjlighet att 

söka på ämnesord. Därmed sker sökningarna istället i frisök-funktionen. Vår 

första sökning på ordet subkultur genererar två träffar. Det rör sig om en bok om 

graffitikulturen i Göteborg och en antologi där en del heter ”Antisemitiska uttryck 

i dagens subkulturer” varpå det kom upp som resultat.298 Båda träffarna är således 

relevanta i förhållande till begreppet subkultur. En sökning på ordet hårdrock ger 

tre resultat, vilket består av två böcker och en utställningskatalog. Böckerna hand-

lar direkt om hårdrock, och utställningskatalogen är för utställningen ”Musiklivet 

Göteborg 1955–2018” där hårdrock är en del av utställningen.299 Återigen genere-

rar utställningen en träff när vi söker på hårdrock, likt fallet med Carlotta. Vår 

nästa sökning blir på metal, och ger oss 444 träffar, och av samma anledning som 

för våra sökningar i Carlotta söker vi här istället på heavy metal. En sådan sök-

ning ger oss en träff, vilket är en av de böcker som kom upp då vi sökte på hård-

rock.300 Ungdomskultur däremot genererar 13 träffar, där fem kan anses vara rele-

vanta. Det rör sig om ungdomskultur i form av graffiti, den moderna ungdomskul-

turens framväxt och att vara ung på 50-talet.301 En sökning på ordet underground 

ger fem träffar på böcker, varav två kan vara relevanta då de handlar om under-

groundkultur ur ett historiskt perspektiv.302 Vidare ger varken At The Gates, In 

Flames eller Dark Tranquillity några relevanta träffar i bibliotekskatalogen. Det är 

bara en sökning på In Flames som genererar en träff, men det rör sig om en bok 

                                                 
294 Carlotta, sökord: metal [2016-04-14]. 
295 Carlotta, sökord: heavy metal [2016-04-14]. 
296 Carlotta, sökord: ungdomskultur, underground [2016-04-14]. 
297 Carlotta, sökord: At The Gates, In Flames, Dark Tranquillity [2016-04-14]. 
298 Göteborgs stadsmuseums bibliotekskatalog, sökord: subkultur [2016-04-14]. 
299 Göteborgs stadsmuseums bibliotekskatalog, sökord: hårdrock [2016-04-14]. 
300 Göteborgs stadsmuseums bibliotekskatalog, sökord: metal, heavy metal [2016-04-14]. 
301 Göteborgs stadsmuseums bibliotekskatalog, sökord: ungdomskultur [2016-04-15]. 
302 Göteborgs stadsmuseums bibliotekskatalog, sökord: underground [2016-04-15]. 
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som handlar om ljus på olika vis.303 Göteborgs stadsmuseum är ett kulturhistoriskt 

museum, och har som tidigare nämnt en av Sveriges största och äldsta kulturhisto-

riska samlingar. Med kulturhistoria menas ”den vetenskap som utforskar kulturli-

vet och civilisationsprocessen”, och i stadsmuseets fall handlar det mycket om 

kultur i form av mänskliga lämningar.304 I de svar vi fått från bibliotekarien på 

stadsmuseet framkommer en viss tveksamhet då vi inte definierat vad vi menar 

med musik. Vi fick motfrågor om vad vi avser med musik, om det var ljudinspel-

ningar eller noter, historiker om musiker och musikliv.305 Dock valde sedan vår 

tillfrågade bibliotekarie att besvara frågorna trots sina motfrågor, och menade att 

svaren försöker lämna utrymme för olika tolkningar. När vi arbetade fram frå-

gorna lämnade vi innehållet i begreppet musik öppet eftersom vi ville att de skulle 

tänka fritt och ta med de aspekter de själva finner relevanta. Vi vill att våra re-

spondenters egen definition ska lysa igenom svaren, och har de inget speciellt 

fokus på musik är det också det som ska framkomma. Detta visar på sätt och vis 

svaren från bibliotekarien på stadsmuseets, då det kanske kan tyckas att en biblio-

tekarie borde veta på vilket sätt museet arbetar eller inte arbetar med musik och 

vad som finns i samlingarna. Vidare frågade hen hur vi definierar bibliotek då 

bibliotek och arkiv ingår som delar i museets verksamhet, om vi då avser institut-

ionen eller själva biblioteket och arkivet. Men samtidigt skriver bibliotekarien 

själv att museets bibliotek och arkiv är starkt kopplade till museets verksamhet, 

både vad det gället utställningar och programverksamhet.306 Därmed kan biblio-

teket, arkivet och museet ses som en enhet vilka jobbar utifrån samma uppdrag 

och verksamhet. Vår tillfrågade bibliotekarie på stadsmuseet påtalar att de inte har 

några specifika uppdrag då det kommer till musik, även om stadens musikliv in-

går i deras uppdrag att ”skapa sammanhang mellan Göteborgs historia, nutid och 

framtid”. Vidare skriver hen att ”museets insamling skall i huvudsak fokusera på 

människor liv och verksamhet i och omkring staden Göteborg”.307 Det här anser vi 

lämnar det lite öppet huruvida musik ska ha en plats eller ej på museet. Å ena si-

dan ingår det lokala musiklivet i deras uppdrag och de ska fokusera på liv och 

verksamhet lokalt, men å andra sidan uppger bibliotekarien att de inte har några 

specifika uppdrag kring musik. Eftersom musik är en del av kulturen och även en 

del av kulturhistorien skulle musik kunna passa in.  

Utifrån våra sökningar med våra specifika sökord lyser subkulturer och metal 

med sin frånvaro, även på det lokala planet. Att ha två filmvisningar under Kul-

turnatta, en tillfällig utställning och några få böcker är inte detsamma menar vi, 

som att aktivt tillvarata på metal- och subkulturer. Bibliotekarien menar dock att 

                                                 
303 Göteborgs stadsmuseums bibliotekskatalog, sökord: At The Gates, In Flames, Dark Tranquillity [2016-04-

15]. 
304 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: kulturhistoria [2016-04-15].  
305 Bibliotekarie på Göteborgs stadsmuseum, frågeformulär via e-post 2016-02-25. 
306 Bibliotekarie på Göteborgs stadsmuseum, frågeformulär via e-post 2016-02-25. 
307 Bibliotekarie på Göteborgs stadsmuseum, frågeformulär via e-post 2016-02-25. 
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det som samlas och köps in hänger ihop med museets arbete, och de behov och 

efterfrågningar som finns kopplat till det. Musikinspelningar och noter är inte 

materialtyper som de normalt samlar in eller tar emot, däremot menar hen att i 

samband med den aktuella utställningen om Göteborgs musikliv har en del arkiva-

lier köpts in i musikämnet. Men de har en del livespelningar i museets lokaler, 

kopplat till programverksamhet och utställningar, men huruvida göteborgssoundet 

lyfts ur lokalt perspektiv ger bibliotekarien inget svar på.308 Det framkommer inte i 

svaren om göteborgssoundet eller metal på något sätt lyfts. Men vi tycker oss 

kunna se genom våra sökningar att stadsmuseet ändå lyft genren i utställningen då 

vi som ovan nämnt fick en träff på At The Gates i samband med Kulturnatta. Vi-

dare har stadsmuseet gjort en öppen spellista på Spotify där musik från artister och 

band från utställningen finns med. I spellistan ser vi att göteborgssoundet är repre-

senterat där At The Gates, In Flames och Dark Tranquillity återfinns, vilket borde 

innebära att samtliga band även finns med i utställningen.309 Men detta är det enda 

vi har kunnat finna om göteborgssoundet i stadsmuseets material. Att musik inte 

är direkt synligt i det material vi fått fram genom våra sökningar, och att man en-

ligt bibliotekarien inte har några specifika uppdrag kring musik beror troligtvis på 

att stadsmuseet är ett kulturhistoriskt museum. Man skulle dock kunna argumen-

tera för att musik borde få ett större utrymme i verksamheten och materialet, då 

musik i allra högsta grad är en del av människors liv och verksamhet i Göteborg, 

såväl som i samhället i stort. Detta diskuteras med hjälp av Bohman i ”Kulturarv 

och musik” på sida 40–41. Bohman lyfter just att musiken har en enorm betydelse 

för samhället men att det inte prioriteras på museer och arkiv, vilket han anser att 

det bör göras.310 Utifrån Bohmans tankar kan musik vara en del i museets arbete i 

att skapa sammanhang mellan dåtid, nutid och framtid, då det förenar människor 

och även kan vara en del av en subkulturell livsstil. Även om det kan tyckas vara 

exkluderande att inte lyfta och erkänna musik och göteborgssoundet, kan det 

eventuellt bero på att museets uppdrag är brett där sammanhanget mellan dåtid, 

nutid och framtid kan innefatta väldigt många aspekter. Vidare kan insamlingsfo-

kus på människors liv och verksamhet även det innefatta mycket, varpå urvalet 

blir stort. 

Institutet för språk och folkminnen 

På Institutet för språk och folkminnens webbplats finns två flikar med information 

om språk och folkminnen, en flik om institutionen och tills sist en sökfunktion. 

Under fliken ”Om oss” finner man ytterligare en flik som innehåller arkiv och 

samlingar. Där presenteras institutets databaser, arkiv och bibliotek, samt sam-

                                                 
308 Bibliotekarie på Göteborgs stadsmuseum, frågeformulär via e-post 2016-02-25. 
309 Spotify, sökord: stadsmuseetgbg [2016-05-11].  
310 Bohman (2008), s. 121.  
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lingarna i Lund och Uppsala. De olika databaserna finner man i olika flikar på 

webbplatsens vänsterkant, och det som kan tänkas vara relevant för oss är sam-

lingarna om musik som ingår i folkminnen. Dock visar det sig enbart innehålla 

Einar Övergaards folkmusiksamling, samt frågelistor om musik och dans. De frå-

gelistor som finns om musik handlar om allsångshäften och tillfällesvisor, musik i 

juletid och sägen och sång i västra Sverige.311 Där finns en länk till Svenskt visar-

kiv, men eftersom det sedan 1999 finns i Statens musiksamlingar faller det utanför 

uppsatsens ramar. Det som i skrivande stund finns om musik lokalt är ett projekt 

under namnet ”Hitta folkmusiken”. Projektet är ett samarbete med bland annat 

spelmansförbundet i Västsverige och går ut på att digitalisera och tillgängliggöra 

äldre samlingar.312 Men inget av det som finns under fliken ”Musiksamlingar” i 

Göteborg är relevant för vår uppsats. Det går också att söka i institutets arkiv och 

bibliotek, där bibliotekets material just nu håller på att föras in i Libris. Vidare har 

Institutet för språk och folkminnen i synnerhet litteratur om språkvetenskap och 

etnologi i biblioteket. Det finns också ett accessionsregister där man kan söka i 

bestånden på samtliga av institutionens olika arkiv runt om i Sverige. Av de 

246 000 poster som finns är 140 000 digitaliserade.313 Att inte allt material ännu är 

sökbart kan påverka sökresultatet, om material som är aktuellt för våra sökningar 

inte är digitaliserat. Detta är något vi är medvetna om, men vi väljer ändå att en-

bart söka digitalt då det är det tillvägagångssätt som är valt för uppsatsen. Vi 

kommer alltså att göra sökningar i sökfunktionen på Institutet för språk och folk-

minnens webbplats, i accessionsregistret och i bibliotekskatalogen på Libris.  

Vi börjar med att söka i sökfunktionen på det första ordet subkultur. Det ger 

en träff som handlar om cosplay. Det rör sig om en presentation av ”nyord”, och 

lades ut i januari 2016.314 Resultatet är relevant i förhållande till begreppet subkul-

tur. Vidare ger en sökning på begreppet hårdrock inga träffar, medan metal gene-

rerar en träff.315 Det är en del av en förteckning över immateriellt kulturarv och är 

en text på engelska om laggning av kärl, där metal nämns i förhållande till metall. 

Varken en sökning på ungdomskultur eller underground ger några träffar, vilket 

även är fallet för våra sökningar på At The Gates, In Flames och Dark 

Tranquillity.316 

I accessionsregistret ges möjligheten att välja i vilket arkiv man vill söka, där 

vi väljer Göteborg. Vidare kan man söka på innehåll, personer, ort, materialtyp 

                                                 
311 Institutet för språk och folkminnen > Om oss > Arkiv och samlingar > Samlingar folkminnen > Musik-

samlingar > Frågelistor om musik [2016-04-16].  
312 Arkivassistent på Institutet för språk och folkminnen, frågeformulär via e-post 2016-02-25.  
313 Institutet för språk och folkminnens webbplats > Om oss > Arkiv och samlingar > Register över samling-

arna > Accessionsregister [2016-04-16]. 
314 Institutionen för språk och folkminnens webbplats, sökord: subkultur [2016-04-15]. 
315 Institutionen för språk och folkminnens webbplats, sökord: hårdrock, metal [2016-04-15]. 
316 Institutionen för språk och folkminnens webbplats, sökord: ungdomskultur, underground, At The Gates, In 

Flames, Dark Tranquillity [2016-04-15]. 
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och accessionsnummer. Vi väljer att söka på innehåll för att göra våra sökningar 

så breda som möjligt. Samtliga sökningar på subkultur, hårdrock, metal, ung-

domskultur, underground, At The Gates, In Flames och Dark Tranquillity är frukt-

lösa och genererar inga träffar.317  

I Libris väljer vi att söka med hjälp av ”utökad sökning” där man ges möjlig-

heten att söka på flera olika val, varav bibliotek är ett. Vi använder oss i vår sök-

ning av fälten bibliotek, ämne och fritext. All sökning sker i ämne, förutom sök-

ningen på bandnamn vilken sker i fritext. Vi väljer att söka enligt Svenska ämnes-

ord, vilket är de tidigare nämnda varianterna av våra sökord. Vidare har institutet 

likt stadsbiblioteket även anpassat dem lokalt efter behov. Vår första sökning på 

ämnesordet subkulturer genererar inga träffar. Vi får inte heller några resultat när 

vi söker på hårdrock, heavy metal och metal.318 En sökning på ungdomskultur ger 

däremot nio träffar, där samtliga träffar är relevanta i förhållande till vår definition 

av ungdomskultur.319 Visserligen rör sig inte resultaten om ungdomskultur i alter-

nativa former såsom metal, utan om ungdomskultur i förhållande till 1950-talet, 

dansband, populärkultur och identitet. Men det rör sig ändock om ungdomskul-

turer. Våra sökningar på undergroundkultur, At The Gates, In Flames och Dark 

Tranquillity genererar inga träffar.320 Med våra sökord finner vi knappt något kata-

logiserat material hos Institutet för språk och folkminnen. De resultat som våra 

sökningar generar är en träff på ordet subkultur på institutets webbplats, och nio 

träffar på ungdomskultur i bibliotekskatalogen. Detta kan kanske inte tyckas vara 

konstigt i förhållande till institutionens uppdrag att ”bedriva språkvård och på 

vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, 

folkminnen, namn och immateriella kulturarv i Sverige”. 321 Men samtidigt kan det 

vara intressant att fundera kring var gränsen går för vad som kan definieras som 

folkminne och immateriellt kulturarv. Ett folkminne är enligt Nationalencyklope-

din en ”bevarad yttring av folklig kultur vanl. äldre, t.ex. folkvisa, folksägen, 

folkmusik, folktro”.322 Vi menar dock att folklig kultur är något som pågår hela 

tiden, då vi som människor är kulturella varelser. Detta kan kopplas till Björk-

holms kulturarvsdefinition där hon menar att det är något som är beroende av vem 

som gör definitionen och på tid och rum. Således kan kulturarvsbegreppets bredd 

möjligtvis även appliceras på folklig kultur då kulturarv är något som skapas av 

människor och urval. Istället för att enbart samla in sådant som är av äldre art 

                                                 
317 Institutet för språk och folkminnens webbplats > Om oss > Arkiv och samlingar > Register över samling-

arna > Accessionsregister, sökord: subkultur, hårdrock, metal, ungdomskultur, underground, At The Gates, In 

Flames, Dark Tranquillity [2016-04-16]. 
318 Libris, sökning på utökad sökning med valt bibliotek DAG, sökord: subkulturer, heavy metal, hårdrock, 

metal [[2016-04-16]. 
319 Libris, sökning på utökad sökning med valt bibliotek DAG, sökord: ungdomskultur [2016-04-17].  
320 Libris, sökning på utökad sökning med valt bibliotek DAG, sökord: undergroundkultur, At The Gates, In 

Flames, Dark Tranquillity [2016-04-17]. 
321 Institutet för språk och folkminnens webbplats > Om oss > Verksamhet > Historik [2016-04-16]. 
322 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: folkminne [2016-04-16]. 
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istället, kan det vara intressant att ta vara på de olika kulturyttringar som finns 

idag. Institutet för språk och folkminnen ger exempel på vad immateriella kultur-

arv i Sverige innefattar där det påpekas att det är något icke-fysiskt som inte går 

att ta på, utan handlar om traditioner som överförs människor emellan, kreativa 

uttryckssätt, musik och berättelser.323 Vår tillfrågade arkivassistent på Institutet för 

språk och folkminnen menar att deras arkiv har en självklar roll som medskapare 

av lokal identitet och kulturarv inom musikområdet. Genom åren har de samlat in 

musikmaterial vilket de sedan tillgängliggjort för allmänheten, och de samlar även 

in musikmaterial via deras webbplats. Men det är arkivet som avgör vad som ska 

samlas in, och i skrivande stund har de inga projekt inriktade på någon särskild 

genre, utan det är ”Hitta folkmusiken” som just nu är pågående.324 Vår tillfrågade 

arkivassistent menar alltså att institutet är medskapare av lokal identitet och kul-

turarv i Göteborg, även om de förefaller ha en mer traditionell kulturarvssyn där 

de i synnerhet fokuserar på äldre kulturarv. Vidare skriver arkivassistenten att de 

helst tar in sådant som är lokalt, som till exempel visor och då i synnerhet hand-

skrivna men däremot inte tryckt musik. De får också in lokal musik i form av låtar 

och visor som lämnas in till arkivet. Men arkivsassistenten skriver också att arki-

vet inte har något särskilt uppdrag vad det gäller musik, utan att det faller på Sta-

tens musikverk att bevara, främja och tillgängliggöra just musikens kulturarv.325. 

Statens musikverk jobbar nationellt med musik, men på det lokala planet kan möj-

ligtvis arkivet ta ett lite större ansvar än de gör idag då de jobbar med immateriellt 

kulturarv. Då arkivets dokumentationsinsatser är kopplade till forskningsprojekt 

där fokus ligger på att sätta levnadsberättelser, traditioner och olika kreativa ut-

tryckssätt i större sammanhang kan där finnas utrymme även för moderna förete-

elser likt göteborgssoundet som musik och subkultur. Vår tillfrågade arkivassi-

stent påtalar just det faktum att de inte har någon hårdrock i sina samlingar, och 

heller inte blivit erbjudna någon.326 Dock tolkar vi institutets uppdrag till att inne-

fatta främst äldre lämningar av olika slag, och att de vill bevara kulturformer som 

delvis kanske håller på att riskera att går förlorade om bevarandeinsatser inte görs. 

Med ett sådant perspektiv kan det bli svårt för institutet att inkludera göteborgs-

soundet i sitt arbete, men då de jobbar med forskningsprojekt skulle de kunna ini-

tiera projekt som trots allt möjliggör det.  

                                                 
323 Institutet för språk och folkminnens webbplats > Om oss > Levande traditioner – immateriella kulturarv > 

Om immateriella kulturarv > Förteckningen [2016-04-17].  
324 Arkivassisten på Institutet för språk och folkminnen, frågeformulär via e-post 2016-02-25. 
325 Arkivassisten på Institutet för språk och folkminnen, frågeformulär via e-post 2016-02-25. 
326 Arkivassisten på Institutet för språk och folkminnen, frågeformulär via e-post 2016-02-25. 
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Musikverket 

För att få en större uppfattning om hur man förhåller sig till hårdrock och metal, 

har vi valt att studera andra institutioner i Sverige som behandlar musik. Genom 

att göra så kan vi sätta Göteborgs olika institutioner i förhållande till ett större 

sammanhang, och på så vis möjligen få en bättre helhetsbild. I Sverige finns den 

statliga myndigheten Musikverket, vilken utgörs av flera olika institutioner inom 

ABM-fältet. Eftersom dessa institutioner arbetar med att tillgängliggöra musik på 

olika vis på statlig nivå, är det av intresse för uppsatsen att undersöka dem. Vi har 

tidigare talat om hur det officiella kulturarvet utses av ledande krafter i samhället, 

och därför ger en undersökning av Musikverkets förhållande till hårdrock och 

metal en föreställning om hur man ser på musiken och subkulturen på en nationell 

nivå. En undersökning av institutioner som är likvärdiga med de lokala institut-

ioner vi lyfter, skulle kunna ge ett bra underlag för jämförelser om hur man för-

håller sig till den lokala musikscenen. Däremot kan en undersökning av en myn-

dighet ge ytterligare en dimension till hur man förhåller sig till genren, då man får 

både ett lokalt och ett nationellt perspektiv. 

 Musikverket beskriver sig själva som ”center för kulturarv och kulturliv inom 

musik” och deras uppdrag faller inom kulturdepartementets ansvarsområde.327 Av 

de olika institutioner som ingår i Musikverket är Musik- och teaterbiblioteket, 

Svenskt visarkiv, Scenkonstmuseet och Caprise Records av särskilt intresse för 

denna uppsats. Musikbiblioteket är ett av de största forskningsbiblioteken i 

Europa, och tillsammans med teaterbiblioteket tillgängliggörs bland annat 

120 000 böcker, 378 000 noter, 200 tidskrifter, cd-skivor och dvd-filmer.328 

Svenskt visarkiv beskrivs som musikteknologiskt centrum, vars arbete kretsar 

kring musik, människor och samhälle. Arkivets samlingar utgörs av material som 

behandlar dans, spelmansmusik, äldre populär musik, svensk jazz och folkmusik. 

Genom deras digitala katalog tillgängliggörs vis- och låtregistret, folkmusikkom-

missionens notsamlingar och DISMARC-portalen med inspelat material. Exakt 

hur många poster som finns tillgängliga framgår inte, vilket kan bero på att de 

ständigt arbetar med att digitalisera och tillgängliggöra mer material. Samlingarna 

är dock stora och består av hundratusentals poster.329 Scenkonstmuseet är sedan 

2014 stängt för ombyggnad, men förväntas öppna igen under 2017 som en plats 

för ”den skapande människan”.330 Det nya museet är resultatet av en sammanslag-

ning av olika institutioner i Stockholm, och samlingarna utgörs därför av stora 

mängder föremål av olika slag. Själva föremålssamlingen har byggts upp i över 

100 år, och bland de 46 000 objekt som utgör samlingen återfinns bland annat 
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material i form av kostymskisser, grafik, marionettdockor och masker.331 Instru-

mentsamlingen beskrivs med sina 6000 instrument som en av de största samling-

arna i världen, och innehåller bland annat sträng- träblås- och mekaniska instru-

ment.332 Caprice Records tillhör sedan 2011 Musikverket och arbetar med återut-

givning av material från framförallt Musikverkets olika samlingar. Fokusområdet 

är svensk musik av svenska artister från flera olika genrers, däribland de ofta åter-

kommande klassisk musik, jazz och folkmusik. Men man lyfter också nutida mu-

sik i form av elektroakustisk musik, världsmusik, pop, barn- och ungdomsmu-

sik.333 Musikverket ska alltså främja musiklivet i Sverige, och de vill därför er-

bjuda stöd, service, utbildning och lokaler. Vidare arbetar de utifrån aktiv samver-

kan, något som bland annat det överskridande ABM-samarbetet påvisar. Utöver 

arbetet med samlingarna, vilket innefattar allt från insamling till tillgängliggö-

rande, bearbetas materialet också utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Dessutom 

bedrivs dokumentationer av samtiden som ska bevaras för eftervärlden, vilket 

således är en del av Musikverkets uppdrag. Inom Musikverket har man också valt 

att arbeta utifrån barn och ungdomar som fokusgrupp, där deras perspektiv på 

kultur ska införlivas i hela myndighetens verksamhet. Slutligen arbetar man också 

för att främja mångfald och jämställdhet.334 Som statlig myndighet styrs Musik-

verket av regeringens årligen utfärdade regleringsbrev, där verksamhetens mål 

presenteras i förhållande till årsbudgeten. I 2016 års regleringsbrev finns bland 

annat ett uttalat mål om jämställdhet, vilket menar att ”Statens musikverk ska till-

sammans med Statens kulturråd, och i dialog med berörda aktörer på lokal, reg-

ional och nationell nivå, främja en mer jämställd repertoar bland svenska orkeste-

rar [sic] som tilldelas statligt stöd”.335 Mellan 2011 och 2014 styrdes jämställd-

hetsarbetet dessutom utifrån ett regeringsbeslut, vilket strävade efter jämställdhet 

inom musiken mellan kvinnor och män ”inom de musikgenrer där behovet är som 

störst”.336 Vilka genres det rör sig om framgår dock inte, men genom att undersöka 

Musikverkets beviljade projekt blir det tydligt att vissa genrers är mer represente-

rade än andra. Bland annat har olika projekt inom genres likt jazz, opera och ba-

rockmusik varit synliga i olika former, kombinationer och sammanhang i form av 

flertalet olika projekt under hela perioden. Vissa genrers så som experimentell 

musik, elektronisk musik och hiphop har också varit synliga, men inte alls i 

samma utsträckning som de tidigare nämnda genrerna. Hårdrock och metal syns i 

form av två projekt under hela perioden, men på vilket sätt musiken användes har 

vi inte kunnat finna.337 Under den första sökbara perioden 2013 för projektstöd 
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från Musikverket, kan vi se att festivalen House of Metal i Umeå ansökte om bi-

drag för projektet Voices of Metal. Projektet finns dock inte med bland de som 

beviljades stöd vid det tillfället, utan fokus är även denna gång framförallt på folk-

inspirerad musik, jazz och barock vid sidan av andra inslag likt hiphop och orkes-

termusik.338 Vi kan följaktligen urskilja en viss mångfald bland Musikverkets be-

viljade projekt, däremot är det fortfarande de klassiska och mest accepterade for-

merna av musik som får mest utrymme. Varför det ser ut såhär vet vi inte, men det 

skulle kunna härledas till att jazz och opera länge har haft status som officiellt 

musikaliskt kulturarv. Det innebär därför att de har ett högt kulturellt kapital, för 

att åter igen använda Bourdieus terminologi, och att de tillhör de mest synliga 

genres i en statlig kulturmyndighet är därför inget oväntat. Hiphopen kan däremot 

betraktas som aningen mer oväntat, då den trots sin plats inom akademin och 

kommersialismen ändå är en relativt ung genre med ursprung som en underground 

och subkulturell rörelse. Den elektroniska musikens utrymme känns dock förvän-

tad, med tanke på de senaste årens framgångar för artister och festivaler inom gen-

ren i stort. Elektronisk musik är således både accepterad av mainstreamkulturen 

och kommersiellt framgångsrik.  

Hittills har hårdrock och metal till synes inte varit särskilt framträdande, och 

för att få en mer rättvis och övergripande helhetsbild har vi valt att använda de 

sökfunktioner som finns på Musikverkets webbplats. Genom Musikverkets sök-

funktion gör man en sökning i samtliga av institutets kataloger, alltså Svenskt 

visarkiv, Musik- och teaterbiblioteket, Caprice Records, bloggar samt Scenkonst-

museet. En sökning på hårdrock ger åtta träffar, varav fyra handlar om evenemang 

under 2014 och 2015 på de olika instituten. I övrigt är det endast ett resultat som 

kan ses som relevant, då det hänvisar till Musik- och teaterbibliotekets genre-

klassningar i den egna katalogen Muslib.339 När vi istället söker på metal får vi 

fram 33 träffar, och även om flera träffar innehåller samma information finns det 

ändå några träffar som är relevanta utifrån vårt perspektiv. Utöver länken till 

Muslib som kom upp även vid förra sökningen, är det framförallt en träff som 

leder till Musik- och teaterbloggen som är av intresse för oss. Det är alltså Musik- 

och teaterbibliotekets egen blogg, och det inlägg som vi kommer till genom 

sökresultatet handlar om musikaliska kartor. Genom inlägget tipsar de läsaren att 

använda musikaliska kartor när man vill få överblick över en genre, och för att 

exemplifiera har de länkat till ”Map of Metal” som de menar är en av de mest 

kända musikaliska kartorna. I samma inlägg används också det svenska death me-

talbandet Bloodbath i syfte att exemplifiera en annan typ av karta.340 Sökningarna 

på At The Gates, In Flames och Dark Tranquillity resulterade i sammanlagt en 

                                                 
338 Musikverkets webbplats > Stöd till musiklivet > Beviljade projekt 2013:1 [2016-04-16].  
339 Musikverkets webbplats, sökord: hårdrock [2016-04-15].  
340 Musikverkets webbplats, sökord: metal [2016-04-16].  



 80 

träff som dessutom var irrelevant.341 När vi söker på ordet subkultur får vi fram sju 

träffar, varav en tidskrift och en rapport handlar om queer som subkultur och är 

därför intressanta för uppsatsen då de belyser subkulturella rörelser. Övriga träffar 

är artiklar och en ordlista och nämner ordet subkultur mer i förbigående snarare än 

att det handlar om det.342 En sökning på underground ger åtta träffar, men inget är 

direkt relevant för oss eftersom det framförallt är namn på projektgrupper, band 

och en festival som utgör resultatlistan.343 När vi slutligen söker på ungdomskultur 

får vi fram fem träffar. Tre av dessa handlar om Musikverkets fokusområden, det 

vill säga barn och unga, varav två är tidigare årsredovisningar medan den sista är 

en artikel som belyser Musikverkets fokus på just barn och unga. I förhållande till 

vår definition av sökordet, är resultaten därför inte relevanta. De övriga två träf-

farna är dels en artikel om jazzens historia och hur det i början var en ungdoms-

kultur, och dels är det en artikel om ett musikaliskt ungdomspris.344 

Vi söker därefter i Muslib, i vilken man har klassificerat 48 olika genres och 

tilldelat dem varsitt signum. Bland dessa återfinns hårdrock/metal som en egen 

genre med ett eget signum. I skrivande stund pågår dock en installation av en ny 

version av katalogen, vilket kan påverka sökresultaten då tillgången till de digitala 

katalogerna kan vara begränsad. En sökning i Muslib på hårdrock/metals signum, 

Xxned*, genererar 65 träffar varav samtliga är noter. Bland träffarna återfinns 

framförallt välkända och klassiska band från den tidiga hårdrock- och metalscenen 

med exempel som Led Zeppelin och Metallica. Avsaknaden av svenska band är 

dock stor, då det enda som återfinns är ett par poster med Yngwie Malmsteen 

samt olika versioner av musiken från Europe.345 Genom att istället söka på ämnes-

ordet hårdrock genereras 58 träffar, varav 38 är böcker, tio är tidskrifter, åtta är 

noter, tre är filmer/videos samt en cd. Bland resultaten återfinns både utländsk och 

svensk musik. 346 En sökning på ämnesordet metal gav 38 träffar, där 30 av dessa 

är böcker, fyra är tidskrifter, tre är noter och en är film/video. Sökresultatet visar 

också denna gång både svensk och utländsk musik, men störst fokus på utländsk. 

Det finns också en viss bredd i resultatet, då ett antal olika subgenres inom metal 

återfinns.347 Vi gör också en sökning på heavy metal, och resultatet blir samman-

lagt 27 träffar. Av dem är 20 böcker, tre är noter, tre är tidskrifter, samt en 

film/video. Samtliga träffar är relevanta i förhållande till uppsatsens undersök-

ning, och utbudet innehåller både svensk som utländsk musik. Framförallt ger 

sökningen träffar på uppslagsverk, kartläggningar och övergripande skildringar av 

genren i stort. Sökningen ger också även mer specifika resultat med böcker om 
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särskilda band, där framförallt Metallica är representerade. En intresseväckande 

sökträff är boken Extreme Metal av Joel McIver, vilken har katalogiserats utifrån 

de svenska ämnesorden hårdrock och heavy metal. Vidare är det också intressant 

att samtliga tre tidskrifter är nerlagda, varav den första lades ner 1996 och den 

sista 2003. Däremot är alla relevanta.348 Göteborgssoundet går dock inte att utläsa 

bland dessa olika sökresultat, och en sökning på At The Gates, In Flames och 

Dark Tranquillity resulterar inte i relevanta träffar.349 När vi söker på ämnesordet 

subkulturer får vi tio träffar, varav samtliga är böcker och på något vis relevanta 

utifrån uppsatsens förhållande till begreppet.350 En sökning på undergroundkultur 

genererar inga träffar, utan till skillnad från Göteborgs stadsbiblioteks biblioteks-

katalog har man här istället använt ämnesordet underground. Denna sökning ger 

13 träffar, och av dessa är tolv böcker och en är noter. Hälften av böckerna be-

handlar musik som undergroundscen. Dock är urvalet mycket selektivt, då fem av 

böckerna behandlar elektronisk musik.351 Vår sista sökning gäller ungdomskultur 

som genererar 22 böcker och fem tidskrifter, alltså sammanlagt 27 träffar. Inne-

hållet är varierat och behandlar olika typer av ungdomskultur, främst i Sverige 

men ett par böcker har en mer internationell prägel. Dock behandlar ingen av 

böckerna hårdrock eller metal som ungdomskulturell rörelse.352 

Resultatet av sökningarna visar att hårdrock och metal inte är särskilt synliga 

på någon av Musikverkets institutioner. Ändå är de tydliga med att de ska arbeta 

för mångfald, och eftersom de inte definierat vad de syftar på med mångfald kan 

men heller inte utesluta mångfald mellan genres. Musikverkets olika arkiv och 

bibliotek har tillsammans ett mycket stort material. Trots det återfinns vår efter-

sökta genre försvinnande lite. Situationen på Musikverkets institutioner liknar den 

som återfinns på de olika institutionerna vi undersökt i Göteborg. Samma typ av 

resultat ges alltså från nationell till lokal nivå, där metal inte är särskilt synligt. 

Men det kan som vi tidigare diskuterat bero på hur de valt att klassificera sitt 

material. Vår definition om vilket material som borde klassificeras som metal be-

höver nödvändigtvis inte stämma överens med andras, varpå det utifrån våra 

sökord inte går att finna. 
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Slutdiskussion 

För att undersöka hur det ser ut på de tre institutionerna, Göteborgs stadsbibliotek, 

Göteborgs stadsmuseum och Institutet för språk och folkminnen, har vi dels gjort 

sökningar i deras olika digitala verksamheter, och dels ställt frågor genom ett 

frågeformulär via e-post. I undersökningsdelen ”Sökningar i institutionernas digi-

tala verksamhet” varvas undersökningsresultaten med svaren på frågeformulären 

för att försöka få fram en bild kring huruvida göteborssoundet är synligt eller ej. 

Då vi skickade ut våra frågeformulär lämnade vi det öppet för institutionerna 

huruvida de ville vara en eller flera som skulle svara på frågorna. När vi fick sva-

ren visade det sig dock att enbart en person på varje institution hade svarat, varpå 

svaren enbart representerar en enskild individs uppfattning. Därmed gav svaren 

inte en generell bild kring institutionernas förhållningssätt, men det gav dock en 

inblick.  

 Den bild som växte fram då vi gjorde våra sökningar är att göteborgssoundet 

överlag inte finns synligt på institutionernas respektive webbplatser, bibliotekska-

taloger och olika register. Vi gjorde våra sökningar med orden subkultur, hård-

rock, metal, ungdomskultur och underground, samt på göteborgssoundets stora 

band At The Gates, In Flames och Dark Tranquillity. I stadsbibliotekets och Insti-

tutet för språk och folkminnens bibliotekskataloger utgick vi från Svenska ämnes-

ord varpå sökorden istället blev subkulturer, hårdrock, heavy metal, metal, ung-

domskultur och undergroundkultur. Däremot sökte vi inte på Svenska ämnesord i 

stadsmuseets bibliotekskatalog då det inte framkom att de utgick från orden 

själva, och då möjligheten att söka på ämnesord inte gavs. I svaren på frågeformu-

lären framkom ett relativt enhetligt förhållningssätt till göteborgssoundet, där de 

tillfrågade påtalade att de inte har något särskilt uppdrag mot musik och att det 

inte finns något särskilt fokus på metal och just göteborgssoundet. På stadsbiblio-

teket skrev vår tillfrågade bibliotekarie dock att de i vissa fall kan erbjuda en scen 

för musikframträdanden för att bidra till att stärka den lokala musiken, men att det 

då sker i samband med deras programverksamhet. Men hen skriver också att de 

inte behandlar lokal musik för sig, även om de vill erbjuda ett brett utbud inom 

olika genrers. Angående göteborgssoundet skrev bibliotekarien att de snarare sat-

sar på smalare musik.353 Det gavs dock inget exempel på vad hen menar med sma-
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lare musik, men vid våra sökningar på stadsbibliotekets webbplats fick vi upp 

inlägg skrivna av en av bibliotekets musikbibliotekarier. Denna bibliotekarie har 

publicerat en del inlägg där jazz och klassik musik är ett återkommande ämne, 

varpå vi funderat kring om det är vad som kan menas med smalare musik. Samti-

digt är det komplext att tala om smal musik då det, som ovan nämnt, kan ha olika 

innebörder beroende på vem som gör definitionen. Därmed får vi lämna det öppet 

vad som åsyftas med smal musik, men vi menar ändå att göteborgssoundet kan 

platsa inom dess ramar. I stadsbibliotekets uppdragsbeskrivning framkommer det 

tydligt att det är användaren som är i centrum för deras verksamhet då det kom-

mer till medieinköp och programplanering. Vidare står det att man som användare 

ska ges möjlighet att finna det man känner till, men också utmanas och inspireras 

genom att komma i kontakt med sådant som är okänt.354 Även om stadsbiblioteket, 

som vår tillfrågade bibliotekarie påpekade, inte har ett särskilt uppdrag mot lokal 

musik menar vi att biblioteksplanen trots allt lämnar det öppet för möjligheten att 

inkludera denna typ av musik.  

På stadsmuseet har de i skrivande stund den tillfälliga utställningen ”Musikliv 

Göteborg 1955–2018” där göteborgssoundet lyfts i form av At The Gates, In Fla-

mes och Dark Tranquillity. Däremot gav våra olika sökningar i stadsmuseets olika 

digitala verksamheter i princip inga resultat utifrån våra sökord. Vår tillfrågade 

bibliotekarie på stadsmuseet påtalade att de inte har ett särskilt uppdrag vad det 

gäller musik. Vidare skrev hen att biblioteket är starkt kopplat till museets verk-

samhet och att det material som samlas eller köps in är beroende av vad museet 

efterfrågar. Därmed är det inte konstigt att våra sökningar inte gav några direkta 

resultat. Huruvida biblioteket och museet i helhet lyfter göteborgssoundet eller ej 

gav bibliotekarien inga svar på, utan vi blev hänvisade till den ovan nämna ut-

ställningen. Tillskillnad från stadsbibliotekets uppdrag som fokuserar på använda-

ren, har stadsmuseets uppdrag fokus på att ”skapa sammanhang mellan Göteborgs 

historia, nutid och framtid”, där stadens musikliv ingår enligt vår tillfrågade bibli-

otekarie.355 Denna formulering kan beroende på vad man väljer att tolka in lämna 

det väldigt öppet för vad uppdraget kan tänkas innehålla, samtidigt som hen trots 

allt nämner musik. Göteborgs stadsmuseum är i grunden ett kulturhistoriskt mu-

seum, men samtidigt skriver vår tillfrågade bibliotekarie att de vid insamlade i 

huvudsak ska ”fokusera på människor liv och verksamhet i och omkring staden 

Göteborg”.356 Å ena sidan kan tyckas att göteborgssoundet ska synas och lyftas då 

det är en del av en lokal verksamhet med förankring i nutid. Å andra sidan är mu-

seets uppdrag brett där väldigt mycket kan täckas in utifrån deras uppdragsbe-

skrivning och där musik inte har en uttalad plats. Men då det trots allt rör sig om 

ett kulturhistoriskt museum där de basutställningar som finns i stort fokuserar på 
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Göteborgs och Västsveriges historia under 12 000 år, har de kanske ett mer tradit-

ionellt förhållningssätt till sitt material och även till kulturarvsbegreppet. Samma 

situation återfann vi på Institutet för språk och folkminnen, där de visserligen fo-

kuserar på immateriellt kulturarv men ur, vad vi tolkar, ett traditionellt kulturarvs-

perspektiv. Våra sökningar på institutets olika plattformar genererade inga egent-

ligt relevanta resultat, och göteborgssoundet återfanns överhuvudtaget inte med de 

sökord vi valt. Men vår tillfrågade arkivassistent på institutet skriver att de inte 

har någon metal i sina samlingar, och heller inte blivit erbjudna någon. Deras 

dokumentationsinsatser är också i regel ofta ett resultat av de forskningsprojekt de 

genomför. Men hen menar dock att de är medskapare av kulturarv och lokal iden-

titet inom musikområdet genom sina insamlingar och genom att sprida det till 

allmänheten. De fyra noder som presenteras i deras uppdrag rör sådant som hem-

slöjdsfrågor, Svenskt visarkiv och Riksantikvarieämbetet, varpå den traditionella 

kulturarvssynen är rådande. Utifrån både stadsmuseets och institutets förhåll-

ningssätt till kulturarvsbegreppet är det inte oväntat att göteborgssoundet inte är 

direkt synligt i deras material.  

Vi har använt oss av Johanna Björkholms kulturarvsdefinition i vår uppsats, 

där kulturarv är ett brett begrepp som påverkas av vem som gör definitionen, men 

också tid och rum. Vidare lyfter hon att begreppet kan skräddarsys för att på så vis 

kunna används i olika sammanhang, och hänvisar till Laurajane Smith som menar 

att kulturarv i immateriell form enbart existerar genom kommunikation och me-

ningsskapande. På så vis skapas kulturarv genom att något tillskrivs ett kulturell 

värde, där det måste genomgå en kulturell process. Björkholm lyfter även David 

Lowenthal som poängterar att avsaknaden av en fast definition gör begreppet mer 

användbart, och att det därmed kan användas för att inom kulturarvssektorn be-

vara det som anses vara mer intressant än annat. Kulturarv skapas därmed utifrån 

personliga preferenser, både i immateriell och materiell form.357 På kulturarvsin-

stitutioner verkar det ofta råda en mer traditionell syn på kulturarvsbegreppet, där 

forskningen kring kulturarv är en relativt ny företeelse. Vi upplever Björkholms 

definition som väldigt tillåtande och kanske mer anpassad efter samhället idag. 

Jämför man med Peter Aronson och antologin Kulturarvets dynamik: det institut-

ionaliserade kulturarvets förändringar är det ett mer traditionellt kulturarvs-

begrepp som växer fram där fokus är på äldre föremål, monument och objekt.358 

Även Riksantikvarieämbetets förhållningssätt till begreppet kulturarv är relativt 

traditionellt, då tyngden ligger på alla människoskapade uttryck med fokus på 

fornvård, kulturmiljöfrågor och arkeologi.359 Då den rådande synen på institution-

aliserat kulturarv verkar ha sin förankring i ett traditionellt förhållningssätt, är det 

kanske naturligt att denna syn återfinns också på Göteborgs stadsmuseum och 

                                                 
357 Björkholm (2011), s. 33, 42–43. 
358 Aronson (2005), s. 10–12. 
359 Riksantikvarieämbetet > Om Riksantikvarieämbetet [2016-04-20].  
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Institutet för språk och folkminnen. En liknande situation råder också på Musik-

verket, där våra sökningar genererade samma typ av resultat som våra sökningar 

på institutionerna i Göteborg. Däremot innehöll Musik och teaterbiblioteket ett 

mer relevant sortiment i förhållande till metalgenren, även om göteborgssundet 

inte syntes. Göteborgs stadsbibliotek däremot har en annan typ av verksamhet, där 

man inte arbetar med förmedling av kulturarv på samma sätt och där det finns 

möjlighet för göteborgssoundet att få mer utrymme.  

Som vi tidigare lyft är det inte på något vis en självklarhet att metalgenrers 

behöver vara en del av institutionernas uppdrag, samtidigt som de ändå kan tolkas 

in i uppdragen. Varför metal i allmänhet och göteborgssoundet i synnerhet är så 

pass osynligt hos de olika institutionerna, både på lokal och nationell nivå, borde 

dock kunna förklaras. Vi anser oss kunna utröna två möjliga mönster till denna 

osynlighet. Dels menar vi att bakgrundskapitlet till metal, tillsammans med de 

delar vilka behandlar subkulturer, där ibland subkulturell teori, kan ge en förkla-

ring kring varför avsaknaden av metal till stor del genomsyrar vårt undersökta 

område av ABM-fältet. För att på ett tydligt sätt försöka påvisa metals status i 

allmänhet, har vi valt att använda hiphop, punk och jazz som exempel då vi anser 

att samtliga, men framförallt jazz och metal har många likheter då det kommer till 

allmän acceptans för musiken i samhället. Både hiphop och punk har sitt ursprung 

i subkulturella undergroundrörelser, även om deras uppkomster skiljer sig mot 

varandra. Numer har delar av de båda accepterats av normsamhället, vilket också 

delar av jazzen har. Idag är jazz allmänt accepterat och dessutom ett etablerat kul-

turarv, men det tog tid att nå denna status. Jazzens process mot att bli kulturarv 

sträcker sig över stora delar av 1900-talet, och den moralpanik som omgärdade 

genren under större delen av denna tid är i fallet metal istället koncentrerat till 

drygt 40 år. Varför det ser hur såhär skulle kunna kopplas samman med massme-

dias utbredning. Till viss del kan det tidiga 1900-talet liknas med 1970- och 1980-

talen, då antalet nationella kanaler var få och urvalet begränsat. Vad exemplet 

med Siewert Öholm och Svar Direkt belyser, är hur en del av normsamhällets 

åsikter fick föras fram utan att ge, i detta fall Anders Tengner, en riktig chans att 

ge sitt perspektiv. Med denna typ av tv-program lyftes en för tiden allmänt accep-

terad syn på metalgenren, där budskapet spreds och bidrog till metals dåvarande 

status i samhället. Dock har vår undersökning också visat att metal, men också 

subkulturer i största allmänhet, kan handla om provokation. Därför kan moralpa-

niken ha varit ett mål för genren, även om vissa subgenrers likt thrash metal sna-

rare ville skapa musik oberoende av massmedia där scenen istället skulle vara för 

de genuint intresserade som Weinstein och Kahn-Harris skriver.360 Samtidigt visar 

enskilda individers beskrivningar likt ovan nämnt på en önskan om en spridning 

av genren i nationella medier. Med Okej fick metalgenren ett medium att på nat-

                                                 
360 Se s. 35. 
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ionell nivå uttrycka sig i och sprida åsikter och musik, till skillnad från tidigare då 

undergroundspridning genom ”tape trading” och fanzines var bland de få kanaler 

som fanns. Allt sedan dess och fram till idag finns det, och har funnits, ett oerhört 

stort urval av kanaler att nå ut på, och däri finns också möjligheten för metal-

genrens process att framskrida snabbare än den process jazzen genomgick. Den 

frihet som detta inneburit har kanske också inneburit en annan form av acceptans 

när musik introduceras, då spridning av musik inte längre endast är möjligt för de 

nationella medierna och undergroundrörelserna. Däremot visar vår undersökning 

att i de statliga kanalerna, oavsett om det är medvetet eller ej, är vissa genrers inte 

särskilt synliga. Metalgenren verkar fortfarande i viss grad vara tabubelagd, och är 

därmed fortfarande något stigmatiserad. Metalgenren har dock kommit långt i 

processen och kan inte likställas med den status den tidigare haft, men vi kan ändå 

konstatera att genren har en del kvar av processen innan den kan tänkas synas i 

alla typer av medier och som kulturarv. Om man utifrån Bohmans förhållningssätt 

studerar göteborgssoundet, både musiken i sig och som en källa till kunskap om 

samhället, skulle man kanske få en större förståelse för människorna i denna spe-

cifika subkultur. Med detta perspektiv skulle kanske en acceptans gentemot män-

niskor i subkulturer överlag infinna sig, där synen på dem mildras. Men dels me-

nar vi också att en förklaring till göteborgssoundets osynlighet i den digitala verk-

samheten kan förklaras och problematiseras utifrån de valda sökorden. Som vi 

diskuterade under ”Metod och material” fick vi fram våra sökord genom vårt teo-

retiska ramverk och bakgrundskapitlet till metal. Subkultur, hårdrock, metal, ung-

domskultur och underground förekom där vara centrala begrepp för att definiera 

vad metal och subkulturer var och är. Vi valde att tolka det som att definitionerna 

därmed eventuellt också skulle vara de begrepp som används av samhället i stort 

för att klassificera just metal och subkulturer. Om så skulle vara fallet skulle det 

kanske också återspeglas i kulturarvsinstitutionernas klassificering och benäm-

ning, och på så vis generera relevant resultat. Dock fick vi omformulera sökorden 

utifrån Svenska ämnesord för en del sökningar i bibliotekskataloger, då de istället 

blev subkulturer, hårdrock, heavy metal, metal, ungdomskultur och underground-

kultur. Vidare har vi även sökt på bandnamnen At The Gates, In Flames och Dark 

Tranquillity för att försöka komma åt material om göteborgssoundet och metal. Vi 

har under sökningarnas gång varit medvetna, och blivit än mer medvetna, om att 

även om vi utifrån litteratur och andra källor tycker oss kunna få fram relevanta 

begrepp behöver de nödvändigtvis inte återspeglas på institutionerna.  

Om göteborgssoundet ska kunna bevaras på kulturarvsinstitutioner krävs det, 

tror vi, att det får en kulturarvsstatus. Med Björkholms kulturarvsdefinition skulle 

det också vara möjligt, då kulturarv och subkulturer båda är levande kulturella 

fenomen som hela tiden utvecklas och omformas. Men eftersom det enligt våra 

källor framkommer att det i Sverige är institutionaliserat kulturarv som också blir 

officiellt kulturarv, skulle en kulturarvsstatus möjliggöra för göteborgssoundet att 



 87 

ta sig in på den arenan. Men frågan är om göteborgssoundet ska bevaras inom 

kulturarvssektorn och om genren och subkulturen skulle må bra av det? Själva 

idén med en subkultur enligt vår teoretiska ram är att det är en avvikande kultur i 

förhållande till normsamhället, och genom att lyfta en subkultur skulle den kunna 

riskera att förlora sin subkulturella status. Därför blir det motsatt effekt då en sub-

kultur lyfts, likt fallet för både punk, hiphop och hippiekulturen där subkulturerna 

till slut delvis förlorade sin talan till normsamhället och på så vis också förlorade 

delar av sin subkulturella identitet. Vad utgången för dessa tre subkulturer kan 

bidra med i frågan om göteborgssoundet, är att hur man väljer att lyfta en subkul-

tur också påverkar subkulturens utveckling. Institutionaliseras och kommersiali-

seras dem riskerar de i slutändan att förlora sin subkulturella identitet. Hiphop- 

och punkkulturen fick på grund av en sådan situation börja om och utveckla sub-

kulturen på nytt. Avsaknaden av göteborgssoundet på de tre kulturarvsinstitution-

erna i Göteborg kan därmed bidra till subkulturens överlevnad.  

Med Bohmans perspektiv där man använder musik som ett sätt att förstå 

människor skulle kanske samhället däremot bli mer accepterande gentemot sub-

kulturer i stort. Istället för att människor inom subkulturer ibland utmålas som 

avvikande ur ett negativt perspektiv, skulle det kanske bidra till att minska fördo-

mar och istället uppmuntra till musikaliska upptäckter likt Göteborgs stadsbiblio-

teks vision om deras verksamhet. Det subkulturer skulle kunna vinna på att syn-

liggöras är ett erkännande, men de skulle också förlora det som är själva kärnan i 

en subkulturell rörelse. Vi menar därför att göteborgssoundet inte bör lyftas, åt-

minstone inte så som hiphopen och punken har lyfts. Däremot skulle stadsbiblio-

teket kunna betraktas som rätt forum för subkulturer, då de kan presentera dem 

genom att tillhandahålla exempelvis musikaliska verk skapade inom en subkultu-

rell genre. De skulle därmed inte lyfta en subkultur ur ett ”vi-dem”-perspektiv, 

utan istället enbart tillgängliggöra kulturens olika uttryck. Vidare skulle Kungliga 

biblioteket kunna tillämpa folksonomier i samband med Svenska ämnesord, då det 

i fallet med hårdrock, heavy metal och metal inte stämde överens med de definit-

ioner av begreppen vi funnit i litteraturen. Detta skulle kunna minska risken för ett 

”vi-dem”-perspektiv ytterligare, och på så vis ge människor inom subkulturer en 

möjlighet att komma till tals och bidra i tillgängliggörandet och erkännandet av 

deras kulturer, och samtidigt bidra till en mer uppdaterad syn på ämnesorden. Vi-

dare kan göteborgssoundet, och olika subkulturer inom metal och överlag, ses 

som kulturarv även om det inte är utifrån ett institutionaliserat perspektiv. Med 

Björkholms definition kan göteborgssoundet vara ett kulturarv för de som lever i 

subkulturen, samtidigt som de behåller sin status som subkultur. 

Vi förstår att det inte ligger i institutionernas uppdrag att lyfta subkulturer och 

fokusera på metal och göteborgssoundet specifikt, men det hade kanske varit in-

tressant om de hade gjort det. Kanske skulle de våga tänka nytt om sådant som 

subkulturer och göteborgssoundet. Om kulturarvsbegreppet skulle frångå den 
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traditionella positionering det har idag, hade det kanske öppnat upp för nya tolk-

ningar där sådant som normalt inte klassas som kulturarv skulle kunna ingå. Vi 

förstår också att vårt underlag inte är omfattande, men vi vill med denna uppsats 

visa på att subkulturella rörelser kanske är något att lyfta och något att studera 

utifrån tillgänglighet, synlighet och identitet på kulturarvsinstitutioner.  
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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka vilken roll Göteborgs stadsbibliotek, Gö-

teborgs stadsmuseum och Institutet för språk och folkminnen möjligtvis har som 

medskapare av kulturarv inom det lokala musikområdet med exemplet göteborgs-

soundet. De underliggande frågeställningarna har varit att undersöka huruvida 

musikaliska subkulturer är synliga i institutionernas material, samt vad exemplet 

med göteborgssoundet kan ge oss för ny kunskap. För att få svar på våra fråge-

ställningar har kulturarv som begrepp och företeelse granskats. Vidare har vi 

också tittat hur metal och göteborgssoundet vuxit fram, där en del fokus även lagts 

på synen på de som utövar och lyssnar på metal. Men för att få en uppfattning 

kring subkulturens situation i den digitala verksamheten har vi undersökt de tre 

institutionernas webbplatser, kataloger och register, deras uppdrag samt strukture-

rat ett frågeformulär vilka besvarats av personal på institutionerna. Vi har med 

hjälp av subkulturell teori lyft den komplexitet som omgärdar synen på subkul-

turer. J. Patrick Williams menar att subkultur är ett samspel mellan människan och 

samhället, och att en subkultur har en gemensam nämnare som är under ständig 

utveckling. Vidare har vi även problematiserat kulturarvsbegreppet, där Björk-

holms definition av kulturarv kan anpassas efter syfte, och därmed möjliggör för 

göteborgssoundet att klassas som kulturarv. I uppsatsen har en kvalitativ metod 

använts för att analysera materialet, där vi velat få ett inifrånperspektiv.  

Den bild som växte fram utifrån vår empiri i kombination med frågeformulä-

ren och undersökningarna är att det inte är en självklarhet hur en subkultur defi-

nieras. Hur klassificeringar görs inom den institutionaliserade världen stämmer 

inte nödvändigtvis överens med hur strukturen ser ut i själva subkulturen. För att 

ge en mer nyanserad bild av i det fallet metals struktur, kan folksonomier använ-

das vid klassificeringen. Då får man både ett inifrån- och utifrånperspektiv. Vi-

dare visade våra undersökningar att göteborgssoundet inte är särskilt synligt uti-

från de valda sökorden. Vi menar dock att subkulturer kan förlora sin subkultu-

rella identitet genom att lyftas av den här typen av institutioner, samtidigt som det 

även kan resultera i ett erkännande för subkulturella uttryck. 
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Bilaga 1: Frågeformulär 

 Vilken roll anser ni att bibliotek/arkiv i allmänhet och ert bibliotek/arkiv i 

synnerhet har som medskapare av kulturarv och lokal identitet inom mu-

sikområdet? 

 Har efterfrågan förändrats över tid och har det påverkat era samlingar? 

Hur gallrar ni musik? 

 Finns det möjlighet (händer det) att någon lämnar in lokal musik idag? 

 Har ni någon särskilt ansvarig för musik, också då lokal musik? 

 Har ni någon gång musikframträdanden (live) på biblioteket/arkivet? 

 Hur ser uppdraget ut när det gäller musik och vad vill ni att ert musik-

material ska återspegla? 

 Lyfts lokal musik och är den synlig, såsom göteborgsmetal (the Gothen-

burg sound) med band som In Flames, At The Gates och Dark 

Tranquillity? Finns det ett intresse för denna typ av musik vad ni har 

märkt? 


