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Sammanfattning/abstract	  

I	  	  C-‐uppsats	  ser	  författaren	  närmre	  på	  hur	  fans	  tolkar	  och	  diskuterar	  rockgruppen	  kents	  

låttexter.	  Tanken	  är	  att	  söka	  efter	  teman	  som	  de	  flesta	  fans	  tycks	  identifiera	  och	  sedan,	  

med	  hjälp	  av	  Laclau	  och	  Mouffes	  diskursteori	  se	  närmre	  på	  hur	  tolkningarna	  skiljer	  sig	  

åt,	  trots	  ett	  gemensamt	  ”grundtema.”	  Till	  syftet	  hör	  även	  att	  se	  på	  vilka	  sätt	  dessa	  

diskussioner	  och	  tolkningar	  går	  att	  sammankoppla	  till	  identitet	  och	  identifikation.	  

	  

Tre	  tydliga	  teman	  gick	  att	  finna	  bland	  fansens	  tolkningar:	  kärlek,	  ensamhet/uppväxt	  

samt	  längtan	  och	  drömmar.	  Samtliga	  tre	  teman	  tycktes	  tolkas	  i	  huvudsak	  med	  antingen	  

en	  negativ	  eller	  positiv	  grundsyn,	  där	  samtliga	  teman/fenomen	  även	  gick	  att	  

sammankoppla	  med	  varandra.	  Många	  fans	  ansåg	  dock	  att	  tolkningar	  inte	  ska	  delas	  med	  

varandra,	  utan	  de	  ska	  hållas	  för	  sig	  själv	  och	  anpassas	  helt	  till	  ens	  egna	  erfarenheter.	  

Samtliga	  fans	  visar	  en	  stor	  kärlek	  till	  –	  och	  mycket	  kunskap	  om	  bandet.	  Man	  respekterar	  

mycket	  av	  det	  som	  personerna	  i	  bandet	  ständigt	  uttrycker	  i	  media.	  

 

Uppsatsen öppnar upp för fortsatt forskning, dels för en fortsättning om fans tolkningar av 

just kents texter och dels för att se på andra fans tolkningar av deras favoritartisters texter. 

Men framförallt öppnar den upp för att se på fenomenet rocklyrik och dess roll inom både 

populärkultur, men även i media i stort. 
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1. Inledning och bakgrund 

 

Låttexter kan ses som vår tids poesi. Vi kan mötas av dem varje dag i form av memes, 

”inspirationsbilder”, statusuppdateringar på Facebook, som bildtext till bilder på Instagram 

eller som tweets på Twitter. Detta visar att texter idag är mer än bara tonsatta ord. De används 

av många för identifiering, tröst och motivation, eller bara någonting att identifiera sig själva 

med. Som proteströrelsen och folkmusiken under 60- och 70-talen används orden som slagord 

och ”vapen” för oss själva och det vi bryr oss om. Texterna behöver dock inte alltid vara rent 

politiskt, utan kan även hjälpa oss genom jobbiga stunder i vår vardag. Tolkningar av låttexter 

kan skilja helt och hållet från person till person, bara beroende på individuella skillnader och 

erfarenheter. Detta gör att vissa låtar kan betyda mycket för vissa personer, medan de betyder 

ingenting för andra som inte alls blir tilltalade av dess texter. 

Idag brukar kent identifieras som ”Sveriges största rockgrupp.” Detta kan bygga på flera 

saker. Dels är de den svenskspråkiga grupp som sålt mest album i Skandinavien. Det kan även 

komma ifrån att de ständigt hyllas av både kritiker och lyssnare. Men det kan även bero på 

deras oerhört trogna fans som ständigt ställer sig bakom bandet. Besöker man forumet på 

bandets officiella hemsida kan man se oerhört vida diskussioner och hur alla fans tar till sig 

kent och ser dem som ”deras” band (Steen 2007). I förordet till boken ”Kent: Samlade texter 

om Sveriges största rockband” (2007), en bok samlad med artiklar, intervjuer och recensioner 

om kent, identifierar Håkan Steen bandet som representerande för utanförskap. Det ska då 

dessutom vara ett drivmedel som gör att de ännu håller på. Alla sålda skivor och alla succéer 

till trots finns drivkraften kvar där som en gång fick dem att börja skriva: utanförskapen, att 

inte vara normal. ”Kent är ett band i ständig opposition, de har massor kvar att bevisa. Om 

inte annat så inför sig själva” (Steen 2007: 10). 

Sedan debutalbumet 1995 är det sångaren och frontfiguren Joakim Berg som står bakom 

gruppens alla texter. Det är även texterna som för många varit en front för bandet och deras 

image. De har gett dem olika stämplar och väldigt många har hittat tröst och identifikation i 

dem. Hans texter sägs i huvudsak beröra ämnen som det tidigare nämnda: utanförskap, men 

även olycklig kärlek, rädsla och uppväxt.  

Berg själv vägrar diskutera hans texters mening då han vill att de ska vara möjligt att skapa 

sina egna tolkningar av dem. Detta leder till att det på gruppens officiella hemsidas forum 
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diskuteras vilt fram och tillbaka kring dem bland fans. Texterna är i huvudsak på svenska och 

skrivna på ett alldagligt språk med ett stort inslag av metaforer. Detta gör att texterna på flera 

olika sätt ger flera möjligheter till tolkning, precis som dess avsändare vill. 

I denna C-uppsats ser jag närmre på hur kent-fans diskuterar och tolkar bandets låttexter på 

bandets forum. Jag utgår från definitionerna att fans är åskådare/lyssnare som inte ”bara” vill 

vara en del av den breda, anonyma publiken, utan har en mer personlig relation till (i detta 

fall) kent. Fans går mer på djupet och får därmed en mer känslomässig relation till musiken 

(Cavicchi 2007: 247). På samma sätt som fans av ”Star Trek” kallas ”Trekkies” (Jenkins 

1992, Sandvoss 2007, Anderegg 2007) finns det även ett gemensamt namn för de som är fans 

av kent: Kentare. Detta är ett vida använt begrepp bland fans på Kentforumet och går 

dessutom att höras av ”icke-fans” för att benämna kent-fans. Detta begrepp kommer 

återkomma under analysen i C-uppsatsen som ett samlingsnamn för alla personer som skriver 

och är aktiva på Kentforumet. Enskilda användare kommer nämnas vid deras användarnamn 

på forumet och dessutom alltid skriva med fet text, för att klargöra att det är ett alias och inget 

annat då vissa namn kan ses som väldigt märkliga. Bandets namn stavas med liten bokstav, 

därför har jag valt att skriva det med fet text för att på så sätt understryka att det är 

rockgruppen kent jag menar och inte något namn.  

2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med denna C-uppsats är att se närmare på Kentare, eller kent-fans. Fokus kommer 

läggas på att se på hur de diskuterar gruppens låttexter och med det se hur de bildar ett 

meningsskapande kring - och identifierar sig med dem. Detta är ett intressant ämne att se 

närmre på då det ofta kan pratas om i media, men sällan i seriösa forskningar. Jag ser det som 

ett väldigt intressant och givande fenomen att se närmre på då jag personligen har lärt mig 

mycket genom rocklyrik och därför vill göra fler personer medvetna om dess effekt.  

 

2.2 Frågeställningar 

- Hur diskuteras Joakim Bergs texter av Kentare på Kentforumet?  

- Vilka teman identifierar fansen i Joakim Bergs texter, och vad tar de för uttryck?  

- Hur kan tolkningarna sammankopplas med identitet och identifiering?  
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3. Teorier och tidigare forskning 
3.1 Cultural studies/kulturvetenskap  

Denna uppsats tar avstamp i cultural studies, alltså akademiska discipliner inom forskning av 

mänskliga kulturer. Men vad är då egentligen kultur? Det är ett väldigt brett begrepp och kan 

definieras på flera olika sätt, eller som inte går att definiera alls. (Willis 2003/2012) För att 

hårddra det kan man utgå från att kultur igenom historien går att urskilja från fem definitioner. 

De två första kom upp under 1400- respektive 1500-talet och berörde till en början omsorg 

och förbättrande av grödor och djur för att sedan innefatta även människans medvetande. Med 

att definitionen även anpassades för människor kom även idén om hur ”kultiverade” 

människor var. Genom konsumtion av olika typer av ”fin” konst började man anses som 

kultiverad, till skillnad från det som ansågs ”fult.” Här väcktes alltså idén om kultur kunde 

beteckna estetiska produkter, och som kanske används som vidast idag. Den tredje 

definitionen kom sedan att se kultur som det samma som social utveckling. Den fjärde 

definitionen utvecklades inom sociologin och antropologin och ser kultur som historiskt sett 

särskilda livsstilar som bildade ett kollektivt medvetande som går att hitta bland särskilda 

sociala grupper. Denna grundsyn har även den femte definitionen, men med större fokus på 

”den symboliska dimensionen”, med andra ord vad kulturen kan göra, snarare än vad den är. 

(Ganetz 1997; cit. efter Bocock 1992)  

 

Att göra en studie om fankultur och låttexter går in under kultur då de båda säger någonting 

om hur livet är idag. Fanbaser är en slags gemenskap som alla har en gemensam nämnare som 

definierar dem som en del av den gemenskapen. Texterna i sig själva är en del av 

populärkulturen och även en form av kommunikation som finns i dagens samhälle. En 

kommunikationsform inte bara i fråga mellan fans, utan även för fansen själva. De använder 

själva texterna för att beskriva hur de mår, vad de gått igenom och vilka de är.  

 

3.1.1 Vad är Rocklyrik? 

Joakim Berg kallas av många för en ”rockpoet”, (Eriksson & Eriksson 2006; Lilliestam 2013; 

Strage 2009) vilket då betyder att han skriver rocklyrik. Just detta begrepp är omdebatterat 

och undviks till den mest vida grad att användas av forskare som Hillevi Ganetz (1997) och 

Ulf Lindberg (1995). Just Lindberg påpekar att texter till rockmusik överhuvudtaget inte ska 

ses som lyrik. Enligt honom är texten endast något som anpassas till musiken och skrivs för 

att ”låta bra” och att man därför inte ska skilja text från musik. Texterna ska ses som ”lyrics” 
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som sjungs, snarare än lyrik som läses utan musiken (Lindberg 1995). I detta får han stöd av 

Hillevi Ganetz som även hon anser att text och musik inte ska skiljas från varandra och anser 

att textförfattare blir mer begränsade än andra lyriker (Ganetz 1997). Det Ganetz dock inte 

tänker på är att även vissa diktformer har ”begränsningar” eller ”regler” som kan sätta vissa 

gränser för andra lyriker.  

 

I och med internet och sociala mediers intåg har det skett en helt annan typ av spridning av 

låttexter. Textrader skrivs på statusuppdateringar eller bildtexter på Instagram, Facebook och 

Twitter, och används då av många för att beskriva sina känslor. Man kan säga att låttexter 

idag har fått den funktion som poesi haft tidigare (Andersson 2008:17). Låttexter läses idag av 

många av deras lyssnare och används för identifikation, de diskuteras även i vid utsträckning 

på internetforum och mellan fans. Därmed kan man klargöra att de är mer än bara tonsatta ord 

och därmed förtjänar att kallas för lyrik.  

3.2 Fans och fandom  
Slår man upp ordet ”fan” i Svenska Akademiens Ordlista beskrivs det som en ”fanatisk 

beundrare.” Går man sedan vidare och slår upp ordet ”fanatisk” hittar man beskrivningen 

”blint hängiven, ofördragsam, oresonlig.” (svenskaakademien.se)  

Begreppet ”fan” började användas i slutet av 1800-talet av journalister för att beskriva 

personer som följde särskilda idrottslag. Från att bara innefatta åskådare spred det sig för att 

användas för att beskriva alla som var hängivna sportsliga aktiviteter eller annan kommersiell 

underhållning. Tidigt användes det även för att beskriva kvinnliga teaterbesökare som ansågs 

uppskatta de manliga skådespelarna mer än pjäserna (Jenkins 1992, Cavicchi 2007, Sandvoss 

2007). Så väldigt tidigt tycktes begreppet få ett negativt ”rykte.” Genom åren har fans 

framställts i media som offer för massproduktioner som är lättmanipulerade och köper mer 

eller mindre allt. I vissa fall går det till och med så långt att man ser fans som socialt 

missanpassade som inte lever för något annat än det de är fan av och därför inte vet något om 

”normalt” socialt beteende. Det kan anses fult att vara ett fan, då man ”dyrkar” något som 

anses fult, populärkulturella fenomen (Jenkins 1992).  

 

Fandom, forskning av fans och fankultur, har enligt forskaren Cornel Sandvoss, genom åren 

bestått av tre vågor, där uppfattningen skiljer sig åt. I den första ”vågen” sågs fanbaser som 

politiska. Genom att man var ett fan som var man samtidigt en del av en gemenskap som i ett 

subkulturellt sammanhang undvek de avsedda meningarna i populärmedia. Fanbaser sågs 
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alltså som ett svar på – och ett motstånd mot samhällets olika maktblock. Det blev också en 

slags åtskiljning i samhället där olika typer av fans sågs som ”de andra.” Med denna typ av 

sekularisering slutade det med att forskningar av olika fanbaser utfördes av utomstående som 

ständigt slog fast att fanbaserna var en politisk grupp, men att fansen själva inte var medvetna 

om sin politiska aktivitet. Med detta kritiserades även forskningen för att bara se till fans som 

var aktiva inom fanbaser, och inte de ”besatta” som höll sig borta från sådana aktiviteter. 

(Sandvoss 2007: 1-4) 

 

 Andra ”vågen” inom fandom påverkades av utvecklingen under mitten av 1990-talet när 

”broadcasting” mer och mer blev till ”narrowcasting” (breda kommunikationer blev smalare) 

där fans plötsligt blev till en viktig grundsten för mediemarknadens 

marknadsföringsstrategier. Det ansågs plötsligt fint att vara ett fan. Kända personer började 

utnyttja detta, politiker gick på sportevenemang och visade sitt stöd för lokala lag. Forskarna 

visade nu på att fandom är ett sätt att kommunicera och det man var ett fan av skapade 

semiotiska uppfattningar om hur man är som person. I och med denna andra våg sågs fandom 

mer som en reflektion av ens sociala, kulturella och ekonomiska kapital. I motsats till första 

vågen började man se det som att fans bibehöll sociala och kulturella system av klassificering 

och hierarkier. Även i denna våg glömde man bort att se mer på den individuella nivån. 

Varför blir man ett fan? Varför agerar man som man gör i rollen som ett fan? (Sandvoss 2007: 

4-6)  

 

Den tredje vågen är den mest genomarbetade och är även den vi befinner oss i just nu. De 

tidigare vågorna såg på fans endast som en del av fanbaser, alltså en samling av flera fans, 

vilken är en väldigt liten del av ett mycket brett spektra med olika typer av fans och 

fanskulturer. Med den tredje vågen vill man bli bredare för det ökade kulturella värdet 

fandom har. I och med detta ser man på fans från samhälleligt -, till individuellt perspektiv. På 

en mikronivå innebär det att man ser på relationen mellan fansen själva och det som de är fans 

utav. På en makronivå ser man på fans intressen som delar av större sociala strukturer, 

samtidigt som man bortser från hegemoniska strukturer. (Sandvoss 2007: 6-8) 

 

Med tredje vågen ser man även på kommunikationen fans emellan, vilket är lätt att göra med 

dagens teknik. Man ser fandom och kommunikationen mellan fans som ett sätt att se och lära 

sig av varandra. Fandom är en del av ”skapandet av vardagen” (Sandvoss 2007: 9) och kan 

därför undersökas för att få fundamentala insikter i det moderna livet. Genom att studera fans 
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kan man förstå och möta utmaningar långt ifrån gränserna inom endast populärkultur. De 

säger något om hur vi relaterar till vår omvärld och hur vi tar till oss medierade texter som 

institutionaliserar en större del av vår horisont av erfarenheter. (Sandvoss 2007: 7-9)  

 

En av de mest framstående inom fanforskning idag, Henry Jenkins, har genom bland annat tre 

böcker försökt ge en mer positiv bild av fandom och fans.  Han är en av de som fört 

fanforskning vidare och utvecklat den till att se fans som något mer än vad de kan framställas 

som i media (Sandvoss 2007: 4-9) Fans är inte offer som bara tar in det som populärmedia 

matar dem med, utan är snarare betydligt mer kritiska i sitt mottagande och då de ser eller 

lyssnar på allting flera gånger hittar de, och tar till sig saker på ett djupare och mer 

emotionellt sätt än ”icke-fans.” Fandom hjälper att ge en identitet och gemenskap, fans 

diskussioner kan ses som ”nördiga” men används samtidigt för att kunna vidareutveckla 

produkter och produktioner. (Jenkins 1992, 2006) Detta är bara några få av de goda sidorna 

av fans och fandom, och därför förtjänar fans en mer positiv definition än ”blinda fanatiker.”  

  

3.3 Diskurser och diskursanalys 
 

Begreppet ”diskurs” är ett oerhört brett begrepp som är svår att ge en tydlig fast betydelse. 

Det har sitt ursprung i lingvistiken och semiotiken, men har sedan spridit sig och används 

flitigt inom både human- och samhällsvetenskapen. Många gånger används det bara okritiskt 

utan någon förklaring av dess betydelse. Betydelsespektrat är så brett att det kan betyda 

ingenting eller ha en specifik betydelse inom särskilda teorier och användningsområden 

(Winther Jørgensen & Phillips 1999/2000). Det finns olika uppfattningar där vissa läger ser 

diskurs som ett enskild yttrande eller endast ett samtal mellan två personer, och andra läger 

ser diskurs som representerande för hela sociala system, att diskurser skapa både den sociala- 

och politiska världen. Det är alltså klart att diskurs har flertalet betydelser och bibetydelser 

(Howarth 2007: 9-11) Men en klar idé som finns är att diskurs rymmer idéer om att vårt språk 

struktureras i olika mönster som våra uttalanden anpassar sig efter inom olika sociala 

institutioner. Exempelvis finns ”medicinsk diskurs” och ”politisk diskurs.” Man ska dessutom 

alltid utgå från att vårt sätt att tala inte speglar vår omvärld, vår identitet och sociala 

relationer, utan snarare utspelar en ständigt aktiv roll för att skapa och förändra dessa 

(Winther, Jørgensen, Phillips 1999/2000: 7-9). Här följer nu tre definitioner som är några av 

de vanligaste idag.  
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3.3.1 Faircloughs skola  

Norman Fairclough, lingvist och samhällsvetare, lägger mer fokus på de mänskliga aktörerna 

och hur de reproducerar eller förändrar sina sociala relationer. Han såg diskurser som ett 

samband mellan samhällsstrukturer och mänskliga handlingar. Diskurser ses som sociala 

konstruktioner av verkligheten, som en slags kunskap och praktik. Han ansåg att det finns ett 

förhållande mellan diskurser och i vilka sociala system de utageras. (Winther, Jørgensen, 

Phillips 1999/2000, Howarth 1997) Ur detta utformade Fairclough Kritisk Diskurs Analys 

(CDA) med vilken han vill gå på djupet med förhållandet mellan diskurserna och de sociala 

systemen och visa på hur makthavarna använder språket och betydelser för ”att förtrycka de 

dominerande” (Howarth 1997:12). 

 

3.3.2 Laclau och Mouffes diskursteori 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, två politiska teoretiker, ser det som att allt i dagens 

samhälle är diskurser. Deras teori bygger vidare på lingvisten Ferdinand de Saussures tankar 

kring att språket inte är ett system som styrs utefter yttervärlden den refererar till, utan snarare 

konstituerar den sociala verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips 2002: 25-26). I detta 

innefattas att tecken har två sidor: form och innehåll, eller signifier och signified, samt att 

förhållandet mellan dessa två är arbiträrt. Betydelsen och tolkningen vi gör av tecken är inte 

”inneboende” i dem, utan är alla resultatet av sociala aktioner där vi lärt oss att koppla ihop 

vissa betydelser till vissa ljud eller uppsättningar av bokstäver. Vi förstår ett tecken genom 

relationen till andra, det tecken vi behandlar är inte något annat tecken och skiljer sig därav 

från övriga tecken. (Winther Jørgensen & Phillips 2002: 9-11) Men vad innebär då 

överhuvudtaget ”tecken”? Tecken är inom språket en typ av fysisk komponent som 

representerar något annat, och i många fall ger olika tolkningsmöjligheter. Detta kan 

exempelvis vara ett ord eller en bild (Fiske 1997).  

Laclau och Mouffe ställer sig bakom Saussures uppfattning om att tecken får betydelse utifrån 

deras skillnad från andra tecken, men anser även att tecknens betydelser kan ändras utifrån 

sammanhangen de används i. Det är här i deras grundtanke ligger: sociala fenomen är aldrig 

totala. Det finns aldrig en klar betydelse, utan det pågår en ständig social kamp i definitionen 

av samhälle och identitet. Diskursanalytikers uppgift är att se över och redogöra dessa 

”kamper” av betydelser och eftersökandet av entydighet (Winther Jørgensen & Phillips 2002: 

24). En diskurs förstås utifrån det sociala eller institutionaliserade område där den 
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används/utförs. Alla tecken i diskursen är moment(s), som alla tolkas olika utifrån relationen 

till varandra (differential positions). Grunden till en diskurs ligger hos en nodalpunkt (nodal 

point) som är det huvudsakliga tecknet där övriga teckens betydelse avgörs utifrån deras 

relation till nodalpunkten. På detta vis definieras även diskurser – när samtliga tecken går in 

under en kategori där en exkludering fråntagit dem alla andra möjliga betydelser. Allt det som 

räknas bort och exkluderas från diskursen är även sådant som kan undergräva densamma. Då 

det finns ytterligare betydelser för tecknen som helt kan ta bort själva grundtanken i 

diskursen. Dessa kallas för element, tecken som ännu inte fått någon fast betydelse då de 

innefattar flertalet tolkningsmöjligheter. En diskurs försöker med andra ord omvandla element 

till moment genom att förminska deras antal olika betydelser till (helst) en enda fast och göra 

ett avslut på tecknens mångbetydelser. Detta kan dock inte följas fullt ut och alla diskurser 

kan ständigt undergrävas av element, då tolkningsmöjligheterna är så pass många. För att från 

början ge nodalpunkten sin betydelse görs detta genom artikulation (articulation), 

dessförinnan är alltså nodalpunkten egentligen ett element. Artikulation är i vilken process 

som olika element ställs i relation till varandra inom en diskurs. Element som har stora och 

flera tolkningsmöjligheter befinner sig i ständig strid mellan diskurser kallas för flytande 

signifikanter (egen översättning: floating signifiers). Nodalpunkter är en typ av flytande 

signifikant, men endast när de är omstridda mellan olika diskurser och inte fått en fast 

betydelse inom en (Winther Jørgensen & Phillip 

s 2002: 26-28).  

 

Med andra ord eftersträvar diskurser att motverka tvetydigheter genom att omvända element 

till moment. Detta är dock omöjligt att göra fullt ut då de betydelser man exkluderat ständigt 

kan undergräva betydelserna man tagit fram. Med detta är alltså moment ständigt potentiella 

element. Artikulationer reproducerar och/eller utmanar diskurserna genom att skapa specifika 

betydelser, och då det ständigt finns en tvetydighet av tecken kan alla typer av verbala eller 

textuella uttryck samt sociala handlingar vara en typ av artikulation. Varje uttrycksform görs 

dock utifrån redan bestämda betydelser och blir därmed ändå repetitioner av något som redan 

är fastställt. Därmed blir varje uttrycksform, varje agerande, en reduktion av möjliga 

tolkningar då de endast ställer tecken i relation till varandra inom en redan bestämd ordning. 

Artikulering hjälper till att förhindra andra former av organiseringar av betydelser (Winther 

Jørgensen & Phillips 2002: 29).   
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3.4 Identitet och identifikation  
 

Medier och medietexter hjälper till att genom åren forma våra identiteter. Nationella medier 

binder nationer samman då de når ut till hela befolkningar med information och 

underhållning. Men även regionala medier har en effekt att binda samman regioner med hjälp 

av att rapportera om lokala händelser som binder folk i regionen samman med hjälp av de 

gemensamma referenspunkterna. Medier har alltså makten att skapa ”föreställda 

gemenskaper” (imagined coummunities) (Gripsrud 2002/2011:21 cit efter Anderson 1996). 

Detta begrepp bygger i första hand utifrån byggandet av nationell identitet och statliga 

mediers roll i detta. Genom att skapa en upplevelsegemenskap kan vi känna en stark 

gemenskap med människor som vi aldrig ens träffat och som är väldigt olika oss själva. Det är 

ändå inte människorna i gemenskapen som vi bryr oss om, utan själva gemenskapen i sig 

(Gripsrud 2002/2011: 20-21).  

 

Vår identitet bygger egentligen på flera olika identiteter, där vi söker likheter och skillnader 

med andra människor. Men vi kan utgå från att vi egentligen har två typer identitet: vår 

sociala/kollektiva identitet och vår personliga identitet. Den sociala identitet bygger till stor 

del på hur vi ses av andra människor, eller i relation till dem. Vilken kollektiv gemenskap 

tillhör man? Sedan tillhör man oftast flera olika kollektiva gemenskaper. Man är exempelvis 

svensk, men dessutom skåning och dessutom student. Där dessa olika ”roller” kan spela olika 

roller i olika situationer. Den personliga identiteten bygger istället på frågan ”vem är jag?” 

och utgår då mer från vad som särskiljer en från alla andra, snarare än vad som gör en lik alla 

andra (Gripsrud 2002/2011: 22-24). Men den personliga identiteten kan även byggas på den 

sociala då svaret på vem jag är kan exempelvis vara: ”jag är svensk, jag älskar mina vänner” 

då du här med dels ser dig som svensk och som en del av en gemenskap av vänner. Genom att 

dessutom hitta personer som är lik en själv kan det förstärka känslan i sig själv, då man med 

hjälp av det kan se att man inte är ”annorlunda” och därmed accepterar sig själv och 

identifierar sig själv med just denna egenskap eller intresse. Här kan fandom vara exempel på 

detta.  

 

Internets framfart har kommit att förändra och påverka identitetsbildandet. Genom att lättare 

nå information, forum och bilda nya kontakter kan man genom internet på ett vis hitta nya 

gemenskaper, få nya kunskaper och lära känna personer från andra kulturer som ger oss en 

annan syn på saker och ting. Psykologen Sherry Turkle påpekar hur internet ger dess 
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användare chansen att ge sig in i olika rollspel där de kan leka med sin identitet som gör att 

man skapar sig flera olika identiteter. Detta ger alltså fler chanser att skapa en identitet 

(Turkle 1995: 14).  

 

Vissa delar kan vi inte bestämma över i vår personliga identitet, då vi inte kan påverka vår 

bakgrund samtidigt som vår bakgrund gör att vi gör särskilda val i livet. Men det finns idag 

val vi väljer mer fritt än vad vi kanske hade möjlighet att göra förut när det mesta redan var 

förutbestämt för en. Men i grund och botten påverkas våra identiteter av vår sociala bakgrund 

och vår position i samhället. Bakgrund innefattar inte endast nationell tillhörighet, utan även 

till erfarenheter och händelser vi upplevt under livets gång. Medierna hjälper till i våra 

identiteter. De ger oss inte bara information om vad som definierar en kvinna och en man, vad 

som är Sverige etcetera, utan de kan även fungera som en motvikt mot detta. De kan hjälpa 

till att inte bara känna oss som en svensk medborgare, utan som världsmedborgare med ett 

ansvar för hela jorden. Våra val av medieprodukter är även val som formar vår identitet, då 

medierna hjälper oss att förstå och tolka vår omvärld. Vad dessa medier väljer att påföra oss 

kan vi dock inte kontrollera, och därför bör man bedöma ordenligt sina val av de olika 

produkterna (Gripsrud 2006/2011: 25-27).  

 

3.4.1 Identifikation 

Identifikation innebär att bli en del av eller bli lik något annat/annan. Här kan man särskilja 

två typexempel av identifieringar. Vi kan exempelvis ta upp den som sker av idrottsstjärnor, 

där personer i frågan identifierar sig då de vill bli lika bra som stjärnan på denna bestämda 

idrott eller bara en särskild färdighet, snarare än att vara precis som denne är som person. 

Identifikation med ens föräldrar handlar däremot om att se till personen och ta efter dess 

personlighet och hela egenskaper, att man vill bli lik sin förälder. Mitt emellan dessa två typer 

av identifikation finns den som sker av populärkulturella personligheter så som artister och 

skådespelare. Det handlar inte bara om att man identifierar sig med deras talanger utan med 

framförallt sina idolers personlighet. Man vill, som i fallet med identifikationen av sina 

föräldrar, definiera sig själv i förhållande till tilldragande auktoriteter som man innehar starka 

känslomässiga band med. Just detta visar på hur viktig vår relation är till de mediala texter 

som framställer och/eller representerar våra idoler. Det blir dessutom dessa texter som gör att 

vi skapar oss dessa identifikationer överhuvudtaget och blir då återigen ett bevis på vikten av 

relationen mellan media och identitet. Detta innebär också negativa effekter då 
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identifikationer av personer och karaktärer i media gör att vi kan ta efter deras värderingar 

och reaktionsmönster i vissa situationer. Att det dock ska gå så långt att vi tar efter rent av 

farliga reaktionsmönster är högst tvivelaktigt då vi inte är ”blanka blad” utan vi har en redan 

satt moral som inte kommer rubbas (Gripsrud 2006/2011: 31-32).  

 

Identifikationer sker även i fiktionella texter i former av exempelvis romaner och filmer. Det 

kan dock oftast ske i form av önskefantasier där vi vill vara lika hjältemodiga som 

huvudpersonen i berättelsen i fråga. Men vi kan även identifiera oss i mer mörka berättelser 

med endast ”otrevliga” karaktärer och endast hemska händelser, vilket även i vissa fall kan 

leda till att det blir för mycket att ta och att man inte vill läsa eller se mer, då vi väldigt starkt 

involverar oss i upplevelsen. Vi har helt enkelt lätt för att även identifiera oss med personer 

som har det sämre ställt än oss själva. Enligt den psykoanalytiska teorin kommer detta från att 

vi alla skapas utifrån interaktioner med våra föräldrar och utvecklar vår bild av oss själva i 

relation till dels dem men även syskon, vänner och så vidare. ”Den symboliska i 

interaktionismen” är ett sociologiskt perspektiv som lägger mycket vikt just på hur vi ständigt 

utvecklas utifrån vår relation till andra. Genom att överta andras perspektiv på en själv 

bedömer vi sedan om detta perspektiv är något vi kan acceptera. Vår syn på hur andra 

uppfattar oss bygger på just denna mekanism. Detta blir då också ett sätt för oss att sätta oss 

in i andras situation, alltså förmågan till empati. Vi kan träna upp detta redan i barndomen i 

form av olika rollspel och lekar, och är dessutom väldigt viktigt överhuvudtaget när det 

handlar om att leva sig in i medietexter (Gripsrud 2006/2011: 32-34; Enander & Holmberg 

2007: 73-74).   

 

Parasocial interaktion myntades redan 1956 av socialpsykologerna Horton & Wohl och 

betecknar den situation när TV-tittare inte identifierar sig med aktörerna i TV-rutan utan 

istället ser dem som vanliga personer de träffar på gatan eller liknande. Detta fenomen vill 

Gripsrud (2006) anpassa till olika former av nätbaserade sociala interaktioner. 

Kommunikationsformer över internet skapar enligt honom en känsla av närhet och 

omedelbarhet, dessutom i förhållande till okända människor. Han menar att detta visas genom 

ett användande av informell språkanvändning och användning av smileys för att ersätta 

kroppsspråk och mimik i vanliga konversationer. Som tidigare nämnt så öppnar internet 

chansen till ett friare val för skapande av social gemenskap. Internet kan användas för att 

användas till sociala interaktioner och ge en känsla av att individerna hör ihop i ett samhälle. 

Detta kan ske på en individuell nivå genom sociala nätverk, forum och liknande, men även på 
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en mer institutionell nivå då organisationer, institutioner och nätverk också går att hitta på 

internet. Genom nätet kan man då lättare skapa ett mer personligt förhållande till dessa 

fakulteter och människor. Som ett fan kommer du lätt i kontakt med andra fans av samma 

fenomen genom internet.  

 

Hans Robert Jauss (1977) gör en åtskillnad mellan olika identifikationstyper med personer i 

estetiska sammanhang. Med associativ identifikation menas när man ”uppslukas” av ett 

kollektiv som uppstår vid tillfälliga fenomen som exempelvis en rockkonsert. Admirativ 

identifikation innefattar inlevelse i en förebild som är bättre än en själv i ett eller flera 

perspektiv. Sympatisk identifikation är den vi känner vid realistiska fiktioner där en karaktär 

kan likna oss själva så mycket att vi upplever dess olika situationer som om det vore våra 

egna. Detta brukar föra med sig att man får med sig en upplevelse som bekräftar något vi 

visste, känner eller tycker. Katarisk identifikation innebär att man identifierar sig med en 

person/karaktär som liknar oss, men av den mer tragiska sorten. Alltså en person med en klar 

svaghet eller brist som gör att denne på något vis ”går under.” Ironisk identifikation sker till 

texter som inbjuder till identifikation i användandet av en hjälte, men denna identifikation 

avbryts ständigt genom att den framställs som absurd eller outhärdlig för vår självkänsla. 

Detta är en form av identifikation som framförallt modernistiska och samhällskritiska 

textproducenter vill åkalla (Gripsrud 2006/2011: 35-36).  

 

Rocklyrik eller låttexter är som tidigare nämnt även en typ av medietexter. De är i första hand 

en egen del av musiken inom populärkultur men tar även del av flera andra delar av 

mediesamhället. De kan exempelvis användas för att ge en viss typ av känsla i en film, TV-

serie eller dokumentär. På radio spelas de mellan nyhetssändningar och program och kan där 

både implicit och explicit ge en viss känsla till lyssnaren. Dessutom innehåller rocklyrik alltid 

en eller flera personer, alternativt hjältar, som ger oss som mottagare något att identifiera oss 

med. Detta kan dessutom i flera olika typer av identifikationer. Sympatisk -, katarisk - och 

ironisk identifikation kan alla mycket väl spela in här. 
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4. Metod och material 

4.1 Material och avgränsning 

 

Avgränsningen visade sig väldigt svår att göra. Jag läste igenom samtliga trådar om varje 

enskild låt för att försöka identifiera teman som tycks gå igenom flera av fansens tolkningar 

och dessutom finns i flera låtar. De trådar och diskussioner jag sedan valde att använda mig 

av och referera till i analysen blev de som jag ansåg innehöll mest ”djup” och dessutom på 

bästa sätt sammanfattat de teman jag fastslagit att utgå ifrån. Kvaliteten i inläggen varierar 

kraftigt och alla säger olika mycket och en del återkommer i flera trådar. Det var därför av 

vikt för mig att till största delen låta så många som användare som möjligt att höras i 

uppsatsen. Vissa trådar refereras det till mer än andra, och detta är just för att diskussionerna i 

dessa var mer omfattande än andra. Vid analysen av varje diskussion presenterar jag även 

medlemmarnas alias och de inlägg som de skrivit är med som bilagor i slutet av uppsatsen. 

Mitt material i uppsatsen blir alltså endast ett stickprov, men jag fann detta som tillräckligt för 

att kunna visa på hur fans diskuterar texterna och ett visst antal teman de identifierar i dem. 

Jag använder mig även av två mer ”allmänna trådar” för att visa mer på fansens personliga 

relationer till bandet och deras låtar. Metoden i sig förklaras mer utförligt i 5.2.1.  

 

Fansens tolkningar och diskussioner hämtas från ”Kentforumet” som går att hitta på bandets 

officiella hemsida www.kent.nu. Där går det att finna diskussioner kring så gott som allt som 

har med bandet att göra, från musik till kläder. Varje album har ett eget ”underforum” där 

medlemmarna själva startar trådar för diskussioner om något särskilt som hör till albumet. 

Detta kan exempelvis vara enskilda låtar, vilket är dem jag koncentrerar mig på. Det ska dock 

sägas att långt ifrån alla låtar har en egen tråd, och inte heller alla trådar innehåller 

diskussioner om tolkningar av texterna. Utöver trådarna tillhörande de enskilda låtarna 

använder jag mig även av trådarna ”VARFÖR lyssnar du på kent?”, ”De små sakerna ni bara 

älskar” och ”Era allra första kent-minnen” för att få en klarare bild om hur medlemmarna har 

blivit och är Kentare.  

 

4.2  Laclau och Mouffes diskursteori som metod 
Laclau och Mouffe använde aldrig själva sin teori i empiriska undersökningar, men har 

använts av många andra efter dem. En första utgångspunkt med denna teori är att vi lägger 
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fokus på hur olika uttrycksformer används som artikulationer. Vilka betydelser kan de ge 

genom att placera specifika element i relation till andra, och vilka exkluderar de? 

Artikulationerna kan undersökas i relation till deras diskurser utefter frågan: vilken diskurs 

bygger artikulationen på, vilka diskurser återger den? Det går även att utgå ur: omvandlar 

artikulationen diskursen genom att omtolka någon av dess moment? För att till en början 

kunna besvara dessa frågor är det viktigt att precisera nodalpunkterna och efter att ha gjort 

detta även se på hur andra diskurser kan tolka dessa tecken. När detta är gjort går det sedan att 

se över de strider som sker över betydelser. Vikten ligger då i att se över vilka tecken vars 

betydelser det är som är mest omstridda, och vilka det är som man kommer överens om 

(Winther Jørgensen & Phillips 2002: 29-30).  

 

Denna metod kommer ligga som en grund i min analys. De teman jag tar upp i analysen är de 

jag själv identifierat i texterna och sedan fått bekräftade med hjälp av det som tas upp av 

medlemmarna vid varje enskild låts diskussion. Diskussionerna är mina diskurser där de 

teman jag finner blir som nodalpunkter och jag identifierar de element och moment som finns. 

Laclau och Mouffe talar om en ständigt pågående kamp som sker för att hitta bestämd mening 

åt begrepp, om sådana även finns kommer jag ta upp dem och diskutera dem. Samma teman 

kan komma upp vid flera av diskussionerna, men med olika infallsvinklar och betydelser. 

Däri finns också en kamp och är något jag kommer ta upp för att visa på hur dessa teman kan 

ses som flytande signifikanter och får en helt annan betydelse beroende på låten och 

”tolkaren.” I en del av analysen försöker jag även kort redogöra för hur fansen gör helt 

personliga tolkningar av låtarna, relaterar dem till egna minnen och därför inte ens vill säga 

hur de själva tolkar texterna. De inlägg jag väljer att bygga analysen på är de inlägg jag fann 

ha mest innehåll och som verkligen diskuterade texternas handlingar. Många inlägg var mer 

om vad de tyckte om låten, snarare än vad den handlade om. Övriga inlägg, de som inte 

berörde särskilda låtar, valde jag även dem utifrån innehåll, de inlägg som jag kände verkligen 

”berättade” om deras relation till gruppen. Till varje tema försöker jag även se till att dra 

paralleller till begreppet identitet och identifiering.  

4.3 Validitet och reliabilitet 

 
Då jag själv är en så kallad Kentare och har följt bandet sedan min högstadietid kan man 

ifrågasätta min objektivitet. Men som Eoin Devereux, Aileen Dillane och Martin J Power tar 

upp i introduktionen till antologin ”Morrissey: Fandom, representations and identites” (2011), 
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så förstärks snarare objektiviteten när man är ett fan. Studien blir mer passionerad genom en 

underliggande beundran och fascination för ämnet som berikar analysen (Devereux, Dillane 

& Power 2011: 15). Jag är säker på att mitt intresse för ämnet gör att min analys blir mer 

genomgående än vad den blivit om jag inte varit en Kentare. Dessutom ska tilläggas att jag 

inte själv är delaktig i diskussionerna på Kentforumet och är inte ens medlem där, vilket man 

måste vara för att få skriva, och därför inte kan påverka diskussionerna på något sätt. 

Information om varje medlems kön och ålder saknas i de flesta fall att tillgå, och är därför en 

faktor jag inte tar upp i studien. Detta då jag ser över medlemmarna i deras identitet som en 

del av ett fan-gemenskap, inte som deras identitet som en del av samhället.  

Detta är en kvalitativ studie och de data som behandlas kan inte ses som representativ för alla 

kent-fans. Dock kan personerna som väljer att diskutera och analysera texterna tillsammans 

över internet ses som de som i största grad verkligen tar åt sig låttexterna och identifierar sig 

med dem. Andra fans kan vara sådana som inte lägger någon vikt i texterna utan endast 

uppskattar kent för deras musik och anser att låtarna är bra. Tanken med studien är inte heller 

att fastställa exakt hur alla tolkar låttexterna, utan snarare peka på vad det är i dem som gör att 

fans kan identifiera sig med dem. Min uppsats syfte är dessutom att se närmre på fansen, inte 

på själva rockgruppen kent. Att se på hur fans intresse för en rockgrupp tar sig uttryck i deras 

liv. Detta syfte är också just vad mina resultat kommer visa på. Vill man istället försöka 

fastställa exakt vad alla texter handlar om, utifrån fansens tolkningar, kan denna uppsats 

mycket väl användas som grund för enkäter eller kvantitativa intervjuer för mer empiriskt 

stöd. Men, som sagt, detta är inte min mening att se över i min uppsats. Här i finns egentligen 

inga rätt eller fel, utan bara individuella tolkningar hjälper mig att redovisa hur fans kan göra 

tolkningar av Joakim Bergs låttexter.   

5. Analys  

På Kentforumet går det att hitta ett stort antal olika diskussionstrådar. Allt om bandet 

diskuteras, från låttexter, till ackord, till bandets kläder och sidoprojekt. I en tråd som heter 

”De små sakerna ni bara älskar” diskuterar man smådetaljer i låtar som man tycker mest om. 

Många skriver om små instrumentella delar, andra hur Berg sjunger ett visst ord och andra 

skriver om särskilda textrader. Medlemmen hållermigvidliv skriver om en rad från låten 

”Rosor & Palmblad” som går ”Ge mig nåt som känns.” Hon skriver att den beskrev just hur 

hon kände för några år sedan och hur de raderna ”räddade hennes liv.” Just Kentforumet visar 
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på att kent, för många, är mer än ”bara” en musikgrupp. Och att vara en ”Kentare” är mer än 

bara lyssna och tycka om musik.  

 

Daniel Cavicchi publicerade1998 sin studie ”Tramps like us: Music & meaning among fans” 

där han intervjuade flertalet Bruce Springsteen-fans om deras relation till artisten. Springsteen 

går på många sätt att jämföra med kent, då båda kommer från en arbetarklassbakgrund, är 

kända för sina texter och har väldigt trogna fans. Cavicchi går in på varför fandom uppstår 

och talar om att bli ett fan är ungefär som en konvertering, som att finna en religion. Alla har 

en ”becoming-a-fan-story” med en klar berättelse om hur ens konvertering till ett fan har gått 

till. Man gör alltså en jämförelse mellan fandom och religion, då båda delarna cirkulerar kring 

hängivenhet. Konverteringen kan ske under en längre tidsperiod, där man ”lär sig” tycka om 

artisten/gruppen eller snabbt om man släpper på alla sina barriärer och bara tar in musiken 

direkt utan att tänka (Cavicchi 1998: 42). I ”Era allra första kent-minnen”-tråden går det att 

hitta några slag av ”becoming-a-fan-stories” och där går det att se båda av typerna som 

presenteras här ovanför. Väldigt många berättar om konverteringar som pågått över flera år, 

där man för första gången stöter på kents musik redan som barn och sedan tar upp minnen 

man har senare i livet för att sedan bli ”frälst.” Användarna Taxkvinnan, Jago, Kentina, 

Alfie och DinVänPessimisten är några som berättar om hur de ”lärde sig” tycka om kent 

genom flera år. Alla möttes av deras musik i en tidig ålder, men lärde sig att uppskatta dem 

flera år senare, men relaterade sedan till sina minnen från barndomen och deras första möte 

med gruppen. B-sidor 95-00, okej, Frankita och Svinesson är exempel på några som gillade 

bandet från första början. Samtliga av dessa fyra möttes av en låt i sin vardag och sedan direkt 

blev ”frälsta.” En väldigt viktig faktor som man både hittar bland fansen, och som Cavicchi 

även tar upp, är hur känslan av ensamhet spelar en stor roll för många. I sin ensamhet hittar 

många ett stöd, eller en tröst i låtarna. Man får ett särskilt förhållande till gruppen som gör att 

de och deras musik blir till en del i ens liv. Kent, likt Springsteen, blir till en konstant närvaro 

till vilken man kan vända sig till när än det behövs. Ens fandom kan inte bara ses som något 

man har eller gör, utan det är ett sätt på vilket man är (Cavicchi 1998: 41f). 

 

Låttexterna är en viktig del av fandom. I tråden ”Varför lyssnar ni på kent?” finner man att 

just texterna spelar in för många av fansen.  

 

”Det största och vackraste med Kent är ärligheten, ödmjukheten och de trovärdiga 

skildringarna av livet så som det verkligen är. Det mest magiska är att det finns en kentlåt för 
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varje skede i just mitt liv” / Sanik 

” 1. Underbara djupa texter!!!”  / Under vattnet är jag blå (topp-tre varför hen lyssnar på 

kent) 

”Jag fastnade för texterna först, sedan musiken. Man kan lyssna på dom vid alla tillfällen i 

livet...” / LadyVelvet  

 

Diskussionerna kring låttexter på Kentforumet är otaliga och det finns särskilt trådar för 

särskilda texter. Vissa fans sitter och analyserar texterna in på minsta ord, medan andra endast 

gör sin egen tolkning utefter sina egna erfarenheter och minnen. Cavicchi talar om texterna 

som en viktig del av fans uppfattning om världen och som en influens av deras formning av 

nya erfarenheter (sid 110). Detta är något som kommer synas i senare delar av analysen. Att 

få vara en del av ett ”fancommunity” är även en viktig del av ens identitet, då ens fandom 

definierar vem man är. Man kan även säga att det finns en ”osynlig magnet” mellan alla fans, 

ett gemensamt intresse som ger dem en ständig samhörighet. Genom sin fandom kan man 

finna personer och tala med personer man aldrig hade kunnat lära känna eller ens talat med 

annars. Fandom gör att alla typer av människor kan binda sig med varandra. Då ens fandom 

blir en del av ens identitet ska man ha i åtanke att man inte bara är Kentare på konserter, på 

diskussionsforum eller när musiken är igång i bakgrunden, man är alltid Kentare. 

 

”Redan i tidig ålder lyckades jag mejsla in kent som en del utav mitt DNA. Jag tröttnar 

aldrig, "upptäcker" alltid något nytt och kan identifiera mig i väldigt mycket.”  

/ Användaren Thim om varför hen lyssnar på kent. 

 

5.1 Fansens diskussioner  
De flesta trådar som startats om enskilda låtar på Kentforumet är av personer som undrar hur 

andra tolkar texterna, snarare än att man skriver sin tolkning. Många ber dessutom om hjälp 

för att de vill förstå texterna när de inte får något grepp om dem själva. En del försöker, som 

tidigare nämnt, tolka precis vad Berg vill ha sagt med varje rad, andra söker och identifierar 

bara ett tema och en stor del väljer att påpeka att det är omöjligt att veta vad Berg menar, då 

han skriver utifrån sina personliga erfarenheter, och att man därför alltid ska göra sina egna 

tolkningar. De som försöker tolka texterna helt och hållet gör det genom att göra det väldigt 

objektivt. De refererar till texten med ”textens subjekt”, man gör alltså en tydlig avskiljning 

på texten och en själv. Detta kommer det visas exempel på längre fram i analysen.  
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Något mer intressant gick att finna i en diskussion kring låten ”M.” En medlem frågade vad 

M stod för och fick svaret: ”Jag tror att det står för Mary, som är Jockes farmor eller 

mormor. Men detta berör hans privatliv så mycket att vi inte bör diskutera detta.” Detta 

instämde samtliga med och diskussionen lämnades därhän. Detta visade på hur dessa fans har 

stor respekt för bandmedlemmarna och vet att de är måna om sina privatliv. Här med visar 

åtminstone dessa fans på hur man har koll, och då även intresse, för personerna bakom 

musiken och inte bara musiken i sig. Man tar till sig alla typer av medietexter som berör kent 

och man lägger dem dessutom på minnet.  

 

5.1.1 Den personliga upplevelsen  

Många på forumet är väldigt noga med att påpeka hur tolkningarna av texterna ska göras av 

varje individuell person. Detta gör att väldigt få överhuvudtaget vill berätta helt om sina 

tolkningar förutom, som tidigare nämnt, ett möjligt tema för enskilda låtar. Det framstår 

nästan som om det vore ofint att överhuvudtaget försöka tolka texterna, då man på så sätt kan 

försumma det Joakim Berg själv vill säga, men även förstöra ”upplevelsen” för andra fans. En 

del fans säger dessutom att de överhuvudtaget inte förstår texterna, eller ens försöker förstå 

dem, utan uppskattar låtarna ändå. Men att texterna uppfattas som svårtolkade eller 

mångsidiga (flytande signifikanta) är något som de flesta dessutom anser bara är positivt.  

 

”… sen är raka texter tråkiga även om de kan vara vackra, en Kenttext kräver att man 

tänker, Googlar och kliar sig i huvudet.” / Rotuhiiri 

”Och texterna är underbara och som sagt, lätta att göra till sin egen lilla story som passar för 

just en själv...” / kentmissbrukare  

”Sen är det förmodligen Jockes tanke att varje lyssnare får göra sin egen tolkning och måla 

upp sin egen bild av budskapet/miljön/handlingen låten representerar” / Halka (om ”747”) 

”Kents låtar gör jag till.. mina egna, på något sätt, kan man säga så? Ger dem en egen 

innebörd. Kopplar dem till ögonblick i mitt liv som passar in så magiskt och fruktansvärt bra 

att jag häpnar över varje gång det händer.” / Flickan med den vita hatten 

”…egentligen är nästan alla kent låtar svåra att tolka och det är det som är lite av det härliga 

med kent. Alla har olika tolkningar och det bästa man kan göra är nog att bara njuta av 

musiken och se glad ut” / JoakimArringer 

 

Eller som användaren Sollerman sammanfattar allt på ett bra sätt:  
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”Även jag kan ofta tycka att analyserande är just banaliserande. Vad som till slut ändå 

framstår som det viktigaste är det vi inte kan sätta ord på. Dessutom kan analyser och 

diskussioner bestjäla en på ens privata upplevelse av något. Man kan missa glädjen i att själv 

få upptäcka något nytt i den låt man hört tusen gånger tidigare… 

Men här har vi helt klart två olika sorts människor: en typ som verkligen uppriktigt mår bra 

av att få intellektualisera kring det den tycker om; en annan typ som fokuserar på det intiutiva 

och kanske mer sin personliga upplevelse, en upplevelse som alldeles omöjligt kan delas med 

någon annan.” 

 

Mystiken blir nästan romantiserad, mycket då för att det öppnar upp dörrar för att anpassa 

dem helt till sina egna erfarenheter. För vad det än är som är Joakim Bergs tanke när han 

skriver sin text spelar det egentligen ingen roll, för han lyckas sätta ord på det många tycks 

känna. Det spelar dessutom ingen roll vilken ålder man är i, då medlemmarna på Kentforumet 

tycks vara från tidiga tonår upp till 50-årsåldern. Alla kan på ett eller annat sätt relatera till 

texterna. Fansens identitet spelar till stor del roll i detta, då det är den som får den att känna 

igen sig i texterna. Den man är, eller anser att man är, är det som spelar in i igenkänning för 

det är vad som spelar in i vem man är. Att så pass många känner igen sig kan bero på att 

texterna ofta är om teman som finns i alla människors liv. Kärlek är exempelvis ett vanligt 

återkommande tema och då alla har någon slags relation till just kärlek gör detta att man 

relaterar texten till ens egna erfarenheter av kärlek. Beroende på vad man själv gått igenom 

kan det göra att man relaterar till ett lyckligt förhållande eller kanske kärleken till en 

familjemedlem eller släkting. Man gör en sympatisk eller katarisk identifikation i texterna för 

subjekten i dem påminner om en själv, kanske i vissa fall så mycket att det nästan är 

smärtsamt eller i andra fall att de ger en tröst eller annan positiv känsla. Som för medlemmen 

som nämndes i inledningen av analysen, hållermigvidliv, som ansåg att en låt räddade hen 

för den igenkänning hen gjorde i texten gjorde att hen inte kände sig ensam med den känslan. 

Det kom som en tröst i en jobbig period. Textraden ”Ge mig nåt som känns” betydde massor 

för henne, men skulle kanske för någon annan inte betyda någonting alls.  

 

En text betyder egentligen ingenting förrän den når en mottagare, det blir mottagaren som ger 

texten en mening, även om en avsändare skrev den. Ibland kan alla vara överens om vad den 

handlar om, ibland kan man vara ense om vissa delar och ibland kan man vara helt oense. 

Tolkning var och en gör blir helt individuell och görs utifrån den man är och vad man gått 
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igenom. Detta är något som kommer pekas på genom denna analys och det är även viktigt att 

påpeka att just personliga tolkningar är viktiga, så pass viktiga att vissa vill behålla dem för 

sig själva eller få dem förstörda genom att lyssna på andras tolkningar.  

 

5.1.2 Kärlek  

Som tidigare nämnt så är kärlek ett återkommande tema i kents låtar. Det här temat är också 

det som på ett sätt innefattar övriga teman som kommer tas upp i analysen, då det är ett sådant 

brett ”fenomen” som kan innefatta väldigt mycket. Dessutom visar diskussionerna på vad 

många olika saker kärlek kan stå för. Användarna Mattii, Blåbär, The Plague, 

hundradelssekund, avfart och Halka vill alla få det till att låten ”747” handlar om kärlek, 

men är oense om vad det är för typ av kärlek det är som beskrivs i låten. Diskussion leds till 

störst del av användarna The Plague och hundradelssekund som drar hela diskussionen 

vidare genom att dra paralleller till andra låtar.  

 

”Kärleken får folk att slåss för kärleken.” /The Plague 

”Att slåss för kärleken fungerar bara till ett viss mån... därefter följer våld (Nålens Öga) eller 

en katastrof (747).” - / enhundradelssekund 

”Jag tycker inte det som efterföljer 747 är en katastrof. Ansgar och Evelyne ligger ju t.o.m 

och ler.” / The Plague 

”Jag tror katastrofen är omskrivat med "gummi, glas och metal"… Jag antar att låten  

berättar om en kärlek som är förgången/död. Katastrofen beror på deras ’krig’ och Ansgars 

’misstag’.”/enhundradelssekund 

 

Diskussionen mellan dessa två är även något som går att se igenom hela tråden. Vad det är för 

kärlek det handlar om är folk oense om. Halka säger: ”jag tror den handlar om kärlek som är 

så stark att faktumet att man hittat varandra är mer värdefullt än livet själv…” Medan Mattii 

säger: ”Gummit, glaset och metallen borde väl vara flygplanskraschen och för mig 

symboliserar det slutet på förhållandet. En kärlekshistoria som gått åt helvete som man skulle 

kunna likna vid en flygplanskrasch?” Det finns alltså en kamp här emellan, två läger som 

säger att kärleken är evig, kontra kärleken är tillfällig. Ett till element som bör läggas till här 

är att det kan finnas olika typer av kärlek som man känner till olika personer. Detta finns 

exempel att hitta på i diskussionerna kring ”Oprofessionell” där användarna israfromcatv2, 

namokab, Robban_fyrahundraslag och _Owc vill säga att låten handlar om två personer i 
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ett förhållande medan nollfem4 och julibarn talar om ”två personer i en nära relation.” Man 

känner kärlek för fler personer än bara en som man befinner sig i ett romantiskt förhållande 

med. I ”Oprofessionell” är i alla fall samtliga ense om att det är något som når ett slut, ett 

förhållande som tar slut eller en person som dör. Användaren Halko vill säga att detta även är 

fallet med låten ”Berg & dalvana” medan ErikFriberg och Ingen annan istället säger att det 

handlar om stark kärlek.  

 

”’Jag är rädd att man glömmer, glömmer allt/som vi glömde att vi älskade varann’ 

 Slutet på en relation, nästa down?” / Halko 

”Berg&dalvana handlar om kärlek, ingen filmkärlek, men likväl stark kärlek!” / ErikFriberg 

”För mig handlar den helt enkelt om huruvida någon är beredd att (fortsätta) älska någon 

som blivit svårt skadad, psykiskt eller fysiskt, efter en olycka.”/ Ingen annan 

 

Denna kamp eller strid finns som sagt ständigt i flera av låtarna. Framställs kärlek som något 

varmt och vackert, eller är det kallt och smärtsamt? Ordet ”förhållande” är som sagt väldigt 

bärande, men bör egentligen även sammankopplas med relation. Man har olika typer av 

relationer till olika människor och kärlek kan inte bara ses som något som handlar om två 

personer som ingår i ett romantiskt förhållande som ska vara så starkt att det kan stå emot allt. 

”Död” och ”döden” är även ord som dyker upp i flera diskussioner och i olika former. För 

många representerar döden i ”747” om att kärleken övervinner den, att man inte behöver 

känna någon skräck ens för den för man har varandra. Andra åsikter om samma låt, och 

övriga låtar är döden finns där i form av en relation som dör, eller en enskild person. Som 

enligt nollfem4 tolkar ”Oprofessionell”: ” Subjektet sitter stilla och ser på personen som 

avlidit med kinden emot monitorn.” 

 

Det som går att säga är att det finns två huvudsakliga typer av kärlek tycks identifiera i just 

dessa nämnda tre låtar: lycklig och olycklig kärlek. Dessutom den som egentligen inte nämns, 

men som ändå berörs: ”ickeromantisk” kärlek. Här är ett gott exempel på att tolkningarna blir 

väldigt olika då alla tolkar olika. Raden ”när paniken bryter ut ler du svagt och viskar till mig 

´du är värd att dö för’” från ”747” kan för några representera evig kärlek för att de aldrig känt 

så starkt för en person förut och har bilden av att det är vad som sägs i ett starkt förhållande, 

alternativt det är så personen känner i förhållande den befinner sig i just nu. Eller så har 

personen fått detta sagt till sig någon gång i ett förhållande som tog slut, eller bara blivit sårad 

så pass många gånger att den inte tror på någon ”evig kärlek” överhuvudtaget. Vänskap eller 
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släktskap är också ett starkt band som smärtar när de på något sätt tar slut och som är vackert 

när det är bra. För vissa kan just dessa band vara starkare, eller bara något man fått uppleva 

mer, än romantiska förhållanden. Kanske har man dessutom haft någon som står en nära som 

gått bort, vilket gör att man snarare relaterar till ett riktigt dödsfall än ett förhållande eller en 

relation som dött/tagit slut. Allt handlar som sagt om ens egna erfarenheter, vad man relaterar 

till i sitt liv. Vad det är i ens identitet som gör att man identifierar sig på ett särskilt sätt till 

texten. Kärlek blir just därför ett väldigt svårdefinierat tema, just för att det kan tolkas på hur 

många sätt som helst, och för att det är en sådan stark känsla som nog styr oss i väldigt många 

av ens beslut. För sedan finns det den kärlek man kan känna för ting i livet, inte bara personer. 

Därför, när man säger kärlek får man tusen olika associationer och man kan först fastställa 

vad det får för en mening för en själv när man hör fler ord som hör till och därmed finner vad 

för typ av kärlek man tänker på. De moment i texterna som får fansen att tänka på en viss typ 

av kärlek kan vara element för andra, för de får dem att tänka på en annan typ av kärlek. Som 

sagt så är detta ett svårtolkat tema, men det är ändå något som alla tycks relatera till på ett 

eller annat sätt. Det är ett universellt tema, men den förblir en ständig flytande signifikant tills 

den tolkas hos den enskilda mottagaren.  

 

5.1.3 Ensamhet, uppväxt och rädsla 

Ett annat återkommande tema är ensamhet och uppväxt. Dessa två är breda teman i sig, men 

tycks hänga ihop i flera av texterna. Ihop med dessa två ämnen ingår även rädsla. Rädsla av 

ovisshet eller rädsla över att vara ensam.  

 

”Tror den handler om redsel for å miste noen. "När idag blir igår Kommer Du att älska mig 

ändå?" En redsel for at kjærligheten skal ta slutt, at man blir stående igjen ensom.”  

/ Jolene om låten ”Berg & Dalvana” 

 

Men just ensamhet hittar flera användare i flera olika texter. Som exempelvis det Martin_95 

säger om låten ”Klåparen”: ”För mig är det en väldigt relaterbar text som jag kan 

sammanfatta med ett ord: ensamhet.” Enligt Edvin_747 är ”Beredd på allt” ”ett perfekt 

anthem för ensamhet och utanförskap”, vilket även namokab och zeroxina. I diskussionerna 

kring ”Stoppa mig juni (Lilla ego)” talas det mycket om förvirring, att inte veta vem man är, 

att man skäms över saker man gjort och om att växa upp.  

” Jag tolkar som att den handlar om mobbning, utanförskap.” – / Hansen 
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”Jag tycker den handlar om nån slags förvirring, rädslan för att inte vara den man ville vara, 

samt att man vill förneka sina tankar och sina svagheter och förvirras av sina tankar och 

känslor, man vet inte vem man är riktigt.” / kentmissbrukare 

”Enligt mig handlar verserna om någon som är med och mobbar, eftersom han själv upplever 

det som det enda sättet att själv inte bli utanför, men som har så starka skuldkänslor för det 

han gör att han säger ifrån, och därmed blir ensam själv.”/ HannesA 

”Jag tycker den handlar om, att man växer upp, det är alltid bra att ha lite av sin barndom 

kvar, men alla dom där jobbiga och dåliga sakerna måste man växa ifrån…” / Alfie 

 

Diskussionerna runt dessa ämnen är inte alls lika omfattande som exempelvis kärlek, men det 

nämns och tas upp på olika sätt i texterna. Runt ”Stoppa mig juni (Lilla ego)” diskuteras det 

kring om låten handlar om mobbning eller inte, där meningarna går isär. Som HannesA talar 

om så är mobbning ett ”botemedel” mot sin egen ensamhet. Men mobbning i sig är också ett 

slags moment för ensamhet. Att vara mobbad innebär att man är ensam, men även rädd och 

förvirrad. Något som går igen även i kentmissbrukares tolkning, trots att hen inte tycker att 

låten handlar om mobbning överhuvudtaget. Men rädsla blir något som starkt förknippas med 

både ensamhet och uppväxt. Man är nog som mest rädd när man är ensam, precis som att man 

jagas ständigt av en känsla av att bli ensam. Som stoppamigjocke säger om ”Berg & 

dalvana”: ”… han är rädd att man glömmer allt för att ju längre man kommer ifrån varandra, 

desto längre kommer man ifrån varandra psykiskt också. Frustrationen och rädslan för att 

förlora hans fru här är total.” Ensamheten som tas upp i Joakim Bergs texter är inte 

nödvändigtvis en befinnande ensamhet, utan rädslan av att den ska uppstå. Detta går även i se 

i Excellentes tolkning av ”Cowboys”: Jag personligen får känslan av att det är ganska 

blandade känslor, det finns en överhängande skuldmedvetenhet, ’jag ska aldrig ignorera dig 

igen’ men samtidigt kanske det inte är enbart längtan, liknelsen ’som telenätet drömmer om 

svalorna i vår’ talar om en viss oro, kanske till och med rädsla eller bävan...” Rädslan är 

dessutom något man följs av genom sin uppväxt, mycket på grund av en överhängande 

förvirring. Inte bara en förvirring eller ovisshet om världen, utan kanske framförallt kring sig 

själv. Vem är jag? Vem kommer jag bli? Hur ser alla andra på mig? Man blir rädd för att inte 

passa in, och kanske för att försöka passa in går man med och mobbar någon. Man vill inte 

känna utanförskap, man vill känna gemenskap.  

 

Det som dock bara berörs lite är hur ensamhet, eller utanförskap, ses som ett styrkebesked, 

lite ”ensam är stark.” Användaren zeroxina berör detta kort när hon kommenterar kring att 
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låten ”Beredd på allt” har en refräng som går ”R-Ä-D-S-L-A, jag är rädd för allt, beredd på 

allt” med att säga: ”Den handlar om ensamhet på många vis, visst gör den det. Men samtidigt 

så heter låten ’Beredd på allt.’ Titeln, liksom den här raden blir en snygg kontrast mot resten 

av texten. Jag är ensam, jag är rädd, men jag klarar mig, man lär sig att klara sig, jag är 

beredd på allt.” Att detta inte påpekas mera är märkligt då ensamhet på ett sätt även berör 

utanförskap, vilket är något som romantiseras i många av kents låtar med exempelvis titlar 

som ”Ingen kunde röra oss” eller ”Vi mot världen.” Detta är dock något som i denna analys 

lämnas därhän, men som absolut är intressant att se närmre på.  

 

Ensamhet är också något som uppmärksammas i olika låttitlar: ”Ensam lång väg hem”, 

”Ensamheten” och ”Ensammast i Sverige.” Det som är med ensamhet, uppväxt och rädsla är 

att de till stor del hänger ihop. De är något som nodalpunkter för varandra och är svåra att 

skilja på. De sker inga egentliga stridigheter mellan olika betydelser för dem. De stridigheter 

som i så fall sker är sambandet mellan de tre, hur de på olika sätt anpassar sig efter varandra 

eller inte. För i själva verket är det ju tre vitt skilda begrepp som går att tolka på flertalet sätt, 

men i Joakim Bergs texter tycks de dock ständigt gå hand i hand. Men tolkningarna här bli ju 

även de styrde av var persons identitet. Rädslor och uppväxt är ju dessutom något som klart 

formar vår identitet. Vår uppväxt är ju vår bakgrund, som är en stor del av vår 

identitetsbyggnad. Rädslor är något vi utvecklar i vår uppväxt, ett trauma från uppväxten gör 

att vi kan ha en rädsla med oss i vuxenlivet. Det är även under uppväxten vi möts av olika 

typer av medier som på olika sätt formar vår uppfattning av världen och oss själva. Därför blir 

rädsla och uppväxt inte bara teman som vi relaterar olika till, utifrån våra skilda erfarenheter, 

utan de är dessutom det som gör att vi relaterar på det sättet som vi gör.  

 

5.1.4 Drömmar och längtan 

Det som tillhör de flestas uppväxt är drömmar. Drömmar om vad man vill bli, vart man ska gå 

och i vissa fall bara en dröm om att få komma iväg, bort. Just detta är något som tas upp vid 

flera diskussioner, en längtan om att ta sig någon annanstans. Detta är vanligast att komma 

upp i diskussionerna kring låtarna som går att hitta på albumet ”Isola.” Albumets omslag har 

ett flygplan på sig och ordet ”isola” står för isolation, och detta blir som en slags för-förståelse 

många tar med sig när de tolkar låtarna på detta album. Att ordet isolation i detta fall blir som 

ett slags ”positivt” ord när de lika gärna kan vara ett annat ord för utanförskap eller ensamhet 

gör det till en ganska ironisk flytande signifikant.  
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”Man måste också ta hänsyn till vad temat för hela Isola är - längtan om ett annat liv nån 

annanstans och färden dit” / The Plague 

”…sen vill jag minnas att Jocke vid nåt tillfälle sagt att låten handlar om allt det där man vill 

ha men inte kan få. Och det kanske kan stämma överens lite med historien om kärleksparet 

som försöker fly allting men så går allt bara åt helvete på vägen dit” / tobbe non stop om 

”747”  

”Jag läste någonstans en recension av Kent där författaren summerade temat/budskapet i 

Isola till "längtan ut och bort" / Excellente 

 

”747” blir ett bra exempel på just denna längtan bort. Pico säger att låten är om eskapism, 

viljan att fly. Eller som The Plague sammanfattar med att säga att låten är om ”kärleken och 

drömmarna vs. verkligheten, motståndet och tiden. Om hur bräckligt allt är och hur lätt vi 

hindras på vägen.” Drömmarna är alltså ett sant motstånd mot verkligheten, inte bara en del 

av den. Men det handlar inte bara om att längta bort, i ”Cowboys” tolkar Sundance_kid och 

Excellente det som om subjektet längtar hem istället. Angående textraderna "Och så går 

hjärtat mitt sönder/ Det har varit ett ensamt år/ Jag ska aldrig ignorera dig igen" så säger 

Excellente att de tyder ”på att det handlar om längtan hemåt, efter någonting eller någon 

han/de/vi håller kärt.” Vi bär alltså ständigt på en längtan, en dröm, om att vara någon 

annanstans, och då kanske aldrig är nöjda med det vi har. I ”Oprofessionell” och ”Socker” har 

användare hittat drömmar om att vara någon annan, eller mer exakt en känd person. _Owc vill 

få det till att ”textens du” i den tidigare nämnda låten är en person som drömt att bli 

dokusåpakändis och sedan skämt ut sig. I den senare låten vill estetflum få det till att det är 

om en person som drömmer om att lyckas, bli känd och en person som har lyckats. Dock 

påpekar han att det är en parodi på kändissamhället, och i detta får han stöd av Is och henke 

hill och elegimelodi. Drömmen blir här förlöjligad och negativ. Som elegimelodi uttrycker 

det: ”Människor söker ett sätt att synas och vara någon, men på vägen dit tappar de bort sig 

själva som individer, och detta för att bli erkänd av andra.” Det är även något som man, 

enligt bara socker man ser, kan finna i låten ”Klåparen”: ”Klåparen i just denna låt är en 

utstött person som alltid försöker vara just den där som alla pratar om, med vänner och ett 

socialt liv, men som misslyckas varje gång han eller hon försöker.” Så här blir drömmen inte 

lika ful igen, utan här är bara längtan som kommer upp igen, längtan om något som är lite 

bättre och man får vara som alla andra, snarare än någon ”över” alla andra.  
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Kärlek går även ihop med drömmar, då de flesta tolkar det som att många texter är om 

drömmar att få vara med en person. Det kan vara en person som har ett förhållande med 

redan, och man vill vara med för alltid eller olycklig kärlek där man vill vara med någon man 

inte kan få. Detta går att finna tydligt i tidigare genomgångar av ”747”, ”Berg & Dalvana” 

och ”Cowboys.” Men det går ju även finna positiva drömmar, som att man vill vara med en 

person resten av livet. Kärleken blir alltså ett moment även i detta tema. För visst är det väl 

ändå så att alla drömmar om att bli älskad? Även om man inte tror på kärleken, att man tolkar 

kärlekstexter att handla om olycklig kärlek etc, så vill man väl ändå känna sig älskad och 

uppskattad?  

 

Kampen blir alltså den motsägelsefullheten som tas upp ständigt. Längtan bort kontra längtan 

hem, drömmen om att bli något mer kontra att man då tappar bort sig på vägen. En kamp som 

egentligen aldrig tycks få någon klar vinnare, utan drömmar och längtan till stor del hänger 

ihop och att det även hänger ihop med att ”aldrig vara nöjd.” För även om man får allting man 

vill ha nu kommer man efter ett tag vilja ha något annat. Drömmarna är på något sätt bra, för 

längtan till något annat, nytt och bättre är även det som får oss att kämpa för att till slut nå dit.  

 

Identitet spelar naturligtvis in när det handlar om drömmar och längtan, då det även är något 

som utformar vår egen identitet, precis som att även vår identitet formar våra drömmar. Detta 

gör att vi kan relatera till våra egna drömmar och längtan när vi lyssnar och läser om andra. 

Genom att höra om andra drömmar kan vi dessutom ta dem till oss och göra dem till våra 

egna. Även här kan vi då göra en sympatisk identifikation och få det till att subjektet i 

texterna är som en själv, och den drömmer om det och därför bör även man själv göra det. 

Låttexter eller andra medietexter hjälper även till att forma andra drömmar, berättelser eller 

romantiseringar som man möter där gör att man själv vill ha det, man skapar sig alltså 

önskefantasier. Drömmarna som går att finna i Joakim Bergs låttexter tycks vara de som vi 

alla har. Drömmen om att vara älskad, längtan till något bättre, drömmen om att vara 

annorlunda. Detta, och de tidigare nämnda teman som nämns, är något vi alla finner i 

vardagen och det är vad som gör att många kan relatera till dem och ta dem till sig, även om 

man gör det på olika sätt. Ens identitet styr i hur man tar till sig texterna, men texterna kan 

även hjälpa till att forma din identitet. Dels genom att göra personer till en del av en fanbase, 

men även för att upptäcka sidor i sig själv man inte känner igen. Joakim Bergs texter är en del 

av populärkulturen och speglar dagens samhälle, och kan därför ses som korrekta och pålitliga 

skildringar som går att anpassa till vårt vardagliga liv (Power 2011: 102).  
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6. Slutsatser och diskussion  

De teman som jag tagit upp i analysen är egentligen bara en liten del av många teman som går 

att finna i Joakim Bergs låttexter. Samhällskritik och småstadsliv är några teman som är 

oerhört intressant och som även tar stor del av många texter, men dessvärre fick det bara inte 

plats. Dessa är därför ämnen jag skulle ta upp i en uppföljningsstudie. Men för att återgå till 

denna C- uppsats. Vad har jag visat på i min analys? De teman som kom fram här är dels 

teman jag själv identifierat genom att lyssnat på alla kents låtar i över åtta års tid, och dels det 

jag fann kom upp ofta i forumet och därmed ”bekräftade” det jag kommit fram till. Det som 

jag har lyckats visa på är att just dessa teman är det fansen oftast finner och diskuterar när de 

lyssnar på kents låtar. Jag har även visat på hur olika tolkningarna kan göras, trots att man är 

överens om temat. Kampen som oftast uppstår tycks vara att man tolkar temat positivt eller 

negativt. Tolkningen man gör beror som sagt mycket på ens personliga erfarenheter, men kan 

också hänga mycket på i vilken sinnesstämning man är i första gången man möts av låten och 

texten. Det blir ju det man sedan, antingen implicit eller explicit, ständigt lär relatera till varje 

gång man hör låten.  

 

Det som var väldigt intressant var att finna hur många, kanske majoriteten av alla de som 

diskuterade i forumstrådarna var noga med att framhäva hur man ska göra sin egen tolkning, 

anpassa den för sig själv och inte försöka ge sig på att förstå Bergs ursprungsidé. Detta ansågs 

nästan viktigast för alla när det kommer till att tolka deras idols texter. Även en del av de som 

delade med sig av sina tolkningar påpekade att det var deras personliga tolkning eller sa efter, 

något i stil med att det inte spelar någon roll vad man tror, alla ska tolka olika. Att många har 

denna inställning kan dessutom bero på att man känner en sådan respekt för Berg och hans 

vilja att inte berätta vad hans texter handlar om. För är det något man märker bland Kentare 

på Kentforumet så är det att de är väldigt pålästa och kunniga om kent och allt runt dem.  

 

Hur många teman som helst går egentligen att hitta i de hundratalet låtar Berg skrivit texter 

till, men dessa teman finns snarare hos lyssnaren/tolkaren än i själva texten. Små teman som 

man personligen förknippar med orden. Men det vi finner gemensamt är sådant som vi alla 
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kan känna igen oss i, universella känslor som vi alla människor känner eller har känt. 

Skildringarna av samhället som binder oss samman här i Norden är de bilderna vi har fått 

genom media genom året och det gör att vi ser på samhället som likadant. Det kan även vara 

därför kent inte lyckades utomlands, texterna Berg skriver är om Sverige och skrivna i den 

långa mörka, kalla vintern. Men det är även att den svenska rockmusiken, och även svenska 

rocklyriker, är en stor del av vår populärkultur. Deras musik spelas väldigt ofta på radio, syns 

på musikkanaler eller spelas i TV-program. Musiken är lättillgänglig vilket gör att den går att 

tas in av alla, när som helst. Det blir alltså inte bara omvärlden som reflekteras i texterna, 

texterna blir medietexter som vi tar till oss och får oss att tolka omvärlden. Man bör alltså inte 

underskatta låttexter som opinionsbildare. Se bara på protest musiken under 60-talet, vilket 

ledde till att många personer blev världsmedvetna och började protestera. Rocklyrik får oss att 

känna en gemenskap, en identitet och ger oss även en medvetenhet om omvärlden.  

 

Just detta är effekter som kan vara intressant att se ännu närmre på vid fortsatt forskning. 

Många ser över hur folk tolkar TV-program och tar till sig nyhetssändningar. Det finns 

forskningar om låttexters relation till musik och låttexters betydelser. Men det finns inga 

större forskningar som kollar på hur personer tar till sig låttexter och hur de använder sig av 

dem i sin identitetsbildning och uppfattning av världen. Med andra ord tycks det finnas en 

delad underskattning av låttexter i rollen som medietexter. De kan visserligen ha störst effekt 

på fans, men det kan bero på att det är just de som tar dem på största allvar. Denna C-uppsats 

har sammanfattat var just Joakim Bergs texter betyder för Kentare. För dem är de är mer än 

bara tonsatta ord, mer än bara nodalpunkter, moment och element. Texterna är dem själva.  
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Bilaga 1: Diskussioner kring låtar 

747	  
	  
Tycks	  mycket	  riktigt	  skildra	  en	  flygplansolycka.	  De	  övriga	  raderna	  är	  väl	  lite	  svårare	  att	  
tyda;	  eskapism	  kanske,	  en	  vilja	  att	  fly?	  (Det	  här	  är	  nåt	  som	  inte	  ens	  har	  hänt)	  /	  Pico	  
	  
747	  handlar	  om	  längtan,	  kärleken	  och	  drömmarna[/I]	  vs.	  verkligheten,	  motståndet	  och	  
tiden.	  
Om	  hur	  bräckligt	  allt	  är	  och	  hur	  lätt	  vi	  hindras	  på	  vägen.	  /	  The	  Plague	  	  
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Men	  det	  jag	  tror	  den	  handlar	  om	  är	  kärlek	  som	  är	  så	  stark	  att	  faktumet	  att	  man	  hittat	  
varndra	  är	  mer	  värdefullt	  än	  livet	  själv,	  så	  när	  planet	  störtar	  så	  tar	  dom	  det	  som	  att	  "ja,	  
vi	  kommer	  dö	  men	  det	  bästa/värdefullaste	  som	  finns	  blir	  vi	  inte	  berövade".	  Eller	  något	  i	  
den	  stilen,	  haha,	  låter	  jättefult	  när	  ja	  formulerade	  mej	  sådär.	  
Men	  det	  jag	  märkt	  med	  Jockes	  texter	  är	  att	  dom	  är	  ofta	  utformade	  som	  en	  samlig	  mer	  
eller	  mindre	  relevanta	  dikter	  och	  kopplar	  till	  handlingen/poängen	  med	  sången	  genom	  
en	  hel	  del	  referenser	  som	  tillägg	  till	  de	  mer	  direkta	  och	  konkreta	  stroferna	  .	  Och	  ibland	  
(som	  i	  kräm)	  består	  nästan	  hela	  texten	  av	  referenser.	  
Sen	  är	  det	  förmodligen	  Jockes	  tanke	  att	  varje	  lyssnare	  får	  göra	  sin	  egen	  tolkning	  och	  
måla	  upp	  sin	  egen	  bild	  av	  budskapet/miljön/handlingen	  låten	  representerar	  /	  Halka	  
	  
Kan	  den	  kanske	  handla	  om	  en	  bilolycka?	  Låter	  trovärdigare	  än	  flygkrasch	  då	  ord	  som	  
tunnel,	  taxameter,	  gummi,	  glas,	  metall,	  avfart	  osv.	  finns	  med	  i	  texten.	  Annars	  handlar	  ju	  
låten	  om	  kärlek.	  /	  avfart	  
	  
Som	  ThePlague	  tror	  jag	  att	  747	  är	  en	  "kod"	  för	  bräcklighet	  och	  livets	  egendomliga	  
katastropher.	  Låten	  beskriver	  en	  punkt	  när	  någon	  begriper	  att	  han/hon	  har	  hittat	  
personen	  som	  han/hon	  vill	  (gärna)	  följer	  genom	  alla	  motstånder.	  /	  hundradelssekund	  	  
	  
Under	  konserten	  i	  Skellefteå	  sommaren	  -‐05	  så	  sa	  Jocke	  något	  i	  stil	  med	  "Nästa	  låt	  
handlar	  passandde	  nog	  när	  vi	  är	  här,	  om	  död	  och	  förödelse"	  just	  innan	  747	  började.	  (Ja,	  
han	  formulerade	  sig	  annorlunda	  men	  jag	  kommer	  inte	  längre	  ihåg	  exakt	  vad	  han	  sa	  -‐	  
bara	  just	  död	  och	  förödelse)	  
	  
Dock	  så	  tror	  jag	  att	  låten	  handlar	  om	  många	  saker,	  kanske	  inte	  om	  en	  känsla	  eller	  om	  
någon	  händelse	  -‐	  utan	  om	  något	  helt	  annat.	  Kanske	  något	  som	  hänt	  i	  Jockes	  liv	  eller	  vad	  
vet	  jag.	  En	  sak	  är	  säker,	  och	  det	  är	  att	  vi	  aldrig	  kommer	  att	  få	  reda	  på	  exakt	  vad	  den	  
handlar	  om	  -‐	  om	  inte	  Jocke	  själv	  berättar	  det	  för	  oss	  en	  gång	  för	  alla	  /	  k747ent	  
	  
Man	  måste	  också	  ta	  hänsyn	  till	  vad	  temat	  för	  hela	  Isola	  är	  -‐	  längtan	  om	  ett	  annat	  liv	  nån	  
annanstans	  och	  färden	  dit	  -‐	  det	  är	  där	  747	  bryter	  av	  o	  krossar	  drömmen.	  
Sedan	  borde	  man	  ju	  nu	  mera	  se	  till	  det	  faktum	  att	  The	  Hjärta	  &	  Smärta	  ep	  tar	  vid	  och	  
beskriver	  vad	  som	  händer	  efter	  det	  att	  Isola	  utspelar	  sig.	  Där	  hamnar	  man	  mitt	  i	  en	  
kamp(vilken	  är	  oundviklig	  om	  man	  vill	  hamna	  i	  drömvärlden	  man	  längtar	  till	  på	  Isola	  -‐	  
man	  kommer	  vara	  tvungen	  att	  sätta	  allt	  på	  sin	  spets,	  vara	  jagat	  av	  blåljus	  etc)	  och	  
kratern	  i	  Ansgar	  och	  Evelyne	  är	  ganska	  troligt	  den	  efter	  att	  planet	  har	  kraschat.	  /	  The	  
Plague	  	  
	  
@k747ent	  
Jocke	  menar	  att	  747	  innehåller	  du&jag's	  döden:	  Det	  handlar	  om	  ett	  älskande	  par	  som	  
t.ex.	  Ansgar&Evelyne	  men	  man	  vet	  att	  de	  kan	  inte	  överleva.	  Det	  påminner	  "Romeo	  &	  
Julia"-‐temat	  som	  vändas	  om	  i	  "Romeo	  återvänder	  ensam".	  
@ThePlague	  
The	  Hjärta&Smärta	  reflekterar	  den	  typiska	  vänstermelankolin	  (se	  '67/'68).	  /	  
hundradelssekund	  	  
	  
Melankoli	  och	  melankoli,	  jo	  det	  blir	  det	  väl	  ur	  ett	  existentialistiskt	  perspektiv.	  Det	  är	  ju	  
inte	  en	  vidare	  hoppfull	  kamp,	  men	  som	  personer	  som	  dem	  på	  ep'n	  är/känner	  sig	  
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tvingade	  att	  göra.	  Och	  även	  om	  den	  var	  mer	  definierad	  67-‐68	  så	  pågår	  den	  ju	  hela	  tiden.	  
Och	  som	  Jocke	  hela	  tiden	  lyfter	  fram	  grundar	  sig	  hela	  grejen	  i	  tron	  på	  kärlek.	  
Kärleken	  får	  folk	  att	  slåss	  för	  kärleken.	  /	  The	  Plague	  
	  
Att	  slåss	  för	  kärleken	  fungerar	  bara	  till	  ett	  viss	  mån...	  därefter	  följer	  våld	  (Nålens	  öga)	  
eller	  en	  katastrof	  (747).	  /	  hundradelssekund	  
	  
Eh	  ok,	  vem	  är	  det	  som	  slåss	  för	  kärleken	  i	  Nålens	  Öga?	  
Jag	  tycker	  inte	  det	  som	  efterföljer	  747	  är	  en	  katastrof.	  Ansgar	  och	  Evelyne	  ligger	  ju	  t.o.m	  
och	  ler.	  /	  The	  Plague	  	  
	  
Tror	  inte	  Jockes	  har	  så	  mycket	  konkreta	  tankar	  bakom	  sina	  texter,	  mer	  en	  slags	  
uppmålning	  av	  en	  ganska	  momentär	  situation,	  atmosfär	  eller	  miljö/	  Halka	  	  
	  
@ThePlague	  
Nålens	  Öga:	  Skuggan.	  Men	  det	  blir	  för	  mycket	  psykologiskt...	  	  
Våld	  finns	  också	  i	  Järnspöken.	  -‐	  Jag	  menar	  att	  där	  finns	  låttexter	  var	  någon	  försöker	  att	  
framtvinga	  kärleken	  och	  passerar	  (därmed)	  en	  moraliska	  gräns.	  
747:	  Jag	  tror	  katastrofen	  är	  omskrivat	  med	  "gummi,	  glas	  och	  metal".	  
Ansgar	  &	  Evelynes	  historien	  ligger	  i	  det	  förflutna.	  Jag	  antar	  att	  låten	  	  
berättar	  om	  en	  kärlek	  som	  är	  förgången/död.	  Katastrofen	  beror	  på	  deras	  
"krig"	  och	  Ansgars	  "misstag".	  
(Överhuvud	  taget	  är	  The	  hjärta&smärta	  en	  EP	  som	  syftar	  på	  efterlivet	  
/himlen.)	  /	  hundradelssekund	  	  
1.)	  Nålens	  öga:	  
-‐	  Jag	  tror	  att	  "skuggan"	  står	  för	  en	  person	  som	  befinner	  sig	  i	  en	  stark/nära	  relation	  med	  
subjektet.	  	  
-‐	  Man	  kan	  förestella	  sig	  denna	  relation	  som	  en	  familiära	  eller	  kärleksrelation.	  
-‐	  När	  personen	  kommer	  till	  dörren	  utlöser	  han/hon	  subjektets	  rädsla:	  "fjärilar	  i	  magen"	  
(=	  kärlek)	  "målas	  upp	  till	  ett	  mönster"	  (=rädslan).	  	  
-‐	  För	  att	  nå	  in	  i	  subjektets	  rum	  måste	  personen	  passerar	  tröskeln	  (=en	  gräns).	  
-‐	  Subjektet	  verkar	  hjälplöst	  och	  är	  TVUNGEN	  att	  acceptera	  personens	  närvaron.	  
-‐	  "Skuggan"	  framtvinger	  närheten	  som	  för	  han/hon	  själv	  kännas	  som	  kärlek.	  
Det	  menar	  jag	  med	  att	  träda	  över	  en	  moraliska	  gräns:	  Man	  kan	  inte	  framtvinga	  kärleken	  
mot	  någons	  vilja.	  	  
2.)	  "Järnspöken",	  	  
Här	  finns	  ett	  subjekt	  som	  hade	  försökt	  att	  framtvinga	  kärleken	  och	  sedan	  blivit	  en	  
mördare:	  "Tänk	  vad	  man	  kan	  göra	  med	  en	  liten	  kniv".	  Liket	  ligger	  under	  den	  frostiga	  
marken,	  "där	  järnvägen	  går"...	  	  
Det	  menar	  jag	  också	  med	  att	  passera	  en	  moraliska	  gräns:	  Kampen	  för	  kärleken	  slutade	  
med	  en	  katastrof	  (såsom	  i	  klassiska	  tragedin).	  	  
	  
Jag	  tror	  att	  båda	  låtarna	  visar	  att	  kärlek	  är	  begränsad.	  Också	  747.	  	  
Tron	  på	  kärleken	  är	  bara	  en	  tröst	  för	  att	  förtränga	  livets	  ändlighet.	  /	  
hundradelssekund	  
	  
Jag	  tycker	  att	  747,	  i	  alla	  fall	  slutet,	  verkar	  handla	  om	  att	  de	  accepterar	  
misslyckandet/döden	  eller	  vad	  det	  nu	  är.	  
"Och	  när	  paniken	  bryter	  ut,	  ler	  du	  svagt	  och	  viskar	  till	  mig:	  du	  är	  värd	  att	  dö	  för".	  /	  Beah	  
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Precis:	  De	  inser	  ändligheten	  och	  leendet	  verkar	  att	  vara	  en	  tröst.	  /	  hundradelssekund	  
	  
mjah,	  jag	  tror	  de	  är	  för	  att	  dom	  älskar	  varandra	  så	  mycket	  och	  är	  värderar	  deras	  relation	  
mer	  än	  livet	  i	  sej	  själv,	  och	  relationen	  behåller	  dom	  så	  dom	  är	  fortfarande	  nöjda	  trots	  att	  
dom	  blir	  berövade	  livet,	  för	  dom	  har	  de	  värdefullaste	  kvar	  /	  Halka	  	  
	  
jag	  tror	  att	  det	  är	  en	  resa	  nånstans.	  riktig	  eller	  inre.	  det	  är	  absolut	  bäst	  känsla	  när	  jag	  
åker	  i	  tunneln	  och	  ser	  de	  där	  mörka	  gula	  ljusen	  och	  lyssnar	  på	  747	  /	  rose_noire	  	  
	  
Det	  räcker	  att	  åker	  med	  bilen	  genom	  natten.	  
Men	  747	  bara	  en	  resa?	  Hela	  livet	  är	  en	  resa	  nånstans,	  eller?	  /hundradelssekund	  
	  
ja,	  och	  livet	  handlar	  inte	  bara	  om	  resor	  	  
kent	  är	  livet.	  	  
och	  man	  förstår	  musik,	  livet	  eller	  vad	  som	  helst	  olikt	  /	  rose_noire	  	  
	  
Du	  &	  jag	  menar:	  kent	  /	  livet	  /	  resa	  =	  överordnat.	  
Men	  frågan	  var:	  Vad	  handlar	  747	  om.	  Visserligen	  kan	  man	  säga	  att	  det	  handlar	  
om	  kent	  /	  livet	  /	  resa.	  	  
	  
Vem	  påstår	  att	  man	  kan	  förklara	  allting	  om	  747?	  
Kentlåtar	  är	  som	  Bergmanfilmer:	  De	  svar	  inte	  på	  alla	  frågor.	  /	  hundradelssekund	  
	  
Och	  ja,	  men	  nej	  och	  ja	  igen.	  Det	  handlar	  inte	  om	  EN	  flygolycka,	  men	  det	  går	  inte	  att	  missa	  
att	  det	  är	  det	  som	  beskrivs.	  
	  
Frågan	  är	  om	  de	  finns	  lika	  mycket	  baktanke	  bakom	  all	  "svårtolkad"	  text	  som	  
motsvarande	  scener	  ur	  Bergmanfilmer	  kan	  skildra.	  Ifrågasettbart	  
Håller	  med	  halka.	  	  
Det	  svider	  i	  hjärtat	  att	  göra	  er	  ledsna...	  men	  många	  av	  jockes	  texter	  och	  ordval	  är	  inte	  så	  
genialiska	  ni	  vill	  få	  det	  till.	  Det	  är	  helt	  klart	  oväntade	  ord	  i	  vissa	  fall.	  Men	  jag	  lovar	  er	  att	  
bara	  ni	  har	  ett	  tema	  kan	  ni	  få	  in	  vilka	  ord	  som	  helst	  i	  det.	  Mjölkpaket	  hade	  ni	  fått	  till	  en	  
underbar	  genialisk	  metafor	  i	  vilket	  jävla	  tema	  som	  helst.	  
/	  Estetflum	  
	  
Även	  jag	  kan	  ofta	  tycka	  att	  analyserande	  är	  just	  banaliserande.	  Vad	  som	  till	  slut	  ändå	  
framstår	  som	  det	  viktigaste	  är	  det	  vi	  inte	  kan	  sätta	  ord	  på.	  Dessutom	  kan	  analyser	  och	  
diskussioner	  bestjäla	  en	  på	  ens	  privata	  upplevelse	  av	  något.	  Man	  kan	  missa	  glädjen	  i	  att	  
själv	  få	  upptäcka	  något	  nytt	  i	  den	  låt	  man	  hört	  tusen	  gånger	  tidigare.	  Och	  man	  riskerar	  
att	  s.a.s.	  känna	  sig	  snuvad	  på	  konfekten	  när	  någon	  manövrerar	  ut	  ens	  egna	  analys	  och	  
man	  inser	  att	  "jaha,	  var	  det	  så	  det	  var".	  
Men	  här	  har	  vi	  helt	  klart	  två	  olika	  sorts	  människor:	  en	  typ	  som	  verkligen	  uppriktigt	  mår	  
bra	  av	  att	  få	  intellektualisera	  kring	  det	  den	  tycker	  om;	  en	  annan	  typ	  som	  fokuserar	  på	  
det	  intiutiva	  och	  kanske	  mer	  sin	  personliga	  upplevelse,	  en	  upplevelse	  som	  alldeles	  
omöjligt	  kan	  delas	  med	  någon	  annan.	  /	  Sollerman	  
	  
Själva	  texten	  verkar	  väl	  cirkulera	  kring	  ämnet	  kärlek	  och	  att	  den	  kärleken	  som	  finns	  
mellan	  det	  paret	  är	  viktigare	  för	  dom	  än	  allt	  annat	  "ni	  kan	  skratta	  om	  ni	  vill,	  håna	  oss	  vi	  
rör	  oss	  ni	  står	  still"	  (bryr	  sig	  inte	  om	  vad	  någon	  annan	  tycker),	  "när	  paniken	  bryter	  ut	  ler	  
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du	  svagt	  och	  viskar	  "du	  är	  värd	  att	  dö	  för""	  (den	  kärleken	  dom	  har	  är	  viktigare	  än	  livet	  
så	  även	  fast	  dom	  kommer	  bli	  berövade	  livet	  i	  en	  flygplanskrasch	  så	  kommer	  dom	  få	  
behålla	  sin	  kärlek,	  ungefär).	  sen	  är	  väl	  "men	  mot	  gummi,	  glas	  och	  metall	  betyder	  ett	  
mirakel	  inget	  alls"	  någon	  slags	  konstdatering	  av	  att	  även	  om	  känslan	  är	  magisk	  
försvinner	  inte	  realismen	  i	  faktumet	  att	  dom	  kommer	  att	  dö,	  en	  slags	  bekräftelse	  på	  att	  
även	  fast	  det	  är	  så	  starka	  känslor	  så	  kommer	  det	  oundvikliga	  ändå	  inträffa.	  Blir	  någon	  
slags	  neutral,	  verklighetstrogen	  synvinkel	  av	  det.	  Även	  fast	  de	  inte	  blir	  berövade	  
kärleken	  blir	  dom	  ändå	  det	  fast	  å	  andra	  sidan	  vet	  man	  inte	  vad	  som	  händer	  efter	  man	  
dör	  och	  om	  då	  deras	  kärlek	  har	  någon	  egentlig	  betydelse,	  det	  är	  mer	  en	  fråga	  om	  vad	  
man	  själv	  tror	  som	  avgör	  hurvida	  det	  är	  ett	  sorgligt	  slut	  eller	  inte.	  
	  
Så	  det	  är	  väl	  kort	  och	  gott	  om	  mycket	  stark	  kärlek,	  men	  det	  är	  inget	  specifikt	  budskap	  i	  
det,	  utan	  mer	  än	  skildring.	  /	  Halka	  
	  
Kontrasten	  evigt-‐tillfälligt	  verkar	  spela	  en	  roll.	  Även	  om	  det	  materiella	  är	  tillfälligt	  så	  blir	  
vi	  eviga	  genom	  att	  verkligen	  tro	  på	  något,	  genom	  våra	  ritualer.	  Låten	  saknar	  avslut?	  
Titeln	  747	  kanske	  symboliserar	  allt	  låten	  egentligen	  inte	  handlar	  om,	  en	  sorts	  ironi.	  Att	  
vi	  är	  tidlösa	  varelser,	  alldeles	  ofängslade	  av	  våra	  maskiner,	  när	  allt	  kommer	  omkring.	  
/Sollerman	  
	  
ja	  vad	  som	  nu	  ville	  uppnås	  me	  747	  det	  är	  nog	  svårt	  att	  svara	  på..	  men	  att	  det	  är	  en	  sjukt	  
bra	  låt	  det	  råder	  det	  ingen	  tvekan	  om!	  jocke	  sa	  på	  kalas	  02	  i	  gävle	  att	  747	  "var	  sången	  
om	  flygplanet".	  men	  ja,	  jag	  tror	  att	  den	  handlar	  om	  kärlek.	  underbar,	  tärande,	  villkorslös	  
kärlek,	  ingenting	  annat.	  /	  blåbär	  
	  
Givetvis	  är	  det	  meningen	  att	  man	  ska	  göra	  sin	  egen	  tolkning.	  Jag	  har	  dock,	  trots	  att	  det	  är	  
min	  absoluta	  favoritlåt	  och	  jag	  har	  lyssnat	  igenom	  den	  ett	  oräkneligt	  antal	  gånger,	  inte	  
kommit	  i	  underfund	  med	  vad	  jag	  anser	  att	  den	  representerar.	  /mq4	  
	  
"Men	  mot	  gummi	  glas	  och	  metall	  	  
betyder	  ett	  mirakel	  inget	  alls"	  
Där	  miraklet	  är	  att	  ett	  par	  älskar	  varandra	  eller	  att	  den	  ena	  personen	  säger	  till	  den	  andra	  
att	  hon/han	  älskar	  honom/henne.	  Gummit,	  glaset	  och	  metallen	  borde	  väl	  vara	  
flygplanskraschen	  och	  för	  mig	  symboliserar	  det	  slutet	  på	  förhållandet.	  En	  
kärlekshistoria	  som	  gått	  åt	  helvete	  som	  man	  skulle	  kunna	  likna	  vid	  en	  flygplanskrasch?	  
För	  mig	  så	  är	  747's	  handling	  kopplad	  till	  resten	  av	  Isola	  vilket	  gör	  att	  låten	  inte	  går	  att	  
tolka	  i	  sig.	  Första	  låten	  "Livräddaren"	  skulle	  kunna	  representera	  början	  på	  samma	  
förhållande	  som	  avslutas	  i	  747.	  "Om	  du	  var	  här"	  skulle	  kunna	  motsvara	  början	  av	  ett	  
förhållande	  där	  man	  hela	  tiden	  längtar	  efter	  varandra	  och	  inte	  kan	  få	  nog	  av	  sin	  partner.	  
Och	  så	  kan	  man	  kanske	  fortsätta	  för	  resten	  av	  låtarna	  med	  varierande	  resultat.	  Sen	  är	  
det	  ju	  inte	  så	  att	  jag	  tänker	  på	  det	  här	  när	  jag	  lyssnar	  på	  låtarna	  men	  om	  jag	  ser	  på	  
"librettot"	  (haha)	  i	  sin	  helhet	  så	  börjar	  jag	  tolka	  det	  så.	  
Min	  största	  poäng	  är	  väl	  den	  sista	  raden	  "betyder	  ett	  mirakel	  inget	  alls"	  vilket	  står	  i	  
kontrast	  till	  det	  inlägget	  som	  sa	  att	  kärleken	  skulle	  vara	  värd	  mer	  än	  livet	  och	  att	  även	  
om	  man	  dör	  så	  har	  man	  det	  mest	  betydelsefulla	  kvar.	  Miraklet	  betydde	  ju	  ingenting?	  /	  
Mattii	  
	  
Den	  är	  slutet	  på	  resan	  till	  Isola,	  men	  sedan	  går	  allt	  åt	  helvete,	  helt	  solklart..	  /Staffan747	  
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Ända	  sedan	  jag	  första	  gången	  hörde	  det	  där	  med	  plankrashen	  20år	  innan	  Isola	  o.s.v.	  har	  
jag	  liksom	  tänkt	  hela	  skivan	  som	  en	  enda	  stor	  resa	  genom	  ett	  förhållande	  som	  till	  slut	  
krashar	  med	  747...	  
	  
Men	  det	  är	  ju	  bara	  min	  tolkning	  av	  en	  tolkning	  så	  att	  säga...	  /	  ErikFriberg	  
	  
sen	  vill	  jag	  minnas	  att	  jocke	  vid	  nåt	  tillfälle	  sagt	  att	  låten	  handlar	  om	  allt	  det	  där	  man	  vill	  
ha	  men	  inte	  kan	  få.	  och	  det	  kanske	  kan	  stämma	  överens	  lite	  med	  historien	  om	  
kärleksparet	  som	  försöker	  fly	  allting	  men	  så	  går	  allt	  bara	  åt	  helvete	  på	  vägen	  dit	  /	  tobbe	  
non	  stop	  
	  
De	  spelade	  747	  på	  den	  senaste	  konserten,	  och	  om	  jag	  inte	  minns	  helt	  fel	  så	  sa	  Jocke	  att	  
"det	  här	  är	  den	  eviga	  kärleken"	  innan	  de	  började	  spela.	  /	  zeroxina	  	  
 

Oprofessionell  

 
Min åsikt är att låten handlar om 2 personer o deras olika synpunkter på hur man ska lösa 

problem i ett förhållande. 

För en av dem som inte löser problem eller väntar för mycket: "alarmet går först när pulsen 

har stannat hel". "När allt svartnar då bleknar du, då veknar du".  

 

å andra sidan det hjälper den andra att få lära känna varandra: "Ett av tusentals sätt att se 

igenom dig..". Han vet att hon kan inte göra nåt mot hur hon är: "du har inget val" ... men 

ändå vet också att det är hans attityd den som funkar för "vi ser ner på dig". /israfromcatv2 

 

Ja fick liknande vibbar när det begav sig med min flickvän. Alltså att det handlar om ett 

förhållande. Så vi är säkert rätt ute där, får oss själva i alla fall ... /namokab 

 

Min tolkning är att subjektet bektraktar en nära vän av något slag, kanske en partner, som 

ligger på intensivvård, med övervakning. Jag är rätt inne på det där med sjukhusmiljö i alla 

fall. 

"Jag registrerar lugnt din puls. Alarmet går först när den stannat helt." 

Sen så har vi "tystnad, tagning, kamera 2" och "ett av tusental sätt att se igenom dig." 

Jag tolkar det som att det är röntgen som menas. Att se igenom med. 

Det skulle t.ex. kunna vara ett gastroskop som är "kamera 2". 

Subjektet sitter stilla och ser på personen som avlidit med kinden emot monitorn. 
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Det är hundra ytterligare saker som jag har i huvudet, men kan inte riktigt få ner det i 

textform, får återkomma när jag luskat ut hur det ser ut i mitt huvud. / nollfem4 

 

Låten för mig handlar helt klart om desperation. Som om man vore i ett krig, med sig själv 

kanske. Bara för att dra thåström paraleller. / Flip 

 

Man hör helt klart i texten att det stämmer; om ett förhållande. / Robban_fyrahundraslag 

 

Jag tänker mig också sjukhusmiljö. Att han betraktar sin medvetslöse närastående dess sista 

timmar i ett vitt rum och en massa slangar och pulserande bilder på dataskärmar. 

Så glöm bort mig är du snäll, inget kan gå fel. Det tolkar jag som att han liksom vill lugna ned 

den döende (?) eller något, att ingenting kan gå fel nu, det är bara att somna in, typ... 

Framför skärmen är jag sval ...min kind emot dess glas får mig att tänka att han stirrat in i 

skärmen i timmar och tillsist stannar pulsen. 

 

När allting svartnar  

det är då du bleknar  

Vi är på väg till Isola  

När allting svartnar  

det är då du veknar  

Men allting kommer igen  

igen... 

 

Sticket eller vad det ny är tycker jag verkligen låter som om något dött. "När allting svartnar, 

det är då du bleknar", speciellt. När denne dör så reser de liksom iväg till Isola, och att allting 

kommer igen kanske betyder att det finns liv efter döden. / julibarn 

 

Okey, tänkte också komma med min tolkning av låten. 

 

Jag registrerar lugnt din puls  

Alarmet går först  

när den stannat helt  

Så glöm bort mig är du snäll  

inget kan gå fel 
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Är som er andra också helt klart med att de handlar om två personer, den ena är på 

dödsbädden. Den sjuka är en tjej och den andra en kille. Behöver såklart inte vara så men det 

gör jag för enkelhetens skull. 

(presens nutid) 

 

Du var så oprofessionell  

Stirrade in i linsen  

som bevakat dig  

Framför skärmen är jag sval  

...Min kind emot dess glas 

 

Då får jag en känsla av att de två personerna har haft en relation, och att personen förraktar 

henne. Men ändå hyser känslor för henne. 

 

Dvs, Hon har lämnat honom pga bättre karriär som singel. 

Och då får jag en känsla av att hon var med i ett slags tv program tex big brother lr robinson.  

För varje gång den hon råkar titta in i kameran visar hon att hon är "oprofessionell". Och han 

kan tydligt se hennes känslor för honom när han tittar på de gamla inspelade avsnitten, 

samtidigt som han kramar tv:n. 

 

Det är bara ett av tusentals  

Ett av tusentals  

Ett av tusentals sätt  

att se igenom dig...  

 

Samma sak här, han observerar henne väldigt noga och kan se i varje rörelse att hon inte är en 

"riktig" tv-kändis. 

 

Tystnad tagning kamera 2  

Du & jag bestiger väggar i vår  

Du var så oprofessionell  

& det lämnar alltid spår  
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Denna text får jag tv känslan tebax. Kanske inte verkar så men Robinson och big brother tex 

bestämmer väldigt mycket över deltagarna osv. Och hon försöker framstå som en 

innerstadstjej och det märker han snabbt. 

 

Han hoppas också efter ett återförenande efter inspelningen. Och som ni kanske vet så spelas 

ju Big brother och Robinson över/ på vintern. 

 

Och det lämnar alltid spår betyder att det är fler som märker att hon är Oprofessionell. Dvs 

ingen karriär vidare för henne. 

 

När allting svartnar  

det är då du bleknar  

Vi är på väg till Isola  

När allting svartnar  

det är då du veknar  

Men allting kommer igen  

igen...  

 

 

När tv:n stängs av det är då hon glöms bort i minnena på folk, och hon är då bara en vanlig 

person. Inget glamour och de är påväg hem igen. 

 

Men allting kommer igen. Dvs de kommer att återförenas men hon kmr att lämna honom igen 

för en tv karriär lr liknande. 

 

Det är bara ett av tusentals  

Ett av tusentals  

Ett av tusentals sätt  

att se igenom dig  

& du har inget val  

Du är en av tusentals  

En av dom som blivit kvar  

& vi ser ner på dig 
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Mestadels refräng men " En av dom som blivit kvar & vi ser ner på dig. 

 

Jag får fram det till att hon blivit utskämd i sin stad där hon bott i hela sitt liv. Hon blev det 

kanske för hon gjort nån nakenchock lr liknande i sin korta tid som tv kändis. 

 

Påminner väldigt mycket om E-tuna och andra småstäder att folk bor där i hela sina liv och att 

vissa försöker bryta sig ur och misslyckas. / _Owc 

 

Berg- och dalvana 
 

Joakim Berg och Berg & dalvana...Är det tillfällighet eller en uttänkt djuphet? 

/Midvinterhatt 

 

Tror den handlar om psykisk styrka. 

Tänk Berg&Dalbana. Upp och ner. En vanlig liknelse då man talar om depressioner. 

Berg&Dalvana. Livet är toppen, och livet är botten. Det handlar om vana. Det kommer alltid 

perioder då allt är skit, och man måste klara av att hantera sådana situationer. /Impulser  

 

"jag är rädd att vi glömmer, glömmer allt. Som vi glömde att vi älskade varann." 

 

Slutet på en relation, nästa down? / Halko 

 

Tror den handler om redsel for å miste noen. "När idag blir igår  

Kommer Du att älska mig  

ändå?" En redsel for at kjærligheten skal ta slutt, at man blir stående igjen ensom.. / Jolene 

 

Fast hela låten är så fantastisk! Går inte att uttrycka sig i ord, den är kärlek i ljudform. 

Börjar grina varje gång jag hör den. Var dum nog att sätta på den nyss, känner redan hur det 

sticker i näsan och tåras i ögonen. / xXLivräddMedStilXx 

 

Berg&dalvana handlar om kärlek, ingen filmkärlek, men likväl stark kärlek! 

Den handlar också om tvivel, om uppoffringar och de val vi gör här i livet! / ErikFriberg 
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har absolut ingen aning om vad den handlar om. eller jo, jag tycker att den handlar om kärlek, 

men jag kanske bara är ute och cyklar... alldeles för originellt naturligtvis. /julibarn 

 

I alla fall så har jag läst att Hagnesta Hill skivan skrevs efter att de varit på turné i Europa 

(eller kanske även under turnén).  

I många låtar kan man ana saknad och dåligt samvete från Bergs sida, främst för sin kärlek då 

antagligen. 

 

På vägen tvättas spåren bort  

en olycka blir minnen blott  

Rusningstid strax innan Jul  

så glömmer nån ett varningsljus  

Antagligen reser de mycket under tiden, Berg är ifrån sin fru under lång tid och efter alla mil 

som går så glömmer man bara mer och mer. 

 

När Jag blir grå  

När Jag faller  

Orkar Du för 2?  

När idag blir igår  

Kommer Du att älska mig  

ändå?  

Här vill jag dra en liten parallell till Cowboys där Berg sjunger "Det har varit ett ensamt år" 

(mycket resande, lite gemensam tid) och även "jag ska aldrig ignorera kärleken", denna låt 

finns såklart också på Hagnesta Hill. Lite frustration över ifall hans fru kommer ha kvar 

honom trots att han är borta, när idag blir igår kanske inte allt är så självklart. 

 

En gammal sång får en helt ny text  

en äcklig röst som billig sex  

& Jag har inga vänner kvar  

Visst är livet underbart  

De första två är svåra att spekulera i men de andra två säger väl sig själv, han tappar vänner 

under resan, han kommer längre ifrån alla kompisar när man är utomlands länge, eller kanske 

han har gjort ett snesteg.  
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Det spelar ingen roll  

om Du håller mig hårt  

Ingen kommer att  

minnas om 100 år  

Jag är rädd att man glömmer  

glömmer allt  

Som vi glömde att vi  

älskade varandra  

 

Håll ut Jag behöver dig  

Stå ut med mig  

Jag behöver dig  

Här är den mest intressanta delen. Berg och hans fru har glömt bort varandra, han är rädd att 

man glömmer allt för att ju längre man kommer ifrån varandra, desto längre kommer man 

ifrån varandra psykiskt också.  

Frustrationen och rädslan för att förlora hans fru här är total. / stoppamigjocke 

 

Jag tror inte att låten har en personlig anknytning till någon i Kent alls faktiskt / bara socker 

man ser  

 

jag vill att det ska vara jockes känslor som speglas, känns mest äkta då. /stoppamigjocke 

 

På vägen tvättas spåren bort  

en olycka blir minnen blott  

Jag har fått för mig att något händer, en olycka, ja, något (aa) 

Något som man bara vill glömma, alltså tvättar bort spåren. / femhundrasla 

 

Rusningstid strax innan jul 

så glömmer nån ett varningsljus 

 

Tycker jag verkar syfta på någon som har lite för bråttom, springer mot rött ljus och blir 

påkörd... / Raffed 
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Kanske att ibland så går man för fort fram så man missar vissa varningstecken i livet? 

Alternativt att man missar saker som sker precis framför näsan på en... 

Eller att man stressar fram mot det man vill ha (Möjligtvis för att bli lycklig) och sen får man 

det för fort så att allt bara kraschar...? /KRM 

 

För mig handlar den helt enkelt om huruvida någon är beredd att (fortsätta) älska någon som 

blivit svårt skadad, psykiskt eller fysiskt, efter en olycka.  

Måste alla texter alltid ha en så mycket djupare mening än så, med 100 dolda budskap per 

vers? Inte i mitt huvud iaf, man måste väl inte alltid krångla till det? 

Första versen lär ju inte behöva någon närmare förklaring isf, ej heller refrängen.  

Andra versen; att man hört denna låt förut men att den får en mycket större betydelse när den 

helt plötsligt gäller en själv? Så tänker jag iaf. Avslutningen är då solklart sarkastisk, såklart. 

Tredje versen; även om den icke-av olycka drabbade personen försöker mana sig själv till att 

fortsätta älska sin drabbade partner, så håller det inte i längden om denne behöver mana sig 

till det, utan endast då det är fortsatt äkta kärlek som finns där naturligt. / Ingen annan 

Cowboys 

	  
egentligen är nästan alla kent låtar svåra att tolka och det är det som är lite av det härliga med 

kent. Alla har olika tolkningar och det bästa man kan göra är nog att bara njuta av musiken 

och se glad ut / JoakimArringer 

 

Han hittar tillbaka till Hagnesta Hill (maskiner i djup sömn) till en barndomskärlek, eller 

någon han glömt kvar. Han försöker göra allt för att förklara, men det går inte. 

"Hennes mun är som ett sår" kan ju betyda att han inte kommer åt, att det kliar, det gör ont, 

för att han inte kommer henne nära inpå. 

Men jag tycker refrängen talar för sig själv, det handlar om olycklig kärlek, det är ju definitivt 

den känslan man får. / Enskadaredanskedd  

 

"Hennes mun är som ett sår" har jag alltid tolkat som att hon säger saker som gör ont. / iia 

 

Jag läste någonstans en recension av Kent där författaren summerade temat/budksapet i Isola 

till "längtan ut och bort". I och med turnéerna åkte Kent bort till platser dit de aldrig varit 

förut och under resans gång skrev de texter till nästa skiva, Hagnesta Hill, som följaktigen 
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hade lite motsatt tema: "längtan hemåt". 

Början av Cowboys är en blandningen av hjärtslag och sprakiga telefonsignaler som, 

åtminstone enligt mig, skapar en suggestiv och stark bild. På samma sätt som textraderna  

"Och så går hjärtat mitt sönder 

Det har varit ett ensamt år 

Jag ska aldrig ignorera dig igen" 

tyder också på att det handlar om längtan hemåt, efter någonting eller någon han/de/vi håller 

kärt. 

Jag personligen får känslan av att det är ganska blandade känslor, det finns en överhängande 

skuldmedvetan, "jag ska aldrig igonerar dig igen" men samtidigt kanske det inte är enbart 

längtan, liknelsen "som telenätet drömmer om svalorna i vår" talar om en viss oro, kanske till 

och med rädsla eller bävan... / Excellente  

 

Om man ska försöka tolka låten får man väl se till en person man längtar tillbaka till, en 

person man håller kär men som man inte får möta under en väldigt lång tid./ Sundance_kid 

 

Innan Allting Tar Slut  
 

Jag vet inte riktigt hur man ska dolka låten dock, har många olika förslag själv... kanske är det 

inte meningen att man ska tolka alla? 

man kanske inte ska veta vad den VERKLIGEN handlar om och vara nöjd med att den är 

underbar helt enkelt? / Rebecka95 

 

 

Stoppa mig juni (Lilla ego) 

 

Den handlar om Eskilstuna 1986... / Fast Forward 

 

Försvunna känslor, det är en magnifik låt. 

Otroligt vacker & livsbejakande! / Enskadaredanskedd 

 

den handlar om mobbning / Jånna Påp 
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Jag tycker att den handlar om en schizofren person med två personligheter. / nichtmoeglich 

 

Jeg tror den handler om å skrike ut følelsene sine om noe dumt som skjedde i fortiden, som 

man bare lot passere i stillhet der og da. Kan være mobbing. / Jag glömde vem Jag var 

 

Jag tolkar som att den handlar om mobbning, utanförskap. 

 

Men när kent var i Norrköping 16/2/08 så sa Jocke Berg: 

"Den handlar om att vara ung och inte fatta någonting och 

samtidigt inse att man inte kommer fatta ett skit när man 

blir äldre heller" / Hansen 

 

han menade väl kanske att han inte fattade vad man gör om någon blir illa behandlad när han 

var ung fast å andra sidan fattar han inte det nu heller, eller nåt / Jånna Påp 

 

jag tycker den handlar om nån slags förvirrning,  

rädslan för att inte vara den man ville vara. 

samt att man vill förneka sina tankar och sina svagheter 

och förvirras av sina tankar och känslor. 

man vet inte vem man är riktigt 

och att skämmas för sin reaktion i sin förvirrande tankebana. 

 

jag upplever ett liv i en berodalvana där man ändrar sig snabbt i humöret så man vågar inte 

uttala sig om hur man egentligen är eller känner sig. 

och att försöka rycka upp sig för man vill att omvärlden ska tro det bästa för att slippa 

problem...  

 

ja tror inte att den handlar om mobbning alls.  

jag tror den handlar om människans egna tankar och förvirrning i världen och inte om andras 

uppfattning, bara om hur man själv tror sig uppfattas till en viss del. 

jag tror det e alla frågor om sig själv och om sin omgivning och om världen 

som forsätter vara lika förvirrande i äldre dagar. 

 

ibland känns det som om den där jävla låten e mig. 
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/ kentmissbrukare 

 

 

Lite kortfattat 

 

Enligt mig handlar verserna om någon som är med och mobbar, eftersom han själv upplever 

det som det enda sättet att själv inte bli utanför, men som har så starka skuldkänslor för det 

han gör att han säger ifrån, och därmed blir ensam själv. 

 

Slutet handlar om när han flera år senare försöker förklara för den han mobbade hur han 

resonerade, men fortsätter att vägra att ta emot stöd själv, trots att han alltid behövt det. 

/HannesA 

 

Jag tycker den handlar om, att man växer upp, det är alltid bra att ha lite av sin barndom kvar, 

men alla dom där jobbiga och dåliga sakerna måste man växa i från, det ouppfostrade lixom, 

lämna mej i fred lilla ego... hmmm / Alfie  

 

så är väl lilla ego han själv, men jag kan inte låta bli att tänka att det är nåt litet själviskt 

monsterliknande i barnstorlek som vägrar lyda... xD ger mig en gullig syn på låten, "Lilla ego 

sittstill!" "Fy skäms!" "Lilla ego har rymt." / julibarn 

 

Kevlarsjäl 
 

Min tolkning; Vi människor letar ständigt efter kärleken. Och att gå in i ett nytt förhållande 

så riskerar man alltid att bli sårad. Och kärleken går ju ut på att ta risker. Släppa in någon i ens 

liv och dela med sig av saker någon annan kanske inte vet. "kevlarsjäl" tycker jag står för den 

där "trygg-zonen" som vi låter vår partner komma in i. Blir man sårad letar man sig vidare till 

nästa för man är så besatt av att hitta den rätta. /AnnieR 

 

Invandring, Sverige är öppet som ett sår. Det rinner in folk, och vi blöder ihjäl. 

 

Så tolkar jag det i dagsläget iallafall. Brukar inte lyssna på den längre, tröttnat en del på den. 
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"Var är hjärnan? Här är våldet" 

"Mitt land är mitt land, bara mitt" 

"I socialstyrelsens folder är allt svart och vitt, din dröm är min" 

 

Refrängen verkar däremot syfta på något mer personligt. / bara socker man ser  

 

Jag hoppas inte du menar att det är en slags uppmaning till att vi ska sluta ta in invandrare 

(främlingsfientlighet)? / Fast Forward 

Ursprungligen postat av utomjording  

Jocke har naturligtvis aldrig skrivit en främlingsfientlig text. Han brukar skarpt tillrättavisa 

dem som tolkar hans texter på det sättet. 

Nej, det låter väldigt rimligt. Och det är ju omöjligt att skriva texter om man hela tiden måste 

tänka på att något kan uppfattas som främlingsfientligt. Uppenbarligen kan man uttolka allt 

möjligt ur en text som är tvetydig, med allt vad ironi och symbolik mm. innebär. Och Kent är 

ju väldigt associationsskapande - det är därför jag gillar deras texter. Att man sen kan få en 

association som den i "Sverige" behöver väl egentligen inte betyda så mycket .. / namokab 

 

Jag tolkar den väl på det gamla klassiska sättet, att hans själ varit sluten för yttre påverkan 

(dvs, han har inte träffat den rätta) fram till det kommer nån som tydligen lyckas göra ett hål i 

själen hans. Det borde rimligen ha nåt med kärlek att göra, men det där om invandring var en 

intressant teori. Men för mig känns det inte som den rätta tolkningen /UnclePadda 

 

Jag kan hålla med lite om den där främlingsfientliga teorin, men jag måste även säga att jag 

tror att jocke skrivit det på ett sarkastiskt sätt han med. 

Lite samhällskritik möjligen? 

 

Jag håller med Unclepadda, han har äntligen släppt in någon, och "Kevlarsjäl" står ju just för 

att han har försökt hålla folk utanför den. 

För jag antar att ni vet vad Kevlar betyder. 

Jag tycker att det är riktigt fint att han sjunger "stack ett hål" & "blöder ihjäl" för så kan man 

känna för kärleken.  

Det är alltså ingen sorglig historia, enligt mig, tvärtom. 

Han har äntligen släppt in någon. 

"Din dröm är min nu" 
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Det är min tolkning. 

Men spekulera mera, det är ju bara kul. / Enskadaredanskedd 

 

Jag har alltid tänkt på texten som ett möte mellan en främlingsfientlig människa och en 

invandrare. "Jag" som den främlingsfientlige (eller kanske "svensken" i allmänhet) och "Du" 

som invandraren/ det nya som "hotar" vår trygga, vackra, trista vardag med något annorlunda. 

 

Refrängen får jag till en sorts tacksamhet för mötet med det nya fick honom att öppna upp sin 

själ, rasismen i "Kevlarsjälen" blöder ihjäl, eller att våga vara öppnare med känslor som man 

är i vissa andra länder. "Hålet" är något positivt. 

 

För mig handlar låten om att inte se invandrare som "dom", utan att våga blotta Kevlarsjälen 

och lära känna folk som individer. 

Vi är alla lika egentligen och kan lära av varandra. / Rotuhiiri  

 

Men före jag hade läst vad ni hade skrivit, så har jag alltid trott att Jocke menar att han är 

förälskad och har blivit sårad av personen han älskar: 

 

Så länge hjärtat mitt slår 

så minns Jag dig när 

Du stack ett hål i min Kevlarsjäl 

Och så blev Du mitt sår 

och Jag blöder ihjäl 

 

Men sen så kommer sista raden och den hade jag hittills aldrig lyckats tyda rätt. Därför trodde 

jag alltid att Jocke är nån slags person som tycker om att vara deppig och därfor säger "Kom 

gör ett hål i min Kevlarsjäl". Men hur man skulle kunna tänka så kunde jag aldrig riktigt 

förstå... Därför verkade det lite konstigt för mig. 

 

Och det var liksom det "mysteriet" (att jag inte riktig förstod texten) som gjorde, att det var så 

spännande att lyssna på sången och tänka efter om den. Men nu när jag förstår texten (eller 

åtminstånde tror det) så är det inte riktigt så "spännande" mera att lyssna på den tycker jag...  

 

Men jag älskar sången fortfarande och det kommer nog inte heller att ändras. 
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(Förlåt om det finns fel i mitt svenska men jag bor i Zürich och med tiden så börjar man 

glömma språket mer och mer när man inte använder det nog...) / Captain Bongo  

 

Wow! Vilka annorlunda tolkningar alla har här, nu får jag mig en liten tankeställare här. Har 

alltid trott/tolkat/tänkt att det bara handlar om någon som blivit sviken av den personen i fråga 

är kär i eller något sådant. Men nu upptäcker jag att det kanske finns något mycket djupare i 

den. /xXLivräddMedStilXx 

 

Beredd på allt 
 

Ett perfekt anthem för ensamhet och utanförskap. / Edvin_747 

 

Den handlar om ensamhet på många vis, visst gör den det. Men samtidigt så heter låten 

"beredd på allt". Titeln, liksom den här raden blir en snygg kontrast mot resten av texten. "Jag 

är ensam, jag är rädd, men jag klarar mig, man lär sig att klara sig, jag är beredd på allt. / 

Zeroxina 

 

Gillar den här texten just nu när jag cyklar ensam genom Europa (fast mot Krakow). 

Speciellt det där med att resa ensam, det har kommit med åren, tolka språken och sen biten 

om att man lär sig att det ordnar sig, klarar sig på nästan ingenting till slut, långt ifrån alla 

andra. / namokab  

 

Klåparen 
 

Klåparen i just denna låten är en utstött person som alltid försöker vara just den där som alla 

pratar om, med vänner och ett socialt liv, men som misslyckas varje gång han eller hon 

försöker. / bara socker man ser  

 

Första versen och första refrängen är nog dåtid, sen är det nutid. Han minns hur han var, och 

även om han blivit som sin mor eller far (en "vanlig" människa) vill han (eller inte) tillbaka 

till sin tonår. 
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Tror också som många andra att skivan handlar om en person, och då kan episoden med att 

han går över skolgårdens grus vara hans ungdom (eller att han går som vuxen återvänder till 

sin gamla skola, i samma veva som han kommer tillbaka till olika platser i Järnspöken). / 

Adam K. 

 

Har mest tänkt att det är någon som återvänder och ser någon annan och så får de massa 

nostalgi och bli förvirrade och så blinkar det och så är det någon som blivit någon annan men 

är fortfarande densamma och sen så är allt som förut. / julibarn 

 

Klåparen är lätt den bästa låten kent någonsin gjort, känslan ångest fångad i en låt. / engris 

Socker 

	  

För mig handlar första versen om att synas för att vara "någon". 

Personen i fråga har blivit dumpad eller något i den stilen, men inser att han kan inte påverka 

situationen längre. Så det enda han kan göra nu när han står på egna fötter... är att försöka 

synas.  

Han ger sig in i grabblivet/rocklivet/kändislivet? (sex, musik och våld)  

 

Och andra versen är denna "någon" som "lyckats"... Ganska patetisk person med andra ord. 

Användandet av namnet Jesus är just som Plague säger... Denna "någon" är i dagens samhälle 

jävligt respekterad (precis som om han var någons slags messias)... / estetflum 

 

Låten handlar väl mycket om hur dagens samhälle ser ut, där många vill bli kändisar. Men 

inte för att ha åstadkommit något utan att bara vara kändis och synas, dokusåpadeltagare tex. / 

Is 

 

Låten är en drift med dagens "dokusåpasamhälle".Och den var väl än mer aktuell vid tiden när 

V o A släpptes.För många ungdomar är det att synas som gäller,bara man gör det då har man 

fullbordat sitt liv. 

 

Andra versen som börjar; "och gäst ikväll är Jesus",är en tydlig drift med en "Dokustjärna". 

Skulle kunna vara Robinson-Robban eller Linda Rosing. Att man väljer namnet Jesus är väl 

för att ge det en stark symbolik. Hänger du bara i en dokusåpa en säsong syns du och blir,i 
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många ungas ögon,något. Alltså en person av närmast Jesu-status. Möjligen kan det påverkat 

att en samtida(när vapen och ammunition släpptes) deltagare kallades Jesus. / henke hill 

 

Jag ser Socker som en vacker metafor. Människor söker ett sätt att synas och vara någon, men 

på vägen dit tappar de bort sig själva som individer, och detta för att bli erkänd av andra. / 

elegimelodi  

Bilaga 2: “Allmänna diskussioner” om kent 

”De små sakerna ni bara älskar”-tråden 

	  
längesen	  vi	  sågs:	  
"ibland	  så	  dör	  jag	  lite	  grann,	  när	  du	  halkar	  med	  din	  tunga	  på	  en	  bokstav	  i	  mitt	  namn"	  	  
	  
på	  nära	  håll:	  
"jag	  vaknar	  av	  värmen,	  men	  jag	  är	  iskall"	  	  
	  
"Jag	  viskar	  ditt	  namn	  som	  är	  allt	  jag	  minns	  just	  nu"	  
	  
i	  rosor&palmblad	  så	  räddade	  textraden	  "ge	  mig	  nått	  som	  känns"	  mitt	  liv	  för	  några	  år	  
sedan.	  allt	  kändes	  så	  tomt,	  det	  var	  precis	  så	  jag	  kände;	  "ge	  mig	  nått	  som	  känns!"	  och	  jag	  
fick	  något	  som	  kändes.	  
/hållermidvidliv	  
	  
Jag	  älskar	  verkligen	  det	  släpiga	  sättet	  som	  "Om	  jag"	  sjungs	  på	  i	  "Noll"	  på	  det	  här	  stället	  
nedan:	  
	  
Om	  Jag	  förlorar	  dig	  	  
Så	  förlorar	  Jag	  synen	  	  
Om	  Jag	  förlorar	  dig	  	  
Då	  har	  Jag	  ingenting	  kvar	  	  
Förlåt	  mig	  men	  Du	  är	  allt	  Jag	  har	  	  
	  
Sen	  är	  den	  här	  delen	  av	  "Ensammast	  i	  Sverige"	  underbar.	  Älskar	  hur	  ordet	  "fall"	  sjungs:	  
	  
Och	  jag	  är	  drog	  med	  dig	  i	  mitt	  fall	  	  
	  
En	  annan	  favorit	  är	  "återuppfinn	  mitt	  liv"	  i	  "Kungen	  är	  död".	  Gillar	  betoningen.	  	  
	  
Det	  finns	  verkligen	  oändliga	  små	  underbara	  saker	  man	  fastnar	  för,	  och	  det	  är	  just	  de	  här	  
små	  detaljerna	  som	  gör	  Kents	  låtar	  så	  jäkla	  bra.	  

Man	  skulle	  kunna	  skriva	  en	  hel	  novell	  med	  detaljer	   .	  	  
Får	  rysningar	  när	  jag	  läser	  tråden	  för	  man	  inser	  hur	  många	  låtar	  det	  verkligen	  finns	  som	  
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ger	  den	  där	  känslan.	  Känslan	  av	  att.....fan	  vad	  bra	  det	  här	  är!	  
Stunder	  då	  man	  känner	  sig	  ETT	  med	  musiken	  	  
/400slag	  	  
	  
Om	  jag	  inte	  vore	  så	  pass	  mycket	  kille	  som	  jag	  ändå	  är	  (i	  mina	  bästa	  stunder)	  så	  skulle	  jag	  
storlipa	  varje	  gång	  jag	  hör	  det	  melankoliska	  introt	  till	  Längesen	  vi	  sågs	  -‐	  och	  sedan	  den	  
inledande	  raden:	  "I	  solen	  är	  skolgården	  fylld	  av	  damm...".	  Jag	  ser	  min	  egen	  
högstadieskola	  och	  den	  skolgården	  framför	  mig	  och	  får	  väldiga	  mitten-‐av-‐
nittiotaletflashbacks.	  Hela	  låten	  är	  småstadsmelankoli	  och	  det	  träffar	  mig	  rakt	  i	  hjärtat.	  
/vakær	  
	  
i	  princip	  alla	  låtar	  har	  ju	  något	  som	  är	  så	  där	  speciellt...	  svårt	  att	  välja	  någon	  bara	  sådär	  
men	  bara	  för	  att	  jag	  lyssnade	  på	  den	  nyss	  
	  
"i	  ditt	  stora	  hjärta	  börjar	  slagen	  bli	  små"	  så	  aah,	  det	  är	  bara	  för	  fint	  
/lollita	  
	  
Jag	  har	  hängt	  upp	  mig	  på	  det	  faktum	  att	  Joakim	  Berg	  har	  lyckats	  med	  bedriften,	  att	  få	  
med	  "socialstyrelsens	  folder"	  i	  en	  låttext.	  Det	  är	  ju	  helt	  briljant!	  Det	  finns	  väl	  inget	  som	  
så	  på	  pricken,	  karaktäriserar	  just	  landet	  Sverige,	  som	  just	  socialstyrelsen!	  
/kmb	  
	  
Och	  så	  tycker	  jag	  otroligt	  mycket	  om	  introt	  till	  Längesen	  vi	  sågs.	  Tror	  att	  det	  är	  så	  
mycket	  nostalgi	  i	  det,	  jag	  lyssnade	  så	  mycket	  på	  den	  förut,	  på	  den	  gamla	  goda	  tiden...	  helt	  
underbart	  i	  alla	  fall.	  ^^	  
/Paljett	  
	  
det	  är	  rätt	  tragiskt	  att	  varje	  gång	  jag	  hör	  en	  del	  saker	  så	  ryser	  jag	  i	  hela	  kroppen,	  eller	  
tappar	  andan	  typ,	  men	  jag	  kan	  inte	  komma	  på	  någon	  av	  de	  stunderna	  just	  nu.	  ett	  av	  
tusen	  exempel	  är	  väl	  i	  En	  helt	  ny	  karriär	  när	  Jocke	  sjunger:"	  och	  nära	  gata-‐aan	  med	  en	  
blödande	  hand"	  börjar	  typ	  gråta	  vid	  tanken	  haha	  så	  underbart.	  kan	  inte	  komma	  på	  fler	  
nu	  haha	  ):	  /TystaPessimisten	  
	  
Vet	  inte	  om	  det	  riktigt	  passar	  in	  här,	  men	  en	  grej	  som	  jag	  tänkt	  på	  är	  att	  kent	  är	  ett	  sånt	  
där	  band	  som	  man	  kanske	  inte	  lyssnar	  på	  alls	  under	  en	  period,	  men	  sen	  när	  man	  väl	  
lyssnar	  på	  en	  låt	  igen	  träffas	  man	  alltid	  rakt	  i	  hjärtat	  oavsett	  hur	  lång	  tid	  det	  har	  gått.	  
Dom	  är	  så	  jävla	  grymma.	  /Glödlampan	  

 

”VARFÖR lyssnar du på kent?” - tråden 

 

därför	  att	  dom	  gör	  sin	  egna	  jäkla	  grej.	  och	  alla	  texter	  har	  på	  något	  sätt	  mer	  eller	  mindre	  
en	  betydelse.	  och	  personligen	  tröttnar	  jag	  aldrig	  på	  någon	  av	  deras	  låtar.	  man	  kan	  höra	  
på	  en	  låt	  flera	  tusen	  gånger	  utan	  att	  tröttna.	  den	  blir	  nästan	  mer	  intressantare	  ju	  mer	  
man	  lyssnar	  på	  den...	  /avtryck	  
	  
Hvorfor	  hører	  jeg	  på	  musikk	  i	  det	  hele	  tatt?	  
Jeg	  hører	  på	  andre	  artister	  også.	  Gode	  artister	  med	  bra	  sans	  for	  tekster	  og	  melodier.	  
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Når	  jeg	  hører	  på	  musikk	  er	  det	  flere	  ting	  som	  er	  viktige	  for	  meg	  
-‐melodien	  må	  være	  spennende	  
-‐teksten	  må	  være	  mer	  dyp	  en	  "I	  love	  you,	  trallalllaaa"	  
-‐arrangementet	  betyr	  MYE.	  små	  melodier	  som	  snor	  seg	  inn	  i	  hovedmelodien	  er	  noe	  av	  
det	  herligste	  jeg	  vet.	  
-‐Akustisk	  sound	  er	  bra.	  Og	  en	  viss	  sans	  for	  gehør	  hjelper.	  Ingenting	  er	  verre	  en	  konserter	  
og	  liveopptak	  der	  sangen	  er	  sur..	  usj	  
	  
Kent	  har	  mange	  kvaliteter,	  derfor	  hører	  jeg	  på	  kent.	  Men	  det	  er	  mange	  andre	  bra	  band	  
også/	  Sorrow	  	  
	  
Framförallt	  så	  tycker	  jag	  att	  Kent	  vet	  hur	  man	  skriver	  bra	  låtar.	  Deras	  låtar	  byggs	  ofta	  
upp	  snyggt	  och	  de	  gör	  låtar	  som	  håller	  hela	  vägen	  mellan	  intro	  och	  outro.	  De	  vet	  vad	  
som	  gör	  en	  bra	  låt	  helt	  enkelt.	  Många	  artister	  gör	  catchy	  låtar	  som	  inte	  innehåller	  mer	  än	  
någon	  detalj	  som	  är	  fantastisk,	  men	  en	  Kentlåt	  innehåller	  ofta	  fler.	  De	  lyfter	  även	  fram	  
rätt	  detaljer	  till	  "ytan"	  av	  låten.	  
Dessutom	  har	  de	  mycket	  snygga	  melodier	  och	  mycket	  detaljer	  i	  låtarna	  och	  detaljerna	  
och	  melodierna	  vävs	  samman	  till	  en	  helhet.	  
Sen	  är	  raka	  texter	  tråkiga	  även	  om	  de	  kan	  vara	  vackra,	  en	  Kenttext	  kräver	  att	  man	  
tänker,	  Googlar	  och	  kliar	  sig	  i	  huvudet.	  /Rotuhiiri	  
	  
DÄRFÖR	  att	  de	  är	  onaturligt	  bra	  och	  har	  låtar	  som	  jag	  aldrig	  tröttnar	  på	  och	  vilka	  
dessutom	  har	  förmågan	  att	  växa	  hos	  mig	  efter	  en	  väldans	  massa	  genomlyssningar	  :	  )	  
Inte	  så	  lätt	  att	  slå	  det	  inte...	  /	  Solstickan	  	  
	  
Man	  tröttnar	  aldrig	  för	  man	  upptäcker	  alltid	  en	  ny	  slags	  charm	  i	  tidigare	  ej	  lika	  mkt	  
favoritlåtar...Och	  texterna	  är	  underbara	  och	  som	  sagt,	  lätta	  att	  göra	  till	  sin	  egen	  lilla	  story	  
som	  passar	  för	  just	  en	  själv...	  
Det	  är	  lite	  magiskt...	  /kentmissbrukare	  
	  
1.	  Underbara	  djupa	  texter!!!	  
2.	  Musiken	  
3.	  Jockes	  röst!!!	  	  
Okej..	  Han	  har	  väl	  inte	  direkt	  en	  sån	  där	  bra	  sångröst,	  ni	  vet..	  låter	  äna	  lite	  flummig...	  Men	  

känslan!	  Han	  kan	  liksom	  variera	  rösten	  på	  ett	  sånt	  bra	  sätt 	  	  
(jämför	  typ	  MIDVH	  och	  min	  värld!!)	  /	  Under	  vattnet	  är	  jag	  blå	  
	  
Det	  största	  och	  vackraste	  med	  Kent	  är	  ärligheten,	  ödmjukheten	  och	  de	  trovärdiga	  
skildringarna	  av	  livet	  så	  som	  det	  verkligen	  är.	  Det	  mest	  magiska	  är	  att	  det	  finns	  en	  
kentlåt	  för	  varje	  skede	  i	  just	  mitt	  liv.	  Det	  skönaste	  är	  den	  gudabenådade	  musikaliteten	  
och	  den	  klockrena	  estetiken.	  
Kan	  man	  bli	  annat	  än	  beroende?	  I	  vilket	  fall	  vill	  jag	  inte	  bli	  botad.	  /	  Sanik	  
	  
Därför	  jag	  har	  fastnat	  för	  dom.	  Jag	  blir	  förbannad	  om	  jag	  inte	  får	  lyssna	  på	  dom	  varje	  
dag,	  har	  blivit	  beroende...	  
	  
Jag	  fastnade	  för	  texterna	  först,	  sedan	  musiken.	  Man	  kan	  lyssna	  på	  dom	  vid	  alla	  tillfällen	  i	  
livet...Numera	  spelas	  kent	  i	  min	  bil,	  ingen	  annan	  musik.	  Människor	  som	  åker	  bil	  med	  mig	  
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vet	  vad	  som	  väntar,	  de	  säger:	  "kent?	  Igen?	  Okej	  de	  är	  bra"	  En	  annan	  sa:	  "kent,	  vem	  är	  
han?"	  Haha	  resten	  av	  resan	  fick	  jag	  förklara	  vad	  kent	  är	  för	  något,	  men	  det	  gjorde	  jag	  
gärna,	  dvs.	  det	  var	  bara	  jag	  som	  pratade...	  
	  
Jag	  gillar	  kent	  för	  de	  berör	  och	  tilltalar	  mig	  och	  folk	  i	  alla	  åldrar.	  Men	  första	  gången	  jag	  
hörde	  dom	  tänkte	  jag	  "vad	  är	  det	  där	  för	  tonåring	  som	  sjunger,	  ett	  nytt	  band	  som	  är	  17-‐
18	  år..."	  Men	  så	  var	  det	  inte,	  och	  spelar	  ingen	  roll,	  hade	  lyssnat	  på	  dom	  oavsett	  ålder.	  
/LadyVelvet	  	  
	  
För	  att	  få	  andra	  artister	  talar	  till	  mig	  på	  samma	  sätt	  och	  berör	  mig	  så	  i	  djupet.	  /frippe99	  
	  
Jag	  hittade	  här	  i	  min	  dator	  ett	  citat	  som	  jag	  har	  sparat	  från	  kents	  gästbok	  (jag	  tror	  iaf	  att	  
jag	  tog	  citatet	  därifrån)	  där	  en	  kentare	  beskriver	  väldigt	  bra	  varför	  hon	  lyssnar	  på	  kent,	  
och	  jag	  håller	  med	  henne.	  (:	  
	  
"Tänk	  att	  en	  så	  lite	  sak	  kan	  vara	  så	  stor.	  Att	  några	  känslolagda	  meningar	  kan	  	  
sjungas	  med	  så	  mycket	  övertygelse	  om	  hur	  känslorna	  har	  känts.	  	  
Tänk	  att	  man	  kan	  förändras	  totalt.	  Och	  från	  att	  inte	  känt	  någonting	  	  
har	  man	  blivit	  den	  sköraste	  skärvan	  av	  glas.	  	  
Så	  många	  gånger	  har	  man	  gråtit	  och	  de	  flertal	  gånger	  ett	  leende	  	  
pressats	  fram	  i	  igenkännelsen.	  När	  musik	  får	  en	  att	  sätta	  sig	  ner	  och	  	  
hålla	  för	  hjärtat	  för	  att	  det	  inte	  ska	  trilla	  ur,	  man	  vet	  att	  musiken	  	  
är	  skriven	  därifrån.	  Och	  när	  det	  ändå	  känns	  så	  jävla	  bra.	  När	  musiken	  	  
är	  så	  jävla	  bra	  att	  man	  inte	  vet	  vart	  man	  ska	  ta	  vägen.	  Samtidigt	  som	  	  
man	  bara	  blir	  tom.	  Finns	  det	  verkligen	  saker	  som	  är	  så	  här	  bra?	  Jag	  	  
tvivlar	  inte.	  Jag	  vet."	  /	  Josso	  
	  
Kent	  är	  helt	  enkelt	  utan	  tvekan	  världens	  klart	  bästa	  band!	  	  
Starkast	  melodier,	  bästa	  texter,	  snyggaste	  produktioner	  	  
och	  Jocke	  Bergs	  fantastiska	  röst	  ovanpå	  allt	  detta...	  
De	  har	  även	  flest	  antal	  magiska	  låtar!	  
Inte	  ens	  ABBA,	  Beatles,	  Oasis,	  Radiohead,	  Embrace,	  Coldplay,	  Keane	  	  
eller	  självaste	  Depeche	  Mode	  kan	  överträffa	  dem	  där	  heller!	  	  
STORSLAGET!	  	  
	  
Men	  för	  att	  svara	  ordentligt	  på	  trådens	  fråga:	  
	  
Det	  finns	  ingen	  annan	  musik	  som	  talar	  till	  mig	  så	  direkt,	  	  
berör	  mig	  så	  mycket	  och	  får	  mig	  att	  rysa	  av	  äkta	  
bitterljuvt	  välbehag	  som	  den	  som	  Kent	  skapar	  /	  Embrace	  	  
	  
Redan	  i	  tidig	  ålder	  lyckades	  jag	  mejsla	  in	  kent	  som	  en	  del	  utav	  mitt	  DNA.	  Jag	  tröttnar	  
aldrig,	  "upptäcker"	  alltid	  något	  nytt	  och	  kan	  identifiera	  mig	  i	  väldigt	  mycket.	  /	  Thim	  
	  
Era	  allra	  första	  kent-‐minnen	  	  
Mitt	  första	  riktiga	  kentminne	  är	  väldigt	  färskt.	  Jag	  var	  hemma	  hos	  en	  kompis.	  Och	  vi	  
diskuterade	  vem	  som	  hade	  bäst	  musiksmak,	  jag	  är	  väldigt	  envis	  och	  blir	  lätt	  irriterad.	  Då	  
satte	  hon	  igång	  en	  kentlåt	  och	  jag	  tyckte	  det	  lät	  bra.	  Dessvärre	  erkände	  jag	  aldrig	  att	  jag	  
tyckte	  dom	  lät	  bra	  /	  Svinesson	  	  
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Jag	  hörde	  Dom	  andra,	  Kärleken	  väntar	  och	  FF	  på	  radion	  när	  Vapen	  &	  Ammuniton	  släpptes,	  gillade	  låtarna	  
väldigt	  mycket,	  men	  jag	  var	  för	  ung	  och	  dum	  för	  att	  köpa	  en	  hel	  skiva	  med	  Kentmusik	  och	  trodde	  att	  han	  
som	  sjöng	  var	  en	  soloartist	  och	  att	  han	  hette	  Kent.	  	  
Några	  år	  senare	  när	  Du	  &	  jag	  döden	  släpptes	  så	  hörde	  jag	  Max	  500	  på	  en	  ishockeymatch	  haha.	  Då	  kände	  
jag	  igen	  Jockes	  röst,	  kom	  ihåg	  Kentlåtarna	  jag	  hört	  förut	  och	  tänkte:	  "Det	  här	  måste	  vara	  något	  nytt	  med	  
Kent",	  och	  gillade	  låten	  direkt.	  Hörde	  låten	  flera	  gånger	  på	  radion	  och	  var	  tvungen	  att	  köpa	  min	  första	  
Kentskiva,	  Du	  &	  jag	  döden.	  Gillade	  bara	  Max	  500	  låten	  och	  var	  grymt	  besviken	  på	  andra	  låtarna	  (svårt	  att	  
förstå	  nu).	  Men	  jag	  "tvingade"	  mig	  själv	  att	  lyssna	  på	  skivan	  och	  ja	  hej,	  här	  är	  jag	  nu.	  Blev	  kär	  i	  hela	  skivan,	  
började	  gilla	  andra	  låtarna	  mer	  än	  Max	  500	  och	  efter	  det	  köpte	  jag	  alla	  Kents	  skivor.	  Vet	  inte	  vad	  fan	  det	  
var	  som	  hände.	  Men	  det	  var	  fint.	  /Kentina	  
	  
Jag	  hade	  sett	  en	  himmelsk	  drog	  på	  TV	  och	  hört	  att	  den	  var	  inspelad	  i	  husby.	  Gick	  i	  skolan	  
i	  Kista	  då	  och	  det	  är	  bara	  en	  station	  ifrån	  husby,	  något	  som	  fick	  mig	  att	  fastna	  för	  just	  en	  
himmelsk	  drog.	  Var	  dock	  för	  liten	  då	  för	  att	  ens	  veta	  vilka	  kent	  är	  och	  tänka	  så	  långt	  som	  
att	  köpa	  cd	  skivan.	  
2	  år	  senare	  när	  vapen	  &ammunition	  kommit	  ut,	  hörde	  jag	  Sverige	  på	  en	  klasskamrats	  
mp3	  under	  en	  lektion.	  Det	  var	  den	  dagen	  jag	  kom	  hem	  och	  sökte	  efter	  allt	  som	  har	  kent	  
att	  göra./	  okQ8	  
När	  jag	  fick	  v&a	  av	  mammas	  arbetskompis	  (av	  nån	  andledning...).	  	  
Kände	  igen	  dom	  från	  radion	  och	  insåg	  att	  det	  va	  mer	  än	  ff,	  pärlor,	  dom	  andra...	  socker	  va	  
den	  låt	  jag	  fastnade	  för	  först	  på	  allvar.	  lyssnade	  på	  den	  HELA	  TIDEN.	  /Sockeeer	  
	  
Har	  ganska	  starka	  minnen	  av	  att	  jag	  lyssnade	  en	  massa	  "omedvetet"	  på	  V&A,	  minns	  att	  
jag	  var	  kär	  i	  en	  pojk	  som	  alltid	  spelade	  Dom	  andra.	  Videon	  till	  Kärleken	  väntar	  såg	  jag	  på	  
TV	  vilket	  gjorde	  att	  jag	  blev	  sjukt	  äcklad	  haha.	  Bra.	  /	  Taxkvinnan	  
	  
Lisebergs	  uppträdandet	  96,	  wow	  vilken	  upplevelse	  det	  var.	  
Första	  gången	  jag	  såg	  dem	  live.	  
Den	  konserten	  fick	  mig	  att	  upptäcka	  deras	  första	  album.	  
Den	  konserten	  gjorde	  mig	  till	  ett	  kentfan	  som	  sen	  dess	  har	  varit	  på	  många	  
uppträdanden.	  /	  Kirneh	  
	  
Jag	  bodde	  fortfarande	  i	  Nederländerna	  och	  pratade	  med	  en	  Nederländsk	  flicka	  på	  msn.	  
Hon	  berättade	  om	  Kent	  (jag	  visste	  nästan	  ingenting	  om	  Sverige	  &	  Svenska)	  och	  hon	  
trodde	  att	  jag	  skulle	  gilla	  dem,	  så	  hon	  skickade	  fyra	  låtar	  (Om	  du	  var	  här,	  utan	  dina	  
andetag,	  kärleken	  väntar	  och	  en	  till,	  minns	  inte	  vilken	  den	  var).	  Hon	  hade	  rätt,	  jag	  gillade	  
dem,	  men	  jag	  kunde	  inte	  hitta	  fler	  låtar	  (det	  var	  innan	  youtube)	  och	  jag	  hade	  ingen	  aning	  
vad	  texterna	  betydde.	  
	  
Det	  var	  många	  år	  innan	  jag	  träffade	  min	  pojkvän	  som	  är	  svensk,	  han	  skickade	  Isola	  på	  
Engelska	  och	  jag	  tänkte	  'va?	  jag	  känner	  igen	  dem,	  men	  på	  ett	  annat	  språk	  /	  Reina	  
	  
Jag	  fastnade	  för	  kent,	  när	  jag	  hörde	  chans	  för	  första	  gången,	  men	  jag	  måste	  ju	  ha	  hört	  
andra	  låtar	  innan	  det,	  bara	  det	  att	  jag	  inte	  "lyssnat".	  Började	  inte	  intressera	  mig	  för	  
pop/rockmusik,	  förrän	  år	  2000,	  då	  Håkan	  frälste	  mig.	  Minns	  att	  jag	  såg	  "Så	  nära	  får	  
ingen	  gå",	  på	  tv,	  och	  blev	  sugen	  på	  att	  se/höra	  mer.	  Jag	  kom	  över	  Chans	  singel,	  och	  
lyssnade	  en	  del	  på	  den.	  Men	  det	  var	  först	  när	  "Dom	  andra"	  kom	  som	  jag	  riktigt	  fasnade.	  
	  
Minns	  att	  jag	  stod	  nere	  i	  källaren	  på	  den	  konstskola	  jag	  gick	  på	  då	  2002,	  och	  sågande	  och	  
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slipade,	  när	  visselslingan	  hördes	  på	  radion.	  Efter	  det	  var	  jag	  rejält	  beroende	  av	  kent.	  
/kmb	  
	  
Känner	  ni	  igen	  situationen	  när	  folk	  säger	  att	  de	  hatar	  kent	  och	  senare	  helt	  plötsligt	  
börjat	  älska	  deras	  musik?	  
	  
Jo	  jaa...	  Min	  mamma	  hade	  fått	  ny	  pojkvänn	  (Joakim)	  och	  jag	  var	  almänt	  iskall	  och	  sur	  i	  
början	  tills	  jag	  vant	  mig.	  Han	  hade	  alltid	  igång	  kent,	  (Tillbaka	  till	  Samtiden)	  i	  bilen	  och	  
han	  brukade	  säga	  till	  mig:	  
	  
-‐	  Jadu	  Alva,	  jag	  tror	  du	  kommer	  börja	  gilla	  kent...	  
	  
Jag	  brukade	  svara:	  
	  
-‐	  Aldrig	  i	  livet,	  jävla	  idiot.	  
	  
Och	  han	  sa:	  
	  
-‐	  Om	  två	  veckor	  Alva,	  om	  två	  veckor!	  
	  

Och	  ja	  gissa	  vad	  som	  hände	   	  
Kent	  bröt	  sig	  in	  i	  själen	  på	  mig	  och	  långt	  in	  i	  hjärtat,	  och	  jag	  smsa	  Joakim	  (efter	  knappt	  en	  
och	  en	  halv	  vecka)	  och	  bad	  honom	  ta	  med	  sig	  sin	  kent	  skiva	  nästa	  gång	  han	  kom	  på	  
besök.	  Då	  ringde	  han	  mig	  och	  skrattade	  och	  sa:	  
	  
-‐	  HAHA!	  Alva	  jag	  visste	  det,	  jag	  visste	  det!	  
	  
Och	  han	  brukar	  skämta	  om	  det	  än	  idag	  och	  jag	  skäms	  verkligen.	  
	  
Sen	  blev	  han	  som	  en	  store	  brusha	  för	  mig	  och	  vi	  gick	  och	  kolla	  på	  kent	  Sofiero	  
Sommaren	  08,	  han	  köpte	  en	  t-‐shirt	  till	  mig.	  Det	  var	  den	  bästa	  kvällen	  i	  mitt	  liv!	  /Alfie	  
	  
Jag	  var	  väl	  ca	  3	  när	  kent	  först	  började	  spelas	  hemma	  hos	  mig,	  men	  mina	  första	  minnen	  
kommer	  från	  1997	  då	  isola	  kom	  sen	  dess	  har	  jag	  gillat	  kent.	  Köpte	  första	  egna	  
kentskivan	  2002	  (V&A)	  En	  himmelsk	  drog	  musikvideon	  kommer	  jag	  ihåg	  att	  jag	  såg	  på	  
TV	  när	  den	  var	  ny	  men	  visste	  inte	  vad	  låten	  hette	  då.	  /	  okej	  	  
	  
När	  jag	  var	  runt	  10	  år	  och	  tittade	  på	  Kärleken	  Väntar	  på	  MTV.	  Hatade	  videon,	  och	  

brydde	  mig	  inte	  om	  låten.	  Tittade	  mest	  på	  den	  pågrund	  av	  videon.	   	  
Men	  när	  jag	  började	  lyssna	  på	  Socker,	  som	  blev	  låten	  som	  fick	  mig	  att	  falla	  för	  Kent.	  För	  
inte	  så	  längesen,	  kanske	  ett	  år	  sen,	  nu	  i	  mars.	  Men	  så	  länge	  har	  inte	  ett	  band/artist	  legat	  
etta	  på	  min	  "lista"	  frekvent	  och	  de	  gör	  sig	  välförtjänta	  av	  den	  
platsen/DinVänPessimisten	  
	  
Redan	  som	  barn	  indoktrinerades	  jag	  av	  kent.	  Min	  bror	  hade	  de	  första	  skivorna	  eftersom	  
han	  redan	  var	  14	  när	  debuten	  kom.	  Sen	  i	  tur	  och	  ordning	  fick	  man	  höra	  kent	  runt	  om	  i	  
huset	  och	  jag	  kommer	  ihåg	  när	  min	  bror	  fick	  Hagnesta	  Hill	  i	  julklapp	  av	  min	  pappa.	  
Små	  små	  fragment	  av	  kent	  sitter	  i	  huvudet	  sen	  dess	  och	  när	  också	  pappa	  gillade	  kent	  
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från	  Hagnesta	  Hill	  och	  framåt	  var	  det	  väl	  oundvikligt	  även	  om	  jag	  inte	  blev	  helt	  såld	  
förrän	  jag	  lyssnade	  igenom	  Du	  &	  Jag	  Döden	  ett	  halvår	  efter	  att	  den	  kom.	  Tungt.	  /	  Jago	  
	  
Första	  minnet	  som	  satt	  sig	  var	  när	  jag	  satt	  i	  bilen	  på	  väg	  till	  Borås	  när	  Kräm	  spelades	  på	  
radion.	  Det	  var	  en	  tumultartad	  dag	  i	  augusti	  1996	  när	  jag	  fått	  ett	  telefonsamtal	  på	  
morgonen	  att	  det	  fanns	  en	  plats	  på	  en	  utbildning	  jag	  sökt	  om	  jag	  infann	  mig	  dagen	  efter.	  
Det	  var	  bara	  att	  packa	  tandborsten	  och	  linsburken	  och	  sätta	  sig	  i	  bilen.	  Det	  var	  typisk	  
sensommarhetta	  och	  eftersom	  jag	  inte	  hade	  A/C	  i	  bilen	  var	  det	  rutorna	  nere	  som	  gällde	  -‐	  
och	  radion	  på	  hög	  volym.	  Jag	  hade	  hört	  låten	  förr,	  det	  vet	  jag,	  men	  det	  blev	  lite	  av	  en	  
Thelma	  &	  Loiuse-‐stund	  där	  när	  jag	  satt	  och	  gastade	  med	  i	  låten	  på	  väg	  utan	  att	  ens	  veta	  
var	  jag	  skulle	  sova	  på	  kvällen.	  
	  
Det	  snyftigaste	  minnet	  är	  väl	  när	  jag	  bodde	  i	  London	  och	  en	  kompis	  skickade	  747	  till	  mig	  
till	  jul	  98.	  Det	  var	  så	  rövigt	  just	  då	  i	  mitt	  liv	  med	  ett	  förhållande	  som	  gått	  i	  kras	  och	  jag	  
hade	  svår	  hemlängtan.	  Inte	  blev	  det	  bättre	  när	  jag	  fick	  den	  julklappen.	  Jag	  ville	  bara	  
heeem!	  /	  wapiti	  
	  
Jag	  var	  7	  år	  när	  Hagnesta	  Hill	  kom,	  och	  jag	  vet	  att	  pappa	  köpte	  den	  åt	  sig	  själv	  då.	  	  
Han	  har	  alltid	  tyckt	  om	  kent,	  och	  jag	  kommer	  ihåg	  att	  jag	  lyssnade	  på	  skivan	  men	  hade	  
väl	  inga	  större	  åsikter,	  jag	  var	  7	  år	  och	  lyssnade	  förmodligen	  mest	  på	  Spice	  Girls	  som	  de	  
flesta	  andra	  i	  den	  åldern.	  
När	  vapen	  &	  ammunition	  kom	  så	  fick	  pappa	  mig	  att	  lyssna	  igen.	  Fastnade	  jag	  för	  
Kärleken	  väntar,	  kommer	  jag	  ihåg,	  och	  tyckte	  att	  hela	  skivan	  var	  jättebra,	  sen	  var	  jag	  
fast.	  
Så	  det	  var	  väl	  runt	  2002	  jag	  verkligen	  började	  lyssna	  på	  kent.	  /Snövit&lillaego	  
	  
Jag	  minns	  när	  jag	  kanske	  var	  en	  7-‐8	  år	  och	  var	  på	  väg	  till	  någon	  aktivitet,	  och	  FF	  spelades	  
på	  radion.	  Den	  var	  så	  vacker,	  men	  jag	  fattade	  inte	  så	  mycket	  av	  den.	  Jag	  minns	  också	  att	  
jag	  sjöng	  med	  för	  full	  hals	  (vilket	  tyvärr	  inte	  låter	  så	  bra)	  och	  pappa	  kollade	  på	  mig	  som	  
om	  jag	  var	  knäpp.	  Haha,	  och	  sen	  sa	  jag	  att	  hag	  ville	  ha	  FF	  på	  cd,	  och	  så	  fick	  jag	  vapen	  &	  
ammunition	  i	  present,	  och	  sen	  var	  jag	  fast	  !	  /	  B-‐sidor	  95-‐00	  
	  
Året	  var	  1996,	  jag	  hörde	  Kräm	  på	  radion,	  blev	  helt	  såld,	  köpte	  Verkligen	  och	  spelade	  den	  
oavbrutet.	  Köpte	  sen	  debutalbumet	  men	  Verkligen	  förblev	  favorit.	  Ffa.	  Thinner,	  Indianer	  
och	  Istället	  för	  ljud	  blev	  mina	  främsta	  depparlåtar.	  /Frankita	  
	  
Tyvärr	  upptäckte	  jag	  inte	  kent	  försen	  två	  år	  sedan	  Innan	  dess	  hade	  jag	  sett	  Kärleken	  
väntar-‐videon	  och	  Ingenting-‐videon	  på	  mtv	  men	  inte	  intresserat	  mig	  av	  bandet,	  var	  inte	  
intresserad	  av	  musik	  alls	  då.	  Sedan	  var	  det	  en	  tjej	  på	  Bilddagboken.se	  som	  fotade	  fina	  
bilder,	  och	  texterna	  till	  bilderna	  tyckte	  jag	  alltid	  var	  så	  himla	  fina.	  Till	  slut	  googlade	  jag	  
en	  av	  texterna	  hon	  la	  ut	  och	  fick	  upp	  Kent	  -‐	  Socker.	  Började	  lyssna	  och	  sedan	  dess	  har	  jag	  
vatt	  fast	  	  
	  
När	  jag	  började	  lyssna	  på	  fler	  och	  fler	  av	  deras	  låtar	  upptäckte	  jag	  att	  flera	  av	  dom	  kände	  
jag	  igen	  utan	  att	  kunna	  komma	  ihåg	  att	  jag	  lyssnat	  på	  dom	  förr.	  /747minuter	  (för	  mig	  
själv)	  	  
	  
Då	  jag	  började	  lyssna	  på	  Kent	  på	  allvar	  för	  flera	  år	  sedan	  så	  fick	  jag	  flashbacks	  hela	  tiden,	  
från	  då	  jag	  var	  typ	  tre-‐fyra	  år(kanske	  yngre	  eller	  äldre	  vet	  ej),	  det	  tydligaste	  minnet	  var	  
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av	  En	  helt	  ny	  karriär.	  Jag	  minns	  det	  gamla	  datorrummet	  i	  en	  gammal	  lägenhet	  som	  jag	  
bodde	  i	  med	  min	  pappa.	  Jag	  brukade	  sitta	  på	  golvet	  bakom	  och	  leka	  med	  typ	  Barbies	  
eller	  nått,	  medan	  pappa	  satt	  vi	  datorn	  och	  lyssnade	  på	  musik,	  då	  lyssnade	  han	  väldigt	  
mycket	  på	  Kent	  så	  det	  händer	  fortfarande	  att	  jag	  kan	  få	  flashbacks	  even	  though	  jag	  hört	  
låtarna	  hur	  många	  gånger	  som	  helst.	  /	  TystaPessimisten	  	  
	  
Men	  mitt	  första	  minne	  är	  från	  när	  jag	  var	  4-‐5	  (!)	  år,	  då	  pappa	  spelade	  dom	  andra	  för	  mig,	  
den	  där	  satans	  visselslingan	  satt	  fast	  i	  huvudet,	  och	  när	  jag	  fick	  höra	  låten	  några	  år	  
senare,	  när	  jag	  var	  12,	  så	  fick	  jag	  värdens	  mest	  känslosamma	  flashback,	  och	  började	  
lyssna	  på	  kent	  mer	  ock	  mer,	  och	  nu	  kan	  jag	  fan	  inte	  lyssna	  på	  så	  mycket	  annat!	  /Isakmo	  
	  
Jag	  var	  10	  och	  hade	  en	  8	  timmars	  bilfärd	  uppåt	  i	  landet	  att	  "se	  fram	  emot".	  Eftersom	  jag	  
är	  av	  den	  rastlösa	  sorten	  försåg	  jag	  mig	  med	  pappas	  freestyle	  och	  en	  (1)	  skiva.	  Hagnesta	  
Hill,	  om	  och	  om	  igen,	  dit	  och	  hem.	  Sen	  var	  jag	  fast.	  /	  Thim	  
	  
Kan	  inte	  komma	  på	  riktigt	  något	  speciellt,	  men	  jag	  börja	  lyssna	  på	  kent	  för	  min	  pappa	  
gjorde	  det.	  Och	  "en	  timme	  en	  minut"	  har	  jag	  svaga	  minnen	  av	  att	  jag	  hörde	  under	  mina	  
tidiga	  år,	  men	  det	  var	  nog	  i	  samband	  med	  vapen	  och	  ammunition	  som	  jag	  fatta	  att	  det	  
var	  Kent	  jag	  lyssna	  på	  (då	  va	  jag	  6	  år).	  Speciellt	  "pärlor	  och	  "Sverige"	  associerar	  jag	  till	  
att	  pappa	  står	  och	  grillar	  på	  våran	  altan	  på	  sommaren	  och	  jag	  sjunger	  med	  så	  gott	  det	  
går	  /	  matildasjöblom	  

 


