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Ágrip. 
Eftirfarandi ritgerð fjallar um fyrirbærið emo: Emotónlist, emotísku og emofólk. Ég 

reyni að komast að því hvað emo sé í rauninni og hvort hægt sé að skilgreina hugtakið. 

Ég fer yfir sögu emotónlistar, fer yfir textagerð emohljómsveita og tala um 

kynjamuninn þar. Ég reyni að lýsa emotískunni og tísku, sem kölluð hefur verið scene, 

sem þróaðist út frá emo. Ég skoða einnig umfjöllun fjölmiðla og bloggara um emo. 
 Ég byggi rannsókn mína á viðtölum, samtölum, bókum og greinum. Það hefur 

ekki voðalega mikið verið skrifað um emo í gegnum tíðina og átti ég í nokkrum 

vandræðum með að finna rit um efnið. 

 Niðurstöðurnar eru þær að í raun sé ekki hægt að segja til um hvað emo sé. 

Emotónlist getur verið allskyns, en flestir flokka emo sem rokktónlist með 

tilfinningaþrungnum textum. Hinsvegar eru ekki allir emotextar tilfinningaþrungnir og 

enginn vandi er að finna tilfinningaþrungna texta í öðrum tegundum tónlistar. Tískan 

byggir á algengum klæðaburði, svosem gallabuxum, hljómsveitarbolum og strigaskóm. 

En það sem gerir emotísku að emo er aðallega hárið, sem þarf að vera svart og fyrir 

augunum. Fjölmiðlar birta svo aðra mynd af emo, þar sem öllum emokrökkum er lýst 

sem þunglyndissjúklingum sem skera sig og látið er að því liggja að emo sé hættulegur 

sértrúarsöfnuður. 
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Inngangur. 
 

„In a world where cars are advertised as punk, Green Day members are platinum rock stars, 

and getting pierced and tatted up is as natural as a sweet-sixteen party, everyone is free to 

come up with their own definition of punk—and everyone is ready to embrace it. Emo had 

always been connected with young people—it had just never aggressively marketed itself to 

them“1 

 

Síðustu árin hef ég heyrt orðið „emo“ [borið fram ‘i:mou] úr ýmsum áttum og 

yfirleitt hefur það verið notað í neikvæðri merkingu. Það vakti forvitni mína að 

tegund af tónlist og tísku gæti vakið svo sterk viðbrögð hjá fólki og langaði mig að 

skoða nánar þetta fyrirbæri. Þegar ég sagði fólki að ég ætlaði skrifa BA ritgerðina 

mína um emo, komst ég að því að þeir eru færri en ég hefði haldið, sem vissu hvað 

það er í raun. Það hafa allir séð krakkana með síðu svörtu toppana, í gallabuxum með 

gaddabelti og í Converse skóm en fólk vissi oft ekki að þessa tíska væri kölluð emo. 

Hér reyni ég að komast að því hvað emo er. Hvað er það við þetta fyrirbæri 

sem fær fólk til þess að hreyta út úr sér vel völdum orðum? Hvað gerir emo að emo? 

Ég tel að ritgerðin svari þessum spurningum upp að vissu marki. Emo er afskaplega 

erfitt að útskýra því enginn veit í raun hvað það er. Þetta er hugtak sem var sett 

saman til að lýsa ákveðinni gerð af rokktónlist sem svo þróaðist út í tísku. Emo var 

upphaflega stytting á orðinu „emocore“ sem kom út frá „hardcore“ tónlistarstefnunni, 

en seinna breyttist skilgreiningin í „emotional“, eða tilfinningasamur.  Heimildir um 

emo eru ekki miklar og fann ég aðeins tvær bækur um emo, Nothing Feels Good: 

Punk Rock, Teenagers and Emo og Everybody Hurts: The Essential Guide to Emo 

Culture. Þó að þær bækur séu yfirgripsmiklar, þá fjalla þær þó ekki til dæmis um 

viðhorf fólks til emo. Fréttaflutningur um emo hefur yfirleitt verið frekar neikvæður 

og hefur það haft áhrif á viðhorf almennings. 

                                                
1 „Í heimi þar sem bílar eru auglýstir sem pönk, Green Day selja mörg þúsund plötur og það er eins 
eðlilegt að fá sér allskyns lokka í líkamann og tattú og að halda upp á 16 ára afmælið sitt, getur hver og 
einn sett fram sína eigin skilgreiningu á pönki – og allir eru tilbúnir til þess. Emo hefu alltaf tengst ungu 
fólki – en það hefur bara aldrei verið markaðsett sérstaklega fyrir þann markhóp.“ Andy Greenwald: 
Nothing Feels Good. Bls. 70.  
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Þegar ég var að reyna að finna mér viðmælendur fyrir ritgerðina, talaði ég við 

nokkra vini mína. Þegar ég bar upp erindið og vildi fá að tala við þau um emo þá 

fékk ég jafnan svarið: „Bíddu, ertu að segja að ég sé emo?“ með hálfgerðum 

fyrirlitningartón, ekki gagnvart mér, heldur í garð emo. En á endanum fann ég þrjá 

krakka sem voru tilbúnir til þess að tala við mig, þau Atla Björn (21 árs), Frikka (21 

árs) og Zoniu (24 ára). Zonia kom reyndar aðeins með þeim og ætlaði ekki að segja 

mikið. Þrátt fyrir að hún hafi tekið þátt í viðtalinu, þá nota ég ekkert af því sem hún 

sagði því það kom málinu ekki beinlínis við. Ég talaði einnig aðeins við vin minn, 

Óla (26 ára), um emo og emotónlist. Það var mun erfiðara en ég bjóst við að finna 

fólk sem vildi tala við mig um emo. Flestir höfðu skoðun á því, ef þeir vissu hvað 

það var, en fæstir vildu samt sem áður láta festa skoðanir sínar á blað sem síðan lægi 

fyrir allra augum. 

Ég undirbjó mig fyrir viðtalið við Atla, Frikka og Zoniu með því að punkta 

niður spurningar. Ég þekki þau ekki nógu vel að ég treysti mér í að byggja viðtalið 

upp sem spjall. Spurningarnar voru: Hvað er emo? Hvernig tónlist er emo? Hvernig 

klæðir emofólk sig? Hvað gerir fólk að emofólki? Viðtalið við Óla var öðruvísi þar 

sem það var ekki eiginlegt viðtal, heldur samtal þar sem ég spurði hann spurninga um 

emo. Hann vissi ekki mikið um tískuna en hann hlustar mikið á tónlistina og gat 

svarað spurningum um hana. 

 Eftir viðtöl, samtöl og lestur komst ég að því að í rauninni veit enginn hvað emo 

er. Þetta orð er látið lýsa tónlist og tísku en einnig þunglyndum krökkum (eða 

krökkum sem virðast þunglyndir).  Orðið er líka oft notað í hæðni af gagnrýnendum 

og öðrum sem þola ekki emo til þess að lýsa einhverju sem þeim finnst vera væl.  

Það sem gjarnan gerir hljómsveit að emohljómsveit er að textarnir eru hlaðnir 

tilfinningum.  Söngvarinn hellir úr skálum hjarta síns og áhorfendur og aðdáendur 

missa sig í tilfinningahlöðnum söng.  Aftur á móti virðist minna máli skipta hvernig 

hljómsveit á í hlut. Hægt er að spila emotónlist einn á sviði með gítar eða með fimm 

aðra tónlistarmenn við hlið sér sem slá á gítarstrengi og berja á trommur eins og þeir 

eigi lífið að leysa. 

Ég notast mikið við bókina Nothing Feels Good: Punk Rock, Teenagers and 

Emo sem er eina bókin sem ég fann, sem hefur verið skrifuð um sögu emo. Bókin er 

skrifuð af Andy Greenwald, blaðamanni tímaritsins Spin og kom hún út árið 2003. 
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Hann býr í Brooklyn í New York og segir aftan á bókinni að skrif hans hafa birst í 

The Village People og The Washington Post svo eitthvað sé nefnt.  Einnig hefur 

hann komið fram á sjónvarpsstöðvunum MTV og VHI og útvarspstöðvunum BBC 

og ABC Radio.  Greenwald skrifaði formálann að hinni emobókinni sem ég fann, 

Everybody Hurts: The Essential Guide to Emo Culture, þar sem hann segir að þegar 

hann heyrði fyrst orðið emo árið 1997 hafi hann hlegið.  Honum datt ekki í hug að 

þetta yrði svo vinsælt fyrirbæri og kom það honum stórkostlega á óvart.2  Ég reyndi 

að finna fleiri heimildir en svo virðist sem fátt hafi verið skrifað um emo í gegnum 

árin. Þess vegna notast ég mikið við greinar og reiði mig gjarnan á blogg af netinu. 

Einnig notast ég við hin ýmsu rit um menningarkima, tísku og kvenna-hljómsveitir, 

eins og til dæmis The Subcultures Reader, Sexing the Groove, The Fashioned Body 

og She Bop. The Definitive History of Women in Rock, Pop and Soul. 

Ritgerðin skiptist upp í þrjá kafla og svo nokkra undirkafla. Fyrsti kaflinn 

fjallar um emotónlist og byrja ég á að segja aðeins frá sögu stefnunnar, þar sem ég tel 

að það sé mjög erfitt að tala um hvað þetta er ef ekki er sagt frá upphafinu. Emo 

hefur farið í gegnum þrjár megin breytingar á þeim tæpu þrjátíu árum sem liðin eru 

frá upphafi emo. Þetta byrjaði sem neðanjarðartónlist þar sem fáir þekktu 

hljómsveitirnar en eftir því sem nær dregur okkur í tíma, urðu hljómsveitirnar 

frægari. Ég fjalla líka um texta emotónlistar og hvernig flestir þeirra snúast um 

ranglæti kvenna í garð söngvara hljómsveitanna. Ég fjalla einnig um 

kynjaskiptinguna, þar sem nær engar konur eru í emohljómsveitum.  

Annar kaflinn er svo um tískuna. Smám saman hefur þróast tíska meðfram 

tónlistinni sem byggir á gallabuxum, strigaskóm og hljómsveitarbolum. Seinna meir 

hefur tískan skilist frá tónlistinni og maður þarf ekki endilega að hlusta á emotónlist 

til þess að klæðast fötum emotískunnar. Með gallabuxunum, strigaskónum og 

hjómsveitarbolunum verður maður einnig að vera með svart hár og síðan topp fyrir 

augunum svo skilgreina megi mann sem emo. Ég fjalla fyrst almennt um tísku og 

menningarkima. Ég ræði svo um kyngervi þar sem það er margt kvenlegt við 

emotískuna. Loks fjalla ég um klæðarburð emokrakka, hvað það er sem flokkast sem  

emotíska og svo síðast um scene, sem er tíska sem hefur þróast út frá emo. 

                                                
2 Andy Greenwald: „Forwords.“ Everybody Hurts. Bls. ix-x. 
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Þriðji kaflinn er um fólkið. Þar fjalla ég um hvernig yfirvöld í sumum löndum 

hafa reynt að banna tískuna og koma í veg fyrir að emo festi rætur. Ég fjalla einnig 

um hvernig fjölmiðlar segja frá emo og hvernig þeir vara foreldra við hinni 

hræðilegu emotrúarreglu. Emokrakkar verða fyrir miklu aðkasti á netinu, í skjóli 

nafnleysis og kem ég aðeins inn á það. 

Ég reyni að komast að einhverskonar niðurstöðu um fyrirbærið emo. Emo er 

menningarkimi sem á undir högg að sækja því karlmenn eru þar að tjá sig um 

tilfinningar sínar, mála sig og hugsa um útlitið. 
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1.Tónlist. 
Emo er stytting á orðinu emotional (ísl. tilfinningasamur). Emo er líka hugtak sem 

allir virðast vera með skoðun á hvað er. Emo fyrir fimmtán árum er alls ekki það 

sama og emo í dag. Það fer algerlega eftir viðmælandanum hver skilgreiningin á emo 

er í dag því hver hefur sína skoðun á fyrirbærinu. Andy Greenwald, blaðamaður hjá 

blaðinu Spin, skrifaði bókina Nothing Feels Good: Punk rock, Teenagers and Emo 

og er það eina ítarlega útgefna bókin um emotónlist. Hann fer yfir tónlistarstefnuna 

frá byrjun til ársins 2002 og segir frá þeim hljómsveitum sem flestum kemur saman 

um að séu emohljómsveitir. Mun ég notast við þessa bók hér á eftir þegar ég fer yfir 

sögu tónlistarinnar og reyni að komast að því hvað emotónlist er. 

Í byrjun níunda áratugar síðustu aldar voru ýmsir pönkrokkarar orðnir þreyttir á 

tilbreytingarleysi pönksins. Fólki þyrsti í eitthvað nýtt. Í Washington D.C í 

Bandaríkjunum kom fram á sjónarsviðið hljómsveit sem hét Minor Threat og var Ian 

MacKaye3 í farbroddi en meðlimirnir höfðu orðið utangátta í menntaskóla.  Textar 

söngvarans voru fullir reiði unglinganna, reiði gagnvart samfélaginu, lögreglunni, 

gegn tilfinningadeyfð og jafnvel gagnvart öðrum unglingum. Þeir spiluðu einföld lög 

og reyndu að hafa þau eins hröð og þeir mögulega gátu, tónlistin varð eins og veggur 

af hávaða. Það sem gerði þá öðruvísi en önnur pönk bönd á þessum tíma var að 

textarnir fjölluðu mikið um það ranglæti sem söngvarinn taldi sig hafa verið beittan. Í 

einu lagi sem heitir „Seeing Red“ syngur MacKaye um einelti. Um það hvernig 

krakkar leggja aðra í einelti úr sínu örugga umhverfi og í viðlaginu öskruðu 

áhorfendurnir, sem vissu fullkomlega um hvað hann var að tala, orðin aftur til hans. 

Þetta var orðið samfélag þar sem allir tengdust á einhvern tilfinningalegan hátt. 

MacKaye átti það til að láta áhorfendur fá hljóðnemann til þess að syngja með, hann 

gerði áhorfendurna hluta af hljómsveitinni og þegar hún leið undir lok tveimur árum 

eftir stofnun voru aðrir hljómsveitameðlimir orðnir þreyttir á því. Undir lokin, þegar 

aðrar hljómsveitir spruttu fram sem spiluðu samskonar tónlist, fannst söngvaranum 

að Minor Threat hefði tapað einhverjum hluta af sér. Þegar aðrir voru farnir að 

                                                
3 Hann hefur verið kallaður upphafsmaður emo. Sennilega þekkja flestir MacKaye sem upphafsmann hins 
svokallaða „Straight Edge.“ Fylgjendur þess drekka ekki og nota ekki nein eiturlyf og eru flest allir straight 
edge-arar í pönk rokki. Hann fór að semja texta og syngja um hvað það væri fáránlegt að drekka og nota 
eiturlyf og úr því varð heil hreyfing sem enn er mjög sterk í tónlistarheiminum.  
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endurtaka það sem hann gerði þá var ekki mikill tilgangur í þessu lengur. Hardcore 

ætti að vera yfirlýsing. Það væri tilgangslaust að endurtaka það. 

Eftir að Minor Threat hætti kom önnur hljómsveit fram á sjónarsviðið, sem hét 

Rites of Spring. Söngvari hljómsveitarinnar, Guy Picciotto, var mikill aðdáandi 

Minor Threat og trúði einlæglega á mátt tónlistarinnar. Öll reiðin, vonbrigðin og 

ofsóknaræðið sem MacKaye hafði sungið um, snertu hann. Hardcore snerist ekki 

lengur um að steyta hnefa gegn heiminum heldur áttir þú að stugga við sjálfum þér 

og finna hvar mörkin þín væru. Picciotto sagði á sínum tíma „að það væri mun 

tilkomumeira að slasa sig á því að detta niður á meðan þú spilar gítar, en að gráta 

einn úti í horni einhversstaðar.“4 Tónlist Rites of Spring var ekki eins hardcore og hjá 

Minor Threat, hún var melódískari. Picciotto var holdgervingur hljómsveitarinnar, 

hann gaf sig allan í hana og oft neitaði hann að syngja á hljómsveitaræfingum svo að 

tilfinningaflæðið á tónleikum yrði raunverulegra, að það yrði ekki of æft. Munurinn á 

Rites of Spring og Minor Threat var sá að Minor Threat tróð saman utangátta fólki 

og gerði úr því samfélag en Rites of Spring kom saman fólki sem átti oft ekkert 

sameiginlegt nema sársaukafullar tilfinningarnar. Eftir aðeins fjórtán tónleika, þar 

sem aðeins tvennir voru haldnir fyrir utan Washington D.C, þá hætti hljómsveitin. 

Hún var sennilega fyrsta hljómsveitin til þess að fá stimpilinn emo á sig. Minor 

Threat var kölluð „hardcore“, en Rites of Spring væri hinsvegar lýst sem „emotional 

hardcore“, eða „emocore.“ Tilfinningaflæðið á tónleikum var svo gífurlegt að fólk 

grét. Áhorfendur og hljómsveitin tengdist einhverjum tilfinningalegum böndum og 

andrúmsloftið var svo magnað að tárin hrundu af hvörmum.5  

 Það voru í rauninni ekki fleiri hljómsveitir á níunda áratugnum sem stóðu upp úr 

í emotónlist, en í byrjun þess tíunda voru tvær hljómsveitir stærstar í neðanjarðar 

emohreyfingunni, Sunny Day Real Estate og Jawbreaker. Voru þessar hljómsveitir 

upphaf þess sem er oft kallað önnur bylgja emotónlistar. Báðar hljómsveitirnar hættu 

áður en þær urðu mjög frægar, en þær settu sitt mark á óháða tónlistariðnaðinn (e. 

independent rock eða indie rock). Hljómsveitirnar áttu í raun ekkert sameiginlegt 

nema aðdáendur en samt sem áður var tónlistin þeirra áhrifavaldur að næstum allri 

emotónlist á tíunda áratugnum. Báðar hljómsveitirnar spiluðu pönkrokk en Sunny 

                                                
4 „To hurt yourself playing guitar while falling around onstage is far more noble than to be sitting 
weeping to yourself somewhere.“ Andy Greenwald: Nothing Feels Good. Bls. 12. 
5 Andy Greenwald: Nothing Feels Good. Bls. 15. 
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Day Real Estate var talsvert bjartsýnni en Jawbreaker. Söngvararnir voru líka talsvert 

ólíkir. Söngvari Jawbreaker, Blake Schwarzenbach, hafði mjög hrjúfa rödd og var 

hvert lag eins og hann væri að rífa það upp úr sér á meðan söngvari Sunny Day Real 

Estate, Jeremy Enigk, var með frekar ljúfa rödd. Með þessum tveimur hljómsveitum 

fór emo að höfða aðeins meira til fjöldans.  

 Um miðjan tíunda áratuginn komu hljómsveitir eins og Jimmy Eat World, The 

Get Up Kids og The Promise Ring fram á sjónvarsviðið. Þrátt fyrir að Sunny Day 

Real Estate og Jawbreaker væru sennilega áhrifavaldar allra annarra hljómsveita út 

tíunda áratuginn, þá eru þessar þrjár hljómsveitir þær sem festu tónlistina og tískuna í 

sessi. Þeirra tónlist er aftur ekki eins „hardcore“ og fyrirrennara þeirra. Meðlimir The 

Promised Ring tóku „hardcore“ tónlistina og hægðu á henni, sléttu úr henni og gerðu 

hana melódískari. Þeir spiluðu það sem í dag kallað háskólatónlist.  

Á seinni hluta tíunda áratugarins, eftir að hafa náð hæðum sem 

neðanjarðartónlistarstefnan hafði ekki þekkt, virtist stefnan næstum deyja út. Í lok 

áratugarins voru hinsvegar stór útgáfufyrirtæki farin að taka eftir þessari 

tónlistarstefnu og sáu sér leik á borði. Varð þá þriðja bylgja emotónlistarinnar, en í 

þetta skipti ekki sem neðanjarðarstefna. Rann þá upp tíminn sem emo varð eitthvað 

sem almenningur fór að þekkja.  

Hljómsveitin Thursday kom fram á sjónarsviðið, sem er í harðari kanti emo, og 

Dashboard Confessionals sem er alveg hinum megin á skalanum. Dashboard 

Confessionals spila lúft popprokk sem drifið er af gítarleik söngvarans og eru allir 

textarnir mjög persónulegir. Söngvarinn, Chris Carrabba, semur alla textana og hafa 

aðdáendur lýst upplifun sinni á tónleikum líkt og þau hafi horft inn í hjarta hans. 

Áheyrendur segjast tengjast honum í gegnum texta hans. Carabba syngur ljúfa tóna 

með sinni fallegu röddu, um brostin hjörtu og misheppnuð ástarsambönd og hafa 

áhorfendur verið þekktir fyrir að fella nokkur tár á tónleikum hans.6 Samtímis 

Dashboard Confessional komu fleiri emohljómsveitir fram á sjónarsviðið eins og 30 

Seconds to Mars og Funeral For a Friend.  

Greenwald segir að emohljómsveitir geti spilað allskonar tónlist, allt frá 

órafmagnaðri þjóðlagatónlist yfir í mjög hart rokk, en þrátt fyrir það þá séu textarnir 

                                                
6 Andy Greenwald: Nothing Feels Good. Bls. 189. 
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alltaf einfaldar játningar um ástarsorgir.7 Greenwald segir jafnframt að sumir telji 

hardcore vera það eina sem geti talist til emotónlistar en hann er ekki sammála því og 

segir að emo sé tónlist æskunnar og eftir því sem æskan breytist, þá breytist tónlistin. 

Emo sé ætíð að endurskapa sig.8 Vegna þessa þá sé frekar erfitt að útskýra hvernig 

tónlist emo er.  

Að mínu mati spila flestar emohljómsveitir einhverskonar rokk, hvort sem það er 

pönkrokk eða popprokk. Sú tónlist sem ég hef heyrt skilgreinda sem emo hefur alltaf 

verið rokk. Ég á bágt með að trúa að einhver í dag myndi flokka þjóðlagasöngvara 

sem syngur frá hjarta sínu sem emo. Þá væri allt eins hægt að segja að stór hluti 

sveitatónlistarmanna væru emo. 

Þar sem emotónlist höfðar nú til fjöldans reynist erfiðara að skilgreina hana. 

Vegna þeirra vinsælda sem emo nýtur hafa margar hljómsveitir að því virðist, verið 

ranglega flokkaðar emo af almenningi þótt skilgreiningar emo, sama hversu 

fálmkenndar þær eru, eiga ekki við. Hljómsveitir eins og Green Day og Panic! At 

The Disco hafa verið flokkaðar sem emo, en að frátöldum klæðarburði þeirra sem 

sem ber keim af emotísku, er ekkert við texta hljómsveitanna sem er emo. Green Day 

spilar frekar pólitískt pönk og Panic! At The Disco spilar hálfgert bítlarokk með 

kjánalegum textum. Viðmælendur mínir áttu í miklum erfiðleikum með að skilgreina 

emo. Einn sagði að þetta væri bara rokk en svo nefndu þeir nokkrar týpískar 

emohljómsveitir og voru meðal þeirra Funeral For a Friend og Alexisonfire. Þeim 

fannst emo ekki vera nein ein týpa af tónlist. 

Ein gerð af emo er það sem kallað er „screamo“ og eru það hljómsveitir sem 

spila mjög svipaða tónlist og emohljómsveitir, en í staðinn fyrir að syngja textana 

þrungnum tilfinningum, öskra söngvararnir þá. Screamo er nær uppruna emo, 

emocore, heldur en emo er í dag og þar af leiðandi mun harðari tónlist. 

 

1.1 Textar. 

Söngvarar hafa verið að syngja um brostin hjörtu og einmannaleika án kvenna í 

marga áratugi og söng Elvis Presley í Heartbreak Hotel að kona drauma hans gerði 

hann svo einmanna að hann gæti dáið. 
                                                
7 Andy Greenwald: Nothing Feels Good. Bls. 70 
8 Andy Greenwald: Nothing Feels Good. Bls. 19. 
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„You make me so lonely baby, 

I get so lonely,  

I get so lonely I could die. 

 

And although it‘s always crowded, 

You still can find some room. 

Where broken hearted lovers 

Do cry away their gloom.“9 

 

Ekki mörgum árum seinna, söng George Harrison um hvernig stelpa drauma hans 

hefði hlekkjað hann í járn og hann kæmist ekki í burtu. 

 
„Chains, well I can't break away from these chains. 

Can't run around, 'cause I'm not free. 

Whoa, oh, these chains of love won't let me be, yeah. 

 

I wanna tell you, pretty baby, 

I think you're fine. 

I'd like to love you, 

But, darlin', I'm imprisoned by these... chains.“10 

 

Það eru til ótal dæmi í gegnum rokksöguna, þar sem karlmenn syngja um hlekki 

ástarinnar og hvernig konur geri þá geðveika. Í öðrum texta með Elvis Presley, Hard 

Headed Woman, syngur hann um hvernig konur með bein í nefinu hafi verið til 

vandræða allt frá upphafi tímans.11 Jafnvel textar sem konur sungu á þessum tíma eru 

niðrandi á einhvern hátt í garð kvenna. Crazy með Patsy Cline og Stand By Your 

Man með Tammy Wynette eru góð dæmi um það. Cline syngur um hversu einmanna 

hún er án mannsins en hún vissi alltaf að hann myndi finna einhverja nýja þegar hann 

væri kominn með leið á henni.12 Wynette syngur um hvernig maðurinn mun alltaf 

gera eitthvað sem við konurnar munum aldrei skilja og þrátt fyrir það allt þá eigum 

                                                
9 Af smáskífunni Heartbreak Hotel. 
10 Af plötunni Please, please me. 
11 „Oh, yeah, ever since the world began, a hard headed woman been, a thorn in the side of man.“ Af 
plötunni King Creole. 
12 „I knew, you‘d love me as long as you wanted, and then some day, find somebody new.“ Af plötunni 
Patsy Cline Showcase. 
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við að standa við hlið eiginmannsins og vera stoltar af honum, sama hvað dynur á.13 

Þó þær hafi báðar verið sveitatónlistarsöngkonur þá sýna textar þeirra ákveðið 

mynstur sem þær fylgja. Textar emohljómsveita eru ekki undantekning frá þessari 

„hefð“ og hafa emohljómsveitir oft verið skilgreindar samkvæmt textum sínum. Í 

textunum er sagt frá ástarsorg og hamrað á því hversu vondar stelpur eru. Það má 

segja að það sé svolítið ósanngjarnt að þeir skuli hamra svo á þessu þar sem nær 

engar stelpur eru í emotónlistargeiranum, þær fá því ekkert tækifæri á því að svara 

fyrir sig með álíka textum. Söngvarar velta sér upp úr sorg sinni og bera sorgarör sín 

með stolti. Velta sér upp úr eymd og volæði en vilja á sama tíma ekki tala um og 

þroska sín sambönd.14 Það eru auðvitað ekki allir textar um mislukkuð sambönd og 

brostin hjörtu en stór hluti samt sem áður. Kvenfyrirlitning í rokktextum er þó ekki 

eitthvað sem er aðeins í erlendum textum. Silja Aðalsteinsdóttir skrifaði grein í 

bókinni Konur skrifa um íslenska dægurlaga texta og þar sést greinilega að þar er 

einnig talað niður til kvenna. Það birtist enn ákveðin staðalímynd kvenna í rokk- og 

dægurlagatextum. Silja segir að dægurlagatextar leggja oft áherslu á tryggð konunnar 

við einn mann og hann megi í rauninni gera hvað sem honum sýnist við hana.15  

Jessica Hopper, pönk blaðamaður og Riot Grrrl16, skrifaði grein um emo og 

hvernig konur eiga ekki heima þar. Hún segir að upphaflega hefðu konur haft 

einhverja sögu á bakvið sig í textunum, þær höfðu eitthvað vægi. Þær gegndu ekki 

bara því hlutverki að sofa hjá eða segja manni upp. Eitthvað breyttist svo og plata 

eftir plötu var gefin út þar sem söngvarar sungu um köld ráð kvenna og sambandsslit. 

17 Konur hættu að hafa vægi, þær urðu andlitslausar og erfiðleikar þeirra þurrkaðir út. 

Þegar hljómsveitin Sunny Day Real Estate varð fræg, gerðist tvennt. Pólitíkin hvarf 

úr textunum, jafnt sem eineltið og reiði unglinga gagnvart yfirvaldinu sem Ian 

MacKaye söng um og gátu söngvarar farið að syngja um það sem skipti þá máli, sem 

voru stelpur og kynlíf og varð emo þannig að yfirgengilega tilfinningaríkri 

                                                
13 „And he'll have good times, doing things that you don't understand, but if you love him you'll forgive 
him, even though he's hard to understand, and if you love him, oh be proud of him, ‘cause after all he’s 
just a man.“ Af plötunni Stand By Your Man. 
14 Andy Greenwald: Nothing Feels Good. Bls. 135. 
15 Silja Aðalsteinsdóttir. „M merkir mey sem er góð.“ Konur skrifa. Bls. 191. 
16 Rito Grrl var neðanjarðar femínista pönk hreyfing sem fór af stað í byrjun tíunda áratugarins og hefur 
verið tengd við þriðju femínistabylgjuna.  Andy Greenwald: Nothing Feels Good. Bls. 31 og 35. 
17 Jessica Hopper: „Emo. Where The Girls Aren‘t,“ Punk Planet. 
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tónlistarstefnu.18 Hún telur að emotónlist í dag innihaldi meira kvenhatur en rapp og 

hip-hop. Segir hún að allt frá því að pólitíkin var tekin úr textunum þá séu konur 

annað hvort settar upp á stall eða á bakið. Tónlistarmennirnir geri kvenmenn að 

kynverum eða kvölurum. Hún segir að emo byggi hof utan um sársaukafullan 

tilfinningaheim karlmanna og lofsyngi hann svo.19 Andy Greenwald segir líka í bók 

sinni að um miðjan tíunda áratuginn hafi flestir emo textar fjallað um að hitta stelpur 

eða hlaupa í burtu frá þeim en í dag væru textarnir um einhliða ástarsorgir og hversu 

algerlega óréttlátar stelpur væru.20  

Jessica er mjög harðorð í garð rokk texta frá upphafi. Þeir séu margir hverjir 

mjög neikvæðir í garð kvenna og tekur hún sem dæmi „Under My Thumb“ eftir The 

Rolling Stones og „Communication Breakdown“ eftir Led Zeppelin. Ég er ekki 

sammála henni að öllu leyti. Ég tel að það verði að horfa á sögu rokktexta í þeirra 

samhengi og athuga það hvenær textarnir voru skrifaðir. Réttur kvenna var ekki eins 

mikill fyrir fjörutíu árum og hann er í dag. Kvennabaráttan var í rauninni rétt að fá 

einhvern almennilegan hljómgrunn fyrir fjörutíu árum og kvenmenn eru enn þann 

dag í dag að berjast fyrir rétti sínum, eins og til dæmis að fá jöfn laun á við karlmenn. 

Enn ríkir ákveðin kvenfyrirlitning í samfélaginu. Konur þurfa að berjast fyrir því að 

njóta sömu virðingar og karlmenn. En karlmennirnir eru farnir að brjótast fram og 

ögra hefðbundnum karlmennskugildum og í stað þess að bíta á jaxlinn og hnykla 

vöðvana, syngja þeir um tilfinningar sínar.  

 

My Chemical Romance hefur oft á tíðum verið kölluð emohljómsveit, þó að 

söngvarinn hafi sjálfur sagt að þeir spili ekki emotónlist og að emo væri rusl.21 Þrátt 

fyrir þessa afneitun söngvarans, þá eru margir textar þeirra af fyrri plötum mjög 

vafasamir í garð kvenna. Það er lag á fyrstu plötu hljómsveitarinnar sem heitir 

„Drowning Lessons“ þar sem hann syngur um að drekkja konum: 

 
„I dragged her down I put her out 

And back there I left her where no one could see 

And lifeless cold into this well 

                                                
18 Andy Greenwald: Nothing Feels Good. Bls. 31-32. 
19 Andy Greenwald: Nothing Feels Good. Bls. 133-134. 
20 Andy Greenwald: Nothing Feels Good. Bls. 122. 
21 „My Chemical Romance brand emo ´shit´.“. NME. 
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I stared as this moment was held for me 

A kiss goodbye, your twisted shell 

As rice grains and roses fall at your feet 

Let's say goodbye, the hundredth time 

And then tomorrow we'll do it again“22 

 

Textar hljómsveitarinnar Hawthorne Heights eru margir hverjir mjög dökkir og ýta 

undir þá ímynd að emo sé hættulegt, að krakkar sem séu emo skeri sig og séu mjög 

þunglyndir. Textar þeirra snúast mikið um misheppnuð ástarsambönd, eins og svo 

margra annarra emohljómsveita, og syngur söngvarinn um hvernig fyrrverandi 

kærasta hans fær hann til að fremja sjálfsmorð. 

 
„And I can't make it on my own. 

(And I can't make it on my own.) 

Because my heart is in Ohio. 

So cut my wrists and black my eyes. 

(Cut my wrists and black my eyes) 

So I can fall asleep tonight, or die. 

Because you kill me. 

You know you do, you kill me well. 

You like it too, and I can tell. 

You never stop until my final breath is gone.“23 

 

Söngvarinn er mjög bitur, segist ekki geta lifað án hennar og að hún sé í raun að 

drepa hann með því að vera ekki með honum. Lífið án hennar er hrein kvöl og pína. 

Önnur hljómsveit, sem heitir Brand New syngur um hvernig hún 

(kærastan/kvenmaðurinn) valdi honum vondbrigðum jafnvel í dauðanum: 

 
„Even if her plane crashes tonight she‘ll find some way 

To disappoint me 

By not burning in the wreckage 

Or drowning at the bottom of the sea“24 

 

                                                
22 Af plötunni I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love. 
23 Ohio Is For Lovers, af plötunni The Silence in Black and White. 
24 Jude Law and a Semester Abroad, af plötunni Your Favorite Weapon. 
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Sennilega er öfgafyllsta textadæmið frá hljómsveit sem heitir Glassjaw eða eins og 

Andy Greenwald orðaði það: „Textinn myndi láta hörðustu raðmorðingja roðna af 

skömm“:25 

 
„You filthy whore 

Shut up and swallow my pride for me 

... 

I don‘t give a fuck about your dignity 

That‘s the bastard in me.“26  

 

Flestir emotextar eru sem betur fer ekki svo grófir, þeir eru frekar myndlíkingar af 

einfaldari kynjamismun þar sem sungið er um ákveðna týpu af kvenfólki, einhverja 

fullkomna ímynd kvenfólks, sem er ekki til og sú tilhugsun virðist kremja hjörtu 

ungra karlmanna. 

Einn texti hljómsveitarinnar Taking Back Sunday er á þessa leið „I wish that I 

could hate you sad / but I can‘t“ og er hann nokkurn vegin lýsandi fyrir emotexta 

samtímans. Textarnir eru viðurkenning á sársauka þeirra og á sama tíma lofsyngja 

hann.27 Krakkar segjast hlusta á emo vegna þess að textarnir snerti þá á einhvern hátt, 

segjast skilja hvað söngvarinn er að tala um. Unglingar hafa alltaf leitað að einhverri 

leið til að losa um tilfinningar sínar og er emo það sem sumir krakkar kjósa í dag, 

aðrir velja pönk og aðrir velja dans. Tíminn mun leiða það í ljós hvort emo sé 

ákjósanleg leið til síks. 

1.2 Kynjaskipting. 

Kynjaskipting í rokktónlist er ekki ný tilkomin, konur hafa alltaf verið í minnihluta í 

rokktónlist. Staða kvenna, eða staðan sem samfélagið sagði kvenmenn eiga vera í, 

skein í gegnum rokk- og dægurlagatexta. Þegar pönkið kom fram á sjónarsviðið gaf 

það konum tækifæri á því að endurskoða kyngervi sitt (e. gender) og gaf þeim færi á 

að sýna reiði sína og árásarhneigð.28 Konur fengu loksins tækifæri til þess að 

mótmæla hinni týpísku kvenímynd, þar sem konur áttu alltaf að vera vel til fara og 
                                                
25 „...despite lyrics that would make even the Hillside Strangler blush.“ Andy Greenwald: Nothing Feels 
Good. Bls. 136. 
26 Lovebites and Razorlines, af plötunni Everything You Ever Wanted. 
27 Andry Greenwald: Nothing Feels Good. Bls. 134. 
28 Lucy O‘Brien: She Bob. Bls. 132. 
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dömulegar. Konur fengu tækifæri til að sýna að þær eru ekki allar eins rétt eins og 

karlmenn.  

En af hverju ætli það séu svo fáar konur í emohljómsveitum? Stelpur hljóta að 

hafa jafnmikla þörf til að tjá sig um sína ástarsorg og þá jafnvel svara fyrir sig og 

reyna að sýna fram á að það eru fleiri en ein hlið á samböndum og það séu ekki 

einungis stelpurnar sem eru vondar, heldur geti strákar verið það líka. 

Þessi kynjaskipting á ekki aðeins við um emohljómsveitir heldur hljómsveitir 

almennt og þá sérstaklega rokkhljómsveitir. Konur eiga einhverra hluta vegna undir 

högg að sækja í rokkheiminum. Rokktónlist virðist að mörgu leyti vera karlagrein. 

Frægar eru sögur af rokksöngvurum þar sem þeir rústa hótelherbergjum en maður 

hefur heyrt fáar sögur af rokksöngkonum rústa hótelherbergjum.  Courtney Love er 

ef til vill sú kvenrokkstjarna sem helst kemur upp í hugann.  Fréttir af 

skemmdarverkum á hótelherbergi hennar í New York, fylltu slúðursíður internetsins 

síðastliðið sumar svo dæmi sé tekið.29 

Sara Cohen skrifaði grein í bókinni Sexing the Groove, þar sem hún talar um 

rokkheiminn í Liverpool. Hún segir að hljómsveitirnar þar séu yfirleitt aðeins 

mannaðar karlmönnum og þar að auki séu eru öll önnur störf í kringum 

hljómsveitirnar álitin karlastörf: rótarar, ljósamenn, rútubílstjórar og svo framvegis. 

Annað sem gerir erfitt fyrir konur að komast inn í þennan heim sé að hann er oft 

yfirfullur af einkabröndurum og talsmáta sem getur gert konum erfitt fyrir og margar 

hverjar gefast upp á því að reyna að koma sér inn í þennan heim. Brandarar 

rokkaranna eru líka oft á tíðum fordómafullir í garð kvenna sem getur einnig fælt 

konur frá. Það sé komið fram við konur sem kynferðisverur og getur það verið mjög 

óþægilegt eða þeir koma með athugasemdir eins og að konur eigi bara að vera heima 

í eldhúsinu og sjá um börnin.30 Jafnvel í pönkinu áttu konur undir högg að sækja og 

var það oft svo að strákarnir vildu að kærusturnar sínar ættu að sjást en ekki heyrast. 

Þær konur sem brutust í gegnum það urðu að vera töffarar svo að karlmenn myndu 

sýna þeim virðingu.31 

Önnur grein í Sexing the Groove, er um kyn og plötusöfn. Það er maður að 

nafni Will Straw sem skrifar þá grein og segir hann að það hafi verið tekið viðtal við 

                                                
29 „Courtney Love Trashes Hotel Room.“ The New York Post, 4. júlí, 2009. 
30 Sara Cohen: „Men Making a Scene.“ Sexing the Groove. Bls. 22.  
31 Lucy O‘Brien: She Bob. Bls. 134. 
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hann fyrir heimildamynd um plötusöfn. Maðurinn sem gerði heimildamyndina sagði 

honum að af hundrað plötusöfnurum væru aðeins fimm kvenmenn. Sama hvað hann 

reyndi, hann fann ekki fleiri.32 Það er eins og kvenmenn forðist þennan heim. En það 

er auðvitað ekki svo að engir kvenmenn séu í rokkhljómsveitum og má nefna að hér 

á Íslandi hafa komið fram hljómsveitir á borð við Grýlurnar, Dúkkulísurnar, Q4U og 

Kolrössu Krókríðandi. 

Ef til vill finnst konum þær ekki eiga heima í emotónlistarheiminum. Emo fer 

í raun á móti normi hins venjulega rokkara. Eins og ég sagði hér fyrir ofan, þá er 

rokkið oft tengt karlmennsku. En emostrákar mála sig, syngja frá hjartanu og virðast 

vera í meiri tengslum við tilfinningarnar. Það gæti verið að kvenmenn hugsi með sér 

að þær eigi ekki heima í emo heldur frekar poppi, þar sem kvenmenn hafa nú þegar 

þá ímynd á sér að þær séu í tengslum við tilfinningar sínar. Þær þurfa ekki ákveðna 

tónlistarstefnu til þess að geta sagt frá tilfinningum sínum. Kvenmenn virðast oft 

halda sig einungis við það að vera áhorfendur og aðdáendur. Það er eins og þær þori 

ekki að brjótast inn á þetta svið.  

Söngkona hljómsveitarinnar The Rocking Horse, sem er ein af fáum 

emohljómsveitum sem eru með kvenmann í fararbroddi (en hljómsveitin spilar þó 

ekki emotónlist, hún er aðeins kölluð emo því söngkonan söng eitt lag með söngvara 

Dashboard Confessional), sagði að hún sjálf ætti í erfiðleikum með að finna annað 

hvort kvennahljómsveitir eða hljómsveitir með söngkonum sem hún nennti að hlusta 

á. Henni fannst ekki nægilega mikið af kvenfólki í hljómsveitum og velti einmitt 

fyrir sér hvort það væri vegna þess að kvenfólk hafi ekki áhuga á því að fara í 

hljómsveitir.33 

Þó að karlmenn séu að brjóta gegn norminu og opna hjartað sitt, þá situr það 

svo fast í menningu okkar að karlmenn eigi að vera harðir af sér og karlrembur, að 

söngvarar emohljómsveita eru gagnrýndir fyrir að vera vælukjóar og 

tilfinningasamir. Það eru þó ekki bara söngvararnir sem fá þennan stimpil á sig, 

heldur allir þeir sem teljast vera emo. Viðmælendur mínir voru allir sammála um að 

það að vera emo væri að vera væminn og dramatískur. Þau reyndar sögðu að það að 

vera emo kæmi tónlistinni ekkert við. Þú gætir klætt þig emo en svo hlustað á Celine 

Dion. 
                                                
32 Will Straw: „Sizing Up Record Collections.“ Sexing the Groove. Bls. 3 
33 Andy Greenwald: Nothing Feels Good. Bls. 138. 
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2.Tíska. 
Mannfólkið hefur hulið nekt sína frá örófi alda og hefur yfirleitt verið einhverskonar 

ráðandi tíska í gangi. Egyptarnir gengu með hárkollur á meðan Grikkir og Rómverjar 

gengu í kyrtlum. Konur í Evrópu á sautjándu og átjándu öld gengu með yfirgengilega 

stórar hárkollur og karlmenn gengu á háhæluðum skóm. Pompadour klippingin var 

mjög vinsæl á sjötta áratug síðustu aldar og konur byrjuðu að ganga í buxum 

nokkrum áratugum fyrr. Fólk notar klæðnað í félagslegum tilgangi. Til þess að falla 

inn í hópinn og til þess að vera partur af samfélaginu. Maður sem myndi ganga um 

nakinn væri álitinn mjög skrítinn og efalaust tekinn fastur, þar sem hann færi ekki 

eftir settum reglum samfélagsins. En ef hann væri klæddur í einhverskonar fatnað, þó 

það væri ef til vill undarlegur fatnaður, þá væri mögulega horft á hann en hann væri 

samt hluti af samfélaginu. 

Fólk notar líka fatnað til þess að skera sig úr hópnum, gera sig að einstaklingi í 

staðinn fyrir að falla svo gjörsamlega í hópinn að það verði hluti af einni heild frekar 

en einstaklingar í þeim hóp. Fyrr á tíðum var ekki litið björtum augum á þá sem 

skáru sig úr. En í dag kemst fólk upp með það að miklu leyti, svo lengi sem þú 

tilheyrir ákveðnum hóp. Einhversstaðar byrjar tískan þó og eru krakkar fljótir að 

útskúfa aðra sem ekki þykja til hæfis. Sumir vilja ögra staðalímyndinni eins og 

hippar og pönkarar gerðu á sínum tíma. Smám saman venst fólk tískunni og hún 

verður ekki eins ögrandi og þá þarf eitthvað nýtt að koma og er emo einmitt slíkt 

fyrirbæri. Emokrakkar eru sennilega ekki að mótmæla sömu hlutum og hippar og 

pönkarar, þar sem þeir eru búnir að mótmæla því, eins og til dæmis að konur mættu 

ekki ganga í gallabuxum eftir að eignast barn því það var ekki dömulegt. 

Emokrakkar eru að mótmæla litleysi millistéttarinnar og staðalímynd karlmanna, 

hvort sem þau gera það meðvitað eða ómeðvitað. Þau eru að gera sig að 

einstaklingum innan emo hópsins.34 Það sem greinir emo fyrirbærið frá öðrum 

menningarkimum er að flestir emokrakkar eru hvítir úr millistétt.35 Þessi hópur hefur 

hingað til ekki látið mikið í sér heyra þar sem hann virðist lifa ágætis lífi. 

                                                
34 Joanna Entwistle: The Fashioned Body. Bls. 7 
35 Andy Greenwald: Nothing Feels Good. Bls. 82. 
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Emo er ákveðinn menningarkimi (e. subculture) innan rokkheimsins og árið 

2002 varð emo tískufyrirbrigði. Emo hafði verið til í um tuttugu ár, en á þessum 

tímapunkti náði það áður óþekktum vinsældum. John Clarke, Stuart Hall og fleiri 

segja í kaflanum „Subcultures, Culture and Class“ í bókinni The Subcultures Reader 

að til þess að vera skilgreint sem menningarkimi þurfti tískan að skera sig úr á 

einhvern hátt og geta tengst ákveðnum gildum, svæðum, athafnasemi eða einhverju 

álíka. Tískan þarf að skera sig það mikið úr að það sé augljóst að þetta sé ekki það 

sama og yfirmenningin36 (e. ‘parent’ culture).37 En þar sem þetta er menningarkimi 

þurfa að vera ákveðin atriði sem tengja hann við yfirmenninguna, eins og til dæmis 

emo. Flest emotónlist er rokktónlist og tengist þannig rokkheiminum. 

Menningarkimar ungs fólks eru svo annað fyrirbæri. Einhverjir af þeirra 

menningarkimum eru þrálátir, eins og til dæmis sjoppuferðir unglinga, en flestir 

renna sitt skeið á enda á heldur skömmum tíma. Þessir menningarkimar birtast á 

ákveðnum tímapunktum í sögunni og eru tilgreindir, annað hvort af unglingunum 

sjálfum eða af öðrum og líða undir svo lok.38  

Mannfólkið hefur tilhneigingu að skilgreina allt sem gerist. Til dæmis, verður 

fólk að vera einhvers kyns, það má helst ekki vera bæði karl- og kvenmaður. Gott 

dæmi er heimsmeistarinn í 800m hlaupi kvenna 2009, Caster Semenya. Það getur 

farið svo að hún þurfi að skila titlinum ef ekki tekst að sanna kyn hennar. Það kann 

að vera að hún hafi fæðst með sjaldgæft frábrigði, þar sem hún fæðist með kynfæri 

kvenmanns en litninga karlmanns.39 Þetta kemur svolítið út eins og tímabil í sögunni 

geti bara verið módernísk eða póstmódernísk og sama á við um tískubylgjurnar. 

Tímabil í sögunni eru yfirleitt skilgreind eftir að þau tímabil eru liðin en tískubylgjur  

renna gjarnan sitt skeið á enda svo fljótt að þær eru yfirleitt skilgreindar á meðan þær 

eru ríkjandi. Emo er skilgreint með skírskotun til tónlistarinnar og þess að krakkarnir 

sem aðhyllast emo virðast vera þunglyndir og velta sér upp úr tilfinningum sínum.  

Það getur hinsvegar verið talsvert erfitt að skilgreina menningarkima, hvort sem 

um er að ræða er emo, pönk, goth eða hip-hop. Það eru engir tveir eins og engir tveir 

hafa sömu skoðun á því hvað það er að vera emo eða eitthvað annað. Flestir ganga 

                                                
36 Emo er partur af rokkmenningunni, sem er þá yfirmenning emo. 
37 John Clarke, Stuart Hall o.fl.: „Subcultures, Culture and Class.“ The Subcultures Reader. Bls. 100-101. 
38 John Clarke, Stuart Hall o.fl.: „Subcultures, Culture and Class.“ The Subcultures Reader. Bls. 100-101. 
39 Owen Slot: „Caster Semenya faces sex test before she can claim victory.“ Times Online, 20. ágúst, 
2009. 
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bara í því sem þeim finnst þægilegt og vilja ekki endilega stimpla sig ákveðnu 

nafni.40 Það eru auðvitað einhverjir inn á milli sem finnast þeir þurfa að fylgja 

tískunni til þess að passa inn í samfélagið en þeir sem ég hef talað við um tísku og 

fatnað segjast allir ganga í sínum fötum því þeim líði vel í þeim og finnist þau 

þægileg. Einn af viðmælendum mínum, Frikki, segist yfirleitt alltaf klæðast svörtu, 

þröngum gallabuxum, converse skóm, liti hárið svart og sé með topp fyrir augunum. 

En hann kallar sig ekki emo, honum finnst einfaldlega þægilegast að klæðast svona, 

hann hlustar á allskyns tónlist en kýs að hlusta mestmegnis á metal og rokk. Hann er, 

eins og Atli vinur hans sagði, óvart emo.  

 Eftir því sem emo varð viðurkenndari tíska hjá almenningi hefur orðið erfiðara 

að segja til um hvað sé emo og hvað ekki. Til að byrja með voru það yfirleitt bara 

þeir sem voru í emohljómsveitunum og aðdáendur þeirra sem klæddust eftir 

emotískunni og var það stundum kallað nördatíska, þar sem þetta voru gaurar með 

gleraugu með svartri plastumgjörð, í gömlum eða gamaldags hljómsveitarbolum, 

gallabuxum og converse skóm. Í dag getur hver sem er verið þannig klæddur og 

tengist það emotónlist ekki endilega neitt. Eins og einn reiður bloggari sagði: „emo 

has become more than a genre… somehow it has transformed into a fashion style 

also.“41 Hljómsveitin Sunny Day Real Estate er ekki einungis einn mesti áhrifavaldur 

emotónlistarinnar, heldur eru meðlimir hljómsveitarinnar sennilega upphafsmenn 

emotískunnar.  

2.1 Kyngervi.  

Kyn og kyngervi (e. gender) eru ekki það sama. Fólk fæðist af ákveðnu kyni en 

kyngervið er ákveðið út frá samfélaginu. Karlmennska gæti allt eins lýst manneskju 

með kynfæri kvenmanns, líkt og kvenleiki getur lýst manneskju með kynfæri 

karlmanns.42 En yfirleitt er því ekki þannig farið, samfélagið mótar okkur og segir 

okkur að karlmenn eigi að vera karlmannlegir og kvenmenn eiga að vera kvenlegir. 

Þar sem samfélagið ákveður kyngervi okkar, þá getur verið erfitt að fara út fyrir það 

án þess að verða fyrir aðkasti. Dragdrottningar komast upp með að klæðast 

kvenmannsfötum því það er augljóst að þær eru að grínast, þær eru að ýkja hið 

                                                
40 David Muggleton: Inside Subculture: The Postmodern Meaning of Style. Bls. 61. 
41 „Emo?“ Rasberry Rush. 
42 Judith Butler: Gender Trouble. Bls. 8-9. 
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kvenlega útlit og gera gamanleik úr því. Klæðskiptingar hinsvegar lenda í meiri 

vandamálum, því það eru oft gagnkynhneigðir karlmenn sem klæðast 

kvenmannsfötum og reyna ekkert endilega að líta út eins og kvenmenn heldur líta 

þeir oft út eins og það sem þeir eru; karlmenn í kvenmannsfötum.43 Dragdrottningin 

er innan hinnar viðurkenndu orðræðu, á meðan klæðskiptingar eru utan hennar. 

Dragdrottningarnar fara ekki yfir þessa ósýnilegu línu. Þær komast upp með sinn 

sviðsleik, þar sem kvenleiki þeirra er sviðsettur. Uppistandarinn Eddie Izzard er 

þekktur klæðskiptingur og finnst fólki það allt í lagi hjá honum, þar sem 

klæðaburðurinn er partur af uppistandi hans. Í einu af uppistöndum hans, sem heitir 

„Definite Article“, þá talar hann um hvernig fólk horfi á eftir honum úti á götu og 

finnist hann hálf undarlegur þar sem hann sé klæddur í kvenföt. Hann sagði reyndar 

að flestir þeir sem kalli á eftir honum, séu þeir karlmenn sem finnist þeir þurfa að 

hrópa eitthvert óyrði á eftir fólki.44 Þetta er tvöfalt siðgæði að vissu leyti því það 

segir enginn neitt við því ef konur fara í jakkaföt, konur geta gengið með bindi og 

verið með stutt hár, gengið í buxum og skyrtum.  

 Hins vegar eru það ekki fötin sem gera okkur kvenleg eða karlmannleg, 

samfélagið er líka búið að ákveða að pils og kjólar séu fyrir konur. Það er aftur á 

móti ekki alls staðar litið á pils og kjóla á þennan hátt, því til dæmis í Mið-

Austurlöndum ganga karlmenn gjarnan í einhverskonar kyrtlum sem fáir karlmenn á 

Vesturlöndum myndu klæðast.45 Samfélagið segir okkur líka að það sé kvenlegt að 

mála sig og hugsa um útlitið. Karlmenn eigi ekki að gera það, þeir eigi frekar að vera 

skítugir og laga bíla. Þegar karlmenn fara að hugsa um útlitið er oft litið niður á þá 

og hómófóbía kemur fram í fólki og því þykja svoleiðis karlmenn ekki nógu 

karlmannlegir. 

Útlit emostráka í dag er að mörgu leyti kvenlegt. Þeir ganga í þröngum gallabuxum, 

eru oft málaðir um augun, með naglalakk og svo eru þeir með sítt hár. Þeir þurfa að hafa 

nokkuð mikið fyrir því að halda útlitinu í lagi og hugsa um það. Bassaleikari Fall Out 

Boy, Pete Wentz, sem flokka mætti sem emogæja, hefur sagst hafa áhuga á öðrum 

karlmönnum kynferðislega en hann myndi samt sem áður ekki sofa hjá þeim.46 Söngvari 

                                                
43 Ramon Johnson: „Information about transgendered people.“ About.com. 
44 Ed Bye og Eddie Izzard: Definite Article. 
45 Joanne Entwistle: The Fashioned Body. Bls. 144. 
46 Brandon Voss: „Pete Wentz.“ Advocate.com 
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Green Day hefur sagst vera tvíkynhneigður og trúir því að allir fæðist tvíkynhneigðir en 

það sé samfélagið sem segi að tvíkynhneigð sé bönnuð. Þrátt fyrir að vera giftur, tekur 

Gerard Way, söngvari My Chemical Romance, þátt í svokölluðu „fan-service“ á 

tónleikum, með gítarleikara hljómsveitarinnar. „Fan-service“, sem mætti kalla 

aðdáendaatlæti á íslensku, vísar til þess þegar karlkyns hljómsveitarmeðlimir fara að 

kjassast hvor í öðrum á sviði, einungis til að skemmta stelpunum í salnum.47 Það er 

auðvitað ekkert samasemmerki milli þess að vera emo og tvíkynhneigður eða hommi. 

Þó virðast emokarlmenn oft vera opnari gagnvart kynhneigð sinni, ef til vill vegna þess 

að þeir eru að ögra samfélaginu. 

 

2.2 Klæðaburður. 

Eins og kom fram hér að ofan, þá eru yfirleitt einungis karlmenn í emohljómsveitum 

og vegna þess er emotískan fremur karllæg. Stelpur sem klæðast emotískunni myndu 

sennilega vera kallaðar stráka stelpur. Tískan getur verið til vitnis um mótmæli hjá 

stelpum, líkt og hjá þeim í pönkinu, gegn staðalímynd kvenna þar sem þær eiga að 

vera penar og sætar. Stelpurnar eru ef til vill að sýna fram á að það séu ekki allar 

stelpur penar og sætar og þannig vilji þær ekki vera. En sumar emostelpur eru líka 

penar og sætar og eru alls ekki að mótmæla staðalímynd kvenna. 

Emotískan eins og hún var upphaflega, 

inniheldur svo almennan klæðaburð að fáir 

skilgreina hana sem emotísku í dag. Þessi 

upphaflega emotíska innihélt hljómsveitarboli, 

converse skó, svört þykk gleraugu og 

einhversskonar gallabuxur. Hljómsveitarbolirnir 

og converse skórnir eru enn hluti af emotískunni 

en svo eru gallabuxurnar orðnar níðþröngar og svo 

skiptir hárið miklu máli. Ef þú ert með svart hár og 

toppinn fyrir augunum þá myndu flestir kalla þig 

                                                
47 „Fanservice“ átti upphaflega einungis við manga og anime í Japan, þar sem sett voru inn atriði sem 
komu söguþræðinum ekki við, heldur voru einungis til að skemmta áhorfendanum.  Atriði eins og skot af 
naríum, brjóst sem hossast, tveir aðilar af sama kyni að sýna atlot. Seinna meir hefur þetta færst yfir á 
fleiri svið.  

Mynd 1: Emo krakkar 
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emo. Viðmælendur mínir voru sammála um að hárið skipti miklu máli en að þegar 

emo var fyrst að verða vinsælt í byrjun aldarinnar, hafi þröngar hvítar skyrtur með 

mjó bindi og þröngar gallabuxur verið álitnar emo.  

Samkvæmt bókinni Everybody Hurts: An Essential Guide to Emo Culture, eru til 

nokkrar gerðir af emofólki. Það er til dæmis indie emokrakkinn, sem hlustar á 

hljómsveitir eins og Muse og Sigurrós. Svo er háskóla emogæinn sem er yfirleitt í 

einhverskonar bræðralagi (e. 

fraternity) og hlustar á hljómsveitir 

eins og All American Rejects og 

Jimmy Eat World. Önnur týpa er 

svo goth emokrakkinn, sem er víst 

auðveldast að þekkja, þar sem hann 

er alltaf klæddur í svart (mögulega 

með smá rauðu í) og er oft með 

augnskugga.48 Þessi bók er sett upp á skemmtilegan hátt og tekur sig ekki of 

hátíðlega en hún er samt sem áður sneisafull af upplýsingum um emotísku og hvernig 

maður verði að klæða sig vilji maður vera emo. 

Það er kafli í bókinni sem segir hvernig strákar og stelpur eigi að klæða sig emo. 

Strákar eiga að ganga í hljómsveitarbolum, pólóbolum og upprenndum hettupeysum. 

Einu jakkarnir sem koma til greina, fyrir utan 

upprenndu hettupeysurnar, eru bleiserjakkar. Skór 

eiga vera úr striga, eins og til dæmis Converse 

skór. Belti eiga að vera með göddum og armbönd 

þykk og úr leðri. Ef strákar ætla að vera með 

bindi, eiga þau að vera mjó, svört, rauð eða hvít 

og glansandi.49 Það má sjá dæmi um emokrakka á 

mynd 1. Þar sést par sem er klætt í hettupeysur, 

þröngar gallabuxur, strigaskó og eru þau með 

toppinn fyrir augunum. 

Stelpur eiga einnig að ganga í 

                                                
48 Leslie Simon og Trevor Kelley: Everybody Hurts. Bls. 19-28. 
49 Leslie Simon og Trevor Kelley: Everybody Hurts. Bls. 43-47. 

Mynd 3: Pete Wentz 

Mynd 2: My Chemical Romance 
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hljómsveitarbolum, en emostelpur sjást sjaldan þannig að það er erfitt getur verið að 

segja til um hvernig þær eigi að klæða sig til þess að geta talist emo. En þær eru 

þó til og fyrir utan hljómsveitarboli, eiga þær að vera í mörgum lögum af bolum. Þær 

eiga að vera í hnepptum peysum og svo aðsniðnum bleiserjökkum eða anórökkum. 

Skór eiga að vera sætir og litlir eða strigaskór. Belti eiga að vera með göddum, 

hálsmen eiga að vera í lögum og úr gervi perlum og eyrnalokkar eiga að vera í laginu 

eins og gítarar eða stjörnur eða eitthvað álíka.50 

Eins og sést á mynd 3, sem er af Pete Wentz, sem er bassaleikari 

hljómsvetarinnar Fall Out Boy, þá er hann klæddur í hettupeysu, þröngar gallabuxur, 

málaður um augun og með svart hár. Toppurinn nær reyndar ekki yfir augun, en 

hárið væri samt sem áður skilgreint sem emo, þar sem klippingin er slík og toppurinn 

er til staðar þó hann nái ekki alveg yfir augun. Hann er svo klæddur í svart og rautt. 

Mynd 2, er af hljómsveitinni My Chemical Romance, er söngvarinn Gerard Way 

fyrir miðju og mætti segja að hann sé hálf gotharalegur svona hvítmálaður í framan. 

Gítarleikarinn, Frank Iero, er til vinstri við hann í hvítri skyrtu, og þrátt fyrir að hann 

sé með aflitað hár í hliðunum, þá er hann með hinn dæmigerða svarta emo-topp fyrir 

öðru auganu og er svo málaður um augun. Eru þeir flestir klæddir eins og þeir hafi 

farið nákvæmlega eftir lýsingunni í bókinni Everybody Hurts: The Essential Guide to 

Emo Culture. Þeir eru í svörtu og rauðu, með gaddabelti, í þröngum gallabuxum, 

málaðir um augun, með toppinn fyrir augunum, svart hár og með mjó bindi.  

Húðflúr er líka eitthvað sem margir tengja við emo og þá er mjög algengt að 

vera með heilu ermarnar af húðflúrum. En það skiptir máli hvernig húðflúrin eru. Það 

er allt í lagi að vera með persónur úr myndinni Nightmare Before Christmas á þér en 

það er ekki allt í lagi að vera með persónur eins og Bugs Bunny eða Daffy Duck.51 

 

2.3 Scene. 

Emo hefur þróast í þá átt að tískan hefur skilið sig frá tónlistinni. Maður þarf ekki að 

vera í emohljómsveit eða hlusta á emotónlist til þess að klæða sig samkvæmt 

emotískunni. Þar sem emo hefur þetta neikvæða orð á sér, þá hafa ýmsir krakkar sem 

hafa klætt sig í emoföt, en hlustað á aðra tónlist, farið að kalla sig scene. Scene mætti 
                                                
50 Leslie Simon og Trevor Kelley: Everybody Hurts. Bls. 47-50. 
51 Leslie Simon og Trevor Kelley: Everybody Hurts. Bls. 51. 
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þýða sem sena og notuðu viðmælendur mínirn Atli og Frikki, það orð. En það mætti 

jafnvel þýða það sem sjónarspil, þar sem krakkarnir eru orðnir mun meira áberandi 

en emokrakkarnir. 

UrbanDictionary.com er slangurorðabók á 

netinu yfir þau orð sem ekki eiga heima í 

venjulegum orðabókum. Þar eru margar 

skilgreiningar á orðinu scene, en einhver hefur 

komið með langa og góða útskýringu á þessu 

fyrirbæri. Segir þar að scene eigi við fólk sem 

hlusti á jaðartónlist og fari mikið á tónleika með 

sínum uppáhaldshljómsveitum. Þegar hins vegar 

kemur að klæðarburði minnkar munurinn á milli 

scene- og emokrakka. Scenefólkið klæðist 

þröngum gallabuxum, hljómsveitarbolum, er 

með svart hár og augnmálningu.52 Þetta hljómar nokkurn veginn eins og 

emokrakkarnir klæða sig. Eins og sjá má á mynd 4 og 5, þá á þessi lýsing ekki alveg 

við, hárið er til dæmis ekki alveg svart. Strákurinn  á mynd 4 er með svart, rautt og 

aflitað hár og stelpan á mynd 5 er með svart, bleikt, ljóst og röndótt hár. Atli og 

Frikki sögðu að þeim fyndist krakkar vera farnir út í scenetísku þegar þau væru orðin 

ýktari í útliti. Frikki sagði líka að scenetískan 

tengdist enn meira hljómsveitum heldur en emo 

gerði. 

Ef maður fer á google.com og slær inn „scene 

kid“ þá fær maður upp alls konar myndir af 

scenekrökkum. Af þeim að dæma þá virðast þeir 

líta út nokkurn veginn eins og emokrakkar, nema 

hvað þeir eru mun litríkari. Það virðist næstum því 

eins og emotískan hafi blandast litríkri tísku frá 

Japan. Viðmælendur mínir sögðu að ef emokrakkar 

settu meiri liti í klæðaburðinn sinn, eða gerðu hárið 

frekar fríkað, þá væru þau orðin scene. Þegar krakkar eru komnir með grænt og 

                                                
52 „Scene.“ (Skilgreining númer 2). UrbanDictionary.com. 

  Mynd 4: Scene gaur. 

Mynd 5: Scene stelpa. 
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bleikt í hárið og skæra augnskugga, þá er það semsagt scene. Önnur síða segir að 

scenekrakkar séu í rauninni bara emokrakkar, en það megi alls ekki segja það við þá. 

Scenekrakkar hugsi meira um útlitið en emokrakkar og hugsi ekki eins mikið um 

tilfinningar sínar.53 Það er margt sem er líkt með scene og emo, það mætti segja að 

scenetískan sé líkt og emo án þunglyndisins. Það virðist því sem þessir krakkar hafi 

tekið það sem þeim líkaði úr emotískunni og bætt smá lit og hamingju í lífsviðhorf 

sitt svo úr varð scene. 

Emotískuna virðist vera álíka erfitt að skilgreina og tónlistina. Það eru til svo 

mörg tilbrigði við tískuna og þar er svo margt að finna sem er jafnframt algengt hjá 

öllum almenningi, eins og til dæmis hljómsveitarbolir, Converse skór og þröngar 

gallabuxur, svo það getur verið svolítið snúið að segja til um hvar emo byrji og endi. 

En það eru nokkur lykilatriði, eins og hljómsveitabolir, strigaskór og svart hár sem 

verða að vera til staðar ef þú ætlar að vera emo. En eins og með alla tísku þá hefur 

hver og einn sína ákveðnu skoðun á því afhverju hann klæðist þessum fötum og 

tengist það því ekki endilega einhverri tónlistarstefnu eða hugarfari.   

                                         

                                                
53 „Scene Kids.“ Luv-emo.com. 
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3. Fólk. 
Þegar emoæðið braust út, kepptust unglingar við að fylgja tískunni, en á sama tíma 

reyndu hljómsveitir eins mikið og þær gátu að losa sig við emo nafnið.54 Ástæðan 

fyrir því var að ef þær yrðu stimplaðar með tískuorðinu emo, þá myndu þær mjög 

sennilega deyja með orðinu.  Með meiri vinsældum hefur umfjöllun um emo aukist 

en eins og er svo oft með nýja, óþekkta hluti þá er umfjöllunin ekki alltaf góð. 

Bloggheimar hafa fyllst af reiðu „upprunalegu“ emofólki sem þolir ekki þessa nýju 

gerð og segir hana vera gervi- og tilgerðarlega. Það virðist vera mikil reiði gagnvart 

emo, reiðin beinist gegn öllu því sem fólki finnst vera of mikið væl. Ástæðan er ef til 

vill sú að vegna þess að strákar eru að fara gegn sinni staðalmynd, mála sig og tala 

um tilfinningar sínar. Þessir krakkar eru ekki með hanakamba eða öryggisnælur í 

eyranu og út á við virðist allt vera í lagi hjá þeim. 

Samkvæmt samfélaginu þá eiga karlmenn að vera karlmenn og kvenmenn 

kvenmenn. Leikrit eins og Hellisbúinn og bækur eins og Karlar eru frá Mars, konur 

eru frá Venus ýta undir þessi norm. Karlmenn eiga að viðhalda valdi sínu, það er er 

ekki í þeirra eðli að taka tilsögn. Karlmenn eiga til dæmis að sinna konu sinni 

óumbeðnir í 20 mínútur á dag og þeir eiga að faðma hana fjórum sinnum á dag.55 

Karlmenn eru annar þjóðflokkur en kvenmenn, karlmenn eru veiðimenn og út af 

veiðimenn þurfa mest alla einbeitinguna á veiðunum sjálfum gerir það að verkum að 

karlmenn geta einungis hugsað um eitt í einu.56 Það þekkja allir þessar staðalmyndir. 

Karlmenn eru í dag að fara á milli þjóðflokka, fara frá því að vera veiðimenn og inn á 

safnarasviðið með meiri tilfinningasemi. Þeir eru farnir að tala um tilfinningar sínar, 

hugsa meira um útlitið og eru þar af leiðandi að fara yfir á svæði „veikara“ kynsins 

og fá þá stundum hommastimpil á sig. Aðspurðir um hvernig emofólk væri, sögðu 

Frikki og Atli að ímyndin sem fólk er búið að skapa sér af emokrökkum sé sú að þau 

séu mjög þunglynd og sívælandi, en væri yfirleitt ekki. Fólk klæðist ákveðinni tísku 

en það segir ekkert um hvernig sálarlíf þeirra sé. Þegar vinir og kunningjar gáfu sér 

sér tíma til að hlusta, spurði ég þau hvers vegna þau héldi að emo væri svona hatað. 

Enginn kvaðst vita hvers vegna, en sumir héldu að það væri mögulega vegna 
                                                
54 Andy Greenwald: Nothing Feels Good. Bls. 119. 
55 Sóley Stefánsdóttir: „Um „eðli“ kynjanna.“ Vera. Bls. 13. 
56 Sóley Stefánsdóttir: „Um „eðli“ kynjanna.“ Vera. Bls. 15. 
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þessarar ímyndar sem hefur orðið til. Þunglyndið, svarti klæðnaðurinn og 

sjálfspíningarkvötin. Ímyndin er einhvernveginn sú að krakkarnir séu þunglyndir af 

því að þeir eru emo, ekki að þeir séu emo af því að þeir séu þunglyndir. Það eru 

auðvitað engar sannanir fyrir því að emo geri fólk þunglynt en djúpu tilfinningalegu 

textarnir, svarti klæðnaðurinn og kveðskapurinn virðast laða þunglynda krakka að sér 

eða krakka sem eiga erfitt fyrir. 

 Í löndum þar sem gömlu staðalgildin eru enn að einhverju leiti virt, eins og til 

dæmis Mexíkó, hafa emokrakkar lent í vandræðum. Árið 2008 fór af stað hálfgerð 

herferð gegn emokrökkum sem endaði með því að ráðist var á þá á torgi sem þeir 

áttu til að safnast saman á. Á YouTube spruttu upp myndbönd af emokrökkum sem 

búið var að tala yfir með hómófóbískum skilaboðum og var sagt til dæmis að þetta 

væru strákar sem grétu eins og stelpur, væru óeðlilegir og kynlausir. Hafði þessi 

hópur sem réðst á emokrakkana sent út nafnlausa pósta þar sem þeir sögðust ætla að 

útrýma emo. Hópar af krökkum sem voru í öðrum menningarkimum eins og metal, 

pönki eða gothi höfðu verið að abbast upp á emokrakkana og vildu endurheimta 

torgið „sitt“.  

 Yfirleitt hafa mismunandi menningakimar ekki mikil afskipti hver af öðrum, en 

emo virðist stuða allskyns hópa og í Mexíkó endaði þeta með því að allstór hópur af 

allskyns fólki réðst á nokkra emokrakka í borginni Quertaro. Emokrakkar ákváðu á 

móti að mótmæla ofbeldinu með friðsömum mótmælum en það brutust samt út ólæti 

og þurfti lögreglan að skerast í leikinn.57 Ein ástæðan fyrir þessum óróleika hjá 

öðrum hópum gæti til að mynda verið vegna þess að pönkarar og metalhausar eru oft 

úr fátækustu þjóðfélagshópunum á meðan emokrakkar virðast upp til hópa vera úr 

millistéttinni. Pönkarar gætu verið pirraðir á þunglyndis yfirlæti emokrakkana, þar 

sem þeir skrifa ljóð um hversu erfitt lífið sé og hvað stelpan sem þeir hafa augastað á 

sýni þeim lítinn áhuga.58 

 Víðast hvar skipta yfirvöld sér lítið af emokrökkum, en borgarstjóri borgarinnar 

Celeya í Mexíkó sagðist ekki vilja hafa emokrakka á torgum borgarinnar og vildi 

helst reka þá í burt þaðan. Sagði hann þá skaða ímynd borgarinnar með þunglyndi 

sínu og vera vonda fyrirmynd.59 Mexíkanskur blaðamaður skrifaði grein í dagblaðið 

                                                
57 „Why Are Emo Kids Getting Attacked In Mexico?“ Mtv.com, 4. apríl, 2008.  
58 Diego Cevallos: „‘Emo‘ subculture endures homophobic attacks.“ Global Information Network. 
59 Diego Cevallos: „‘Emo‘ subculture endures homophobic attacks.“ Global Information Network. 
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„El Porvenir“ um að yfirvöld ættu að vernda þessa krakka í staðinn fyrir að ýta þeim 

í burtu. Minnihlutahópar eru auðveldur skotspónn og verða gjarnan fyrir aðkasti og á 

meðan þau væru aðeins á torgum að tala saman og ekki að gera neitt af sér þá ætti 

ríkið að vernda þau og reyna að koma í veg fyrir að hótanirnar gegn þessum hópi 

yrðu gerðar að veruleika.60  

Í Rússlandi fór Menntamálaráðuneytið í héraðinu Nizhny-Novgorod fram á að 

emotískan yrði bönnuð í skólum. Sögðu þeir að ímynd emokrakkanna færi illa með 

þeirra sálræna geð á viðkvæmum mótunarárum. Í yfirlýsingu frá 

upplýsingaráðuneytinu í Nizhny-Novgorod segir:  

 
„Samkvæmt hugmyndafræðinni [þeirra], þá eru meðlimirnir ódauðlegir og draumur þeirra 

allra er að deyja úr blóðleysi í heitu baði, með því að skera sig á púls. Margir unglinganna 

eru þunglyndir, einangraðir í sínum hugarheimi og stelpurnar eru margar hverjar líklegar til 

þess að fremja sjálfsmorð vegna óendurgoldinnar ástar. Hið unga fólk sem laðast að 

emohreyfingunni ímyndar sér að það sé með „ofnæmi fyrir hamingju.“61  

 

Yfirvöld í Rússlandi vildu koma í veg fyrir þessa hættulegu tísku unglinga sem 

ógnaði framtíð þeirra. Banna ætti emoheimasíður sem og emoklæðnað í skólum og 

obinberum byggingum. Yfirvöld sögðu að þetta bann væri ekki beint að þeim sem 

hlusta aðeins á tónlistina heldur þeim sem eru í öllum pakkanum, hlusta á tónlistina, 

klæðast fötunum og aðhyllast þunglyndislegt hugarfarið. Krakkar í Rússlandi reyndu 

að mótmæla og sögðu að það væri ekki bannað með lögum að vera þunglyndur og 

tala um slíkar tilfinningar. Krakkarnir veltu fyrir sér hvernig það væri hægt að banna 

fólki að tjá sig, hvort sem það væri með orðum eða fatnaði.62 Það virðist sem 

yfirvöldin hafi ruglað saman emo og goth. Ímynd goth krakkanna er oft einmitt á 

þessa leið, að þau trúi að þau séu ódauðleg, jafnvel drekki blóð og þau hugsi mikið 

um dauðann og dekkri hliðar lífsins. 

                                                
60 Mike Diver: „The Weekly Discussion: Wearing your tastes and the trouble brings.“ Drowned in Sound. 
61 “According to the ideology, its members are immortal, and each one’s dream is to die of blood-loss in a 
warm bath, by cutting the veins on the wrist region. Many of the teenagers are depressed, withdrawn in 
their thoughts, and the girls are very inclined toward suicide on account of unrequited love. The young 
people drawn to the emo movement imagine that they have an ‘allergy to happiness.’” „Russian Region 
Discovers „Emo“ Subculture.“ The Other Russia. 
62 Sean Michaels: „Russia Wages War on Emo Kids.“ Guardian.co.uk. 
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3.1 Fjölmiðlar. 

Þegar slegið er inn „emo“ á google.com þá fær maður upp 61 milljón færslur. Mikið 

er um alls kyns heimasíður um emomenningu en fjölmiðlar og bloggarar hafa einnig 

fjallað um emo. Þær fréttir og bloggfærslur sem ég fann voru frekar neikvæð skrif. 

Almenningur virðist hálfhræddur við emo. Þetta eru krakkar úr millistétt sem hingað 

til hafa ekki verið með mótmæli gegn lífsskilyrðum sínum. Svo bætir ekki 

þunglyndisímynd tískunnar og að þau klæðast mestmegnis svörtu sem getur þótt 

drungalegt. Fjölmiðlar hjálpa svo ekki til og ýta undir hræðsluáróðurinn.  

 Á síðasta ári framdi 13 ára ensk stúlka sjálfsmorð. Fyrirsagnir dagblaða á netinu 

voru á þessa leið: „Why no child is safe from the sinister cult of emo“63, „Cult girl‘s 

double life“64 og „Popular schoolgirl dies in emo suicide cult.“65 Á þessum 

fyrirsögnum sést að verið var að ýta undir sögusagnir um að emo væri einhverskonar 

sértrúarsöfnuður, líkt og ýjað var að í Rússlandi. Foreldrar hennar sögðust hafa séð ör 

á handleggjum hennar og sögðu hana hafa skorið sig í vígsluathöfn. Þau komust líka 

að því, eftir lát hennar, að hún hefði verið að tala við aðra emokrakka um allan heim 

á netinu, um dauða og „The Black Parade“, stað sem foreldrarnir sögðu að krakkarnir 

tryðu að þeir færu á eftir dauðann.66 Hafði þessi hópur krakka talað saman um 

töfraljóma hengingar og sjálfmorðs. Í öllum þeim greinum sem ég fann um þessa 

stelpu, þá var tekið fram að emokrakkar klæðist svörtu, séu með svart hár, síðan topp 

fyrir andlitinu og séu þunglyndir. Þeir hlusti á rokktónlist þar sem sungið sé um 

dauðann og hann lofsunginn.  

Hljómsveitinni My Chemical Romance var kennt um sjálfsmorðið að einhverju 

leyti og sagði móðir annarrar stelpu sem segist vera emo, að hún hefði heyrt textana 

þeirra og fundist þeir allir vera tengdir þunglyndi og sjálfseyðingahvöt. Emokrakkar 

reyndu að svara fyrir þetta og sögðu að það væri ekkert í textum My Chemical 

Romance sem segði „dreptu þig.“67 Ein emostelpa sagði að móðir hennar hefði 

óþarfa áhyggjur af þessu því í hennar huga hlustuðu emokrakkar mikið á jaðarrokk 

                                                
63 „Afhverju ekkert barn er óhætt frá hinni illu emo trúarreglu.“ Tom Rawstorne: „Why no child is safe 
from the sinister cult of emo.“ Mail Online. 
64 „Tvöfalda líf stelpu í trúarreglu.“ James Clench: „Cult girls double life.“ The Sun. 
65 „Vinsæl skólastelpa deyr í „emo sjálfsmorðs trúarreglu.“ Richard Alleyne: „Popular schoolgirls dies in 
‚emo suicide cult‘.“ Telegraph.co.uk. 
66 Tom Rawstorne: „Why no child is safe from the sinister cult of emo.“ Mail Online. 
67 Tom Rawstorne: „Why no child is safe from the sinister cult of emo.“ Mail Online. 
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(e. alternative rock), væru mikið á hjólabrettum en hugsuðu kannski meira um 

tilfinningar sínar en aðrir unglingar. Hún sagði að henni væri oft strítt í skólanum 

fyrir að vera emo út af þessari þunglyndisímynd og velti fyrir sér hvort fólk þyrfti 

ekki að vera þunglynt til þess að skera sig, en hún væri hins vegar ekki þunglynd.68 

Margir krakkar segja að emo geri þau að einstaklingum, þau skeri sig úr hópnum 

með emotískunni. Skeri sig úr sínu venjulega umhverfi sem þau eru kannski ekki sátt 

við að vera hluti af eða vilja ekki falla inn í. Ein stelpa viðurkenndi að mikið af 

hennar vinum, þegar hún var unglingur, hafi verið á þunglyndislyfjum og að djúpu 

tilfinningalegu textarnir gætu hafa mögulega ýtt einhverjum sem hefði átt erfitt fyrir 

út í að fremja sjálfsmorð.69  

Síðasta plata My Chemical Romance, sem þeir gáfu út árið 2006 heitir 

„Welcome To the Black Parade“ og þaðan kemur nafn þess „himnaríkis“ sem 

krakkarnir voru að tala um. Þetta er konseptplata, um dauðaferð 

krabbameinssjúklings.70 Þrátt fyrir að öll platan sé um dauðann á einhvern hátt, þá er 

ekkert, eins og emokrakkinn sagði, í textunum sem upphefur dauðann eða mælir með 

sjálfsvígi. Skiljanlega svöruðu hljómsveitarmeðlimirnir fyrir sig og sögðu að þeir 

væru algerlega á móti sjálfsmorðum og að skilaboð The Black Parade snerust um von 

og hugrekki. Textarnir fjölluðu um að lifa í gegnum erfiða tíma og takast á við 

vandamálin. Þeir sögðu líka að þeir vonuðust til að allir þeir sem væru í 

sjálfsmorðshugleiðingum myndu finna sér hjálp á einhvern hátt.71 

 Á flestum fréttasíðum í dag er hægt að skilja eftir skilaboð og lýsti fólk 

skoðunum sínum á þessu máli. Flestir sögðu að þetta væri hræðilegt en margir bentu 

líka á að fólk færi ekki í sjálfsmorðshugleiðingar af því einu að hlusta á emotónlist, 

það lægi margt annað þar að baki og það væri vitleysa að kenna einni hljómsveit 

um.72  

 Fréttaflutningur eins og þessi er ekki einsdæmi og var grein skrifuð í The Daily 

Mail, sem er þekkt fyrir að vera hlynnt öllum „hefðbundnum gildum“ og 

hræðsluáróður, um hina hræðilegu emodýrkendur sem hvatti foreldra til að vara sig 

og vara börn sín við emo. Unglingar metist um hverjir séu með flest örin og hvernig 

                                                
68 Tom Rawstorne: „Why no child is safe from the sinister cult of emo.“ Mail Online.  
69 Tom Rawstorne: „Why no child is safe from the sinister cult of emo.“ Mail Online.  
70 Dan Martin: „My Chemical Romance: The Black Parade.“ NME. 
71 „My Chemical Romance speak about Hannah Bond suicide.“ HHE. 
72 „My Chemical Romance speak about Hannah Bond suicide.“ HHE. 
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sé best að sýna þau.73 My Chemical Romance virðist oft verða fyrir barðinu á 

blaðamönnum þegar talað er um hinar hættulegu emohljómsveitir. Þeir eru 

skiljanlega ekki sáttir og hefur söngvarinn sagt að þeir styðji ekki sjálfseyðingahvöt 

krakka en þeir hvetji unglinga til þess að losa um reiðina á einhvern hátt. Svo virðist 

sem margir hafa orðið frekar reiðir út af greininni þar sem varað er við hinum 

hræðilegu emodýrkendum. Ein móðir sendi inn lesendabréf til The Daily Mail og 

sagði, að ef ekki væri fyrir My Chemical Romance, þá væri dóttir hennar sennilega 

dáin. Hún hefði verið mjög þunglynd og bendir móðir hennar á að það hafi verið af 

efnafræðilegum orsökum en ekki út af tónlist, en hún hafi komist í gegnum það með 

hlustun á hljómsveitir á borð við My Chemical Romance.74 

 Á fréttasíðu BBC var viðtal við strák sem sagði frá því þegar hann og kærastan 

hans, sem voru gotharar75 voru á gangi í gegnum garð í bænum þeirra, Bacup á 

Englandi. Þau höfðu farið að tala við einhverja krakka þar og sagði strákurinn að þau 

fyrir sitt leyti gagnrýndu fólk aldrei út frá útlitinu og þeim væri aldrei illa við neinn, 

nema þeim væri gefin ástæða til. Allt í einu snérist kvöldið upp í martröð þar sem 

krakkarnir í garðinum voru ekki eins umburðalyndir og réðust á parið. Var strákurinn 

látinn liggja í blóði sínu þegar hópurinn réðst á stelpuna og barði hana til bana.76 Sem 

betur fer er ekki algengt að fólk sé barið út af því hvernig það er klætt, en 

hræðsluáróður blaða getur ýtt undir það. Foreldrar hafa haft samband við aðra 

foreldra á netinu sem eiga emokrakka eða krakka í öðrum minnihlutahópum til að 

finna leiðir til að koma í veg fyrir að börnin þeirra verði fyrir aðkasti út af 

klæðaburði.77 

Svo er að sjá að sumir blaðamenn hafi misskilið gelgjuna eitthvað hjá unglingum 

því þetta á ekki aðeins við um emounglinga heldur líka hinn almenna þjáða ungling. 

Blaðamenn horfa einnig fram hjá því að flest allir textar emohljómsveita eru um 

ástarsorg og kramin hjörtu, eins og textar ótal popplaga í gegnum tíðina og megnið af 

kántrítónlist og jafnvel textar óperutónlistar. Það er svo sem ekkert nýtt að 

blaðamenn ýti undir hræðslu hjá almenningi og munu þeir sennilega ekki hætta því í 
                                                
73 Sarah Sands: „EMO cult warning for parents.“ Mail Online. 
74 Dan Martin: „War on Emo.“ NME. 
75 UrbanDictionary.com segir að gothari hafi engan áhuga á vinsældum og móðgi aðeins þá sem 
verðskuldi það. Gotharar hugsi útfyrir kassann og lesi mikið. Þeir eru miklir hugsuðir og vilja ekki fylgja 
staðalímyndum. „Goth.“ Skilgreining þrjú á UrbanDictionary.com.  
76 Clare Purdy: „Anger of park attack survivor“, BBC News. 
77 Mike Diver: „The Weekly Discussion: Wearing your tastes and the trouble brings.“ Drowned in Sound. 
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bráð. Flestir lesa fréttasíður á netinu eða fréttablogg og hefur það áhrif á sýn manna á 

lífið. 

3.2 Internetið. 

Internetið er fullt af alls kyns bloggum þar sem fólk viðrar tilfinningar sínar um allt 

og ekkert. Það virðist vera vinsælt hjá fólki að tæta emo í sig og tala um hversu 

hræðilegur þessi menningarkimi er og hversu gervilegur og útþynntur hann er. Fólk 

virðist hafa einhverja óbeit á emo. En það eru auðvitað ekki allir á móti emo, ef svo 

væri fyrirfinndist emo vart. Þessi menningarkimi hefur fundið sér stað á netinu og í  

bloggheimum. Andy Greenwald segir að bloggsíðan LiveJournal.com sé staðurinn til 

þess að finna emokrakka. Þar geti krakkar hellt úr hjarta sínu og eignast vini á öðrum 

LiveJournal bloggsíðum, sem munu lesa þeirra blogg og skrifa athugasemdir við þau. 

Krakkarnir geta gert sig að nafla alheimsins og öllum er alveg sama því allir hinir eru 

líka naflar alheimsins á sínu eigin bloggi. Það eru alveg ótrúlega margir unglingar 

með blogg sem mætti kalla dagbók á netinu. Það eru sennilega talsvert fleiri en flestir 

gera sér grein fyrir og unglingarnir vilja halda því þannig áfram, þau vilja allavega 

ekki að foreldrar þeirra lesi dagbókina.78 Þegar Greenwald skrifaði bók sína Nothing 

Feels Good: Punk Rock, Teenagers and Emo, árið 2003, þá var LiveJournal 

tiltölulega nýtt fyrirbæri og sagði hann að um milljón manns séu með bloggsíðu þar. 

Í dag er LiveJournal orðið miklu stærra apparat og hafa um tuttugu og tvær milljónir 

bloggsíðna verið gerðar síðan árið 1999. Þetta er orðið það stórt samfélag að þar er 

hægt að finna næstum allar tegundir af fólki. En einmitt út af síðum eins og 

LiveJournal og seinna MySpace þá hafa emokrakkar orðið meira áberandi. Þeir eru 

ekki lengur að skrifa í dagbækur sínar heima, heldur gera það á netinu þar sem allir 

geta séð og geta sagt hvað sem er, því netið er nafnlaust. Flestir fá stuðning frá 

vinum sínum, með athugasemdakerfinu, en það eru auðvitað alltaf einhverjir sem 

særa og þá kemur önnur bylgja af bloggpóstum um hversu ömurlegt lífið sé. 

3.3 Emostríð. 

Fyrir utan fjölmiðlastríðið gegn emo, þá er hið „upprunanlega“ emofólk í hálfgerðu 

stríði gegn nútíma emo og segja það vera gervilegt og tilgerðalegt. Þeim finnst 

                                                
78 Andry Greenwals: Nothing Feels Good. Bls. 284-285. 
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krakkar í dag vera emo einungis fyrir útlitið en ekki tónlistina. Það er síða á netinu 

sem kallast „What the heck *is* emo anyway?“ og hefur höfundur þessarar síðu 

reynt að fara yfir allt það sem gerir emotónlist emo. Segir höfundurinn að eftir lestur 

þessarar síðu, þá sértu orðinn að emosérfræðingi. Á síðunni eru tenglar á undirsíður 

hjá honum sem fjalla til dæmis um mismunandi stíla emotónlistar. Hann er með 

hljóðdæmi og myndir og svo er einn tengill á undirsíðu sem er tileiknuð 

haturspóstum sem höfundur hefur fengið vegna þessarar síðu. Þegar haturspósturinn 

er skoðaður þá virðast allir vera mjög reiðir af frekar undarlegum ástæðum. Einn er 

mjög reiður yfir því að höfundurinn sé búinn að greina emotónlist og þar af leiðandi 

búinn að eyðileggja tónlistina, en sendandinn segist ekki viss hvort hann eigi að 

hlæja eða gráta yfir því. Annar segir að emo sé bara útþynnt pönk sem sé að 

eyðileggja alla pönk tónlist og að emofólk ætti að hætta að væla. Það ætti að hætta að 

reyna að mótmæla millistéttaruppeldi sínu með klæðarburði. Virðast flestir þeir sem 

senda inn haturspóst vera reiðir yfir því að höfundur segir emo vera ákveðna gerð af 

pönki. Segja nokkrir að þeir hafi ekkert á móti emo eða öðru því sem fólk vilji hlusta 

á, en það sé algjör hneisa að kalla emo pönk.79 Þessi reiði í garð emo er ekki 

einsdæmi og virðast margir vera á móti emo af ýmsum ástæðum.  

Einn bloggarinn á netinu bloggar um muninn á alvöru emohljómsveitum 

tíundaáratugarins og tilbúnum nýjum emohljómsveitum og nefnir til dæmis að 

einhverra hluta vegna sé emo orðið að tísku líka en í staðinn fyrir að færa rök fyrir 

því af hverju hinar fyrri séu alvöru hljómsveitir en hinar síðari tilbúnar, þá sýnir 

bloggarinn aðeins myndir af þeim eins og útlit hljómsveitanna segi til um gerð 

tónlistarinnar sem þær spili.80 Það sem margir virðast gleyma þegar talað er um emo, 

er að pönk er líka tónlist og tíska, hip-hop er tónlist og tíska og flestar aðrar 

tónlistarstefnur hafa ákveðna fatatísku í för með sér. Það er því óskiljanlegt hví emo 

verður fyrir svo miklu aðkasti að því leytinu til.  

Skrifi maður „emo hate“ inn á google.com, þá fær hann um það bil 18.400 

niðurstöður, sem er talsvert mikið að mínu mati. Það koma upp síður sem heita „I 

hate emo“ þar sem skrifað er: „...að dropinn sem fyllti mælinn var að My Chemical 

                                                
79 „Feedback and Hatemail.“ What the heck *is* emo anyway? 
80 „Emo?“ Raspberry rush.  
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Romance spilaði í spjallþættinum Late Night with Conan O‘Brien.“81 Er höfundurinn 

mjög reiður og segist hata emohommana sem séu lélegir karlmenn. Skrifar hann svo 

niður punkta um hvenær sé í lagi að gráta eða skera sig. Hann segir að það sé ekki í 

lagi að væla yfir því að einhver stelpa hafi hryggbrotið þig eða foreldrar þínir öskrað 

á þig. Einnig segir hann ef emohommarnir væru ekki svona miklir vælukjóar þá 

myndu þeir bíta frá sér ef stórir rumar réðast á þá. Í athugasemdakerfinu á síðunni þá 

eru einhverjir sem eru sammála höfundi og segja að: 

 
„...það er ekkert að því að vera öfugur ef það er það sem þú vilt, en vælukjóar fá 

 mig til að vilja æla. Ef þú ert ekki smábarn sem hefur verið lamið með snjóskóflu, hefurðu 

engan rétt á að snökta, sérstaklega ef þú hefur skorið þig af ásettu ráði svo þú farir að 

gráta.“82  

 

Aftur á móti segir einn að allt þetta væl um hversu ömurlegt emo sé heimskulegt því 

aldrei sé gefin neina haldbær ástæða fyrir því að hata emo.83 Aðrir ganga svo langt að 

segja að emokrakkar séu óæðri verur og vildu að það væri til sjúkdómur sem myndi 

bara leggjast á emokrakka til að þurrka þá út.84 Annar bloggari segir frá lífsreynslu 

sinni þegar hann sá emokrakka í fyrsta skipti. Hann byrjar á því að segja að hann hafi 

ekkert á móti allskyns menningarkimum og eigi vini sem eru pönkarar, hip-hopparar, 

gotharar og nördar. Hann hafði ætlað sér að fara og hitta vini sína á pöbb einum og 

yfirleitt taki hann leigubíl þangað, en þetta kvöld ákvað hann að ganga. Þegar hann 

kom að almenningsgarði á leiðinni gekk hann fram á emokrakka. Lýsir hann þeim 

sem kynlausum krökkum sem velti sér upp úr sínum eigin sérkennileika. Segir hann 

svo að fyrir tíu árum hafi hann haldið að það versta sem komið gæti fyriri karlmann 

væri að vera metrósexual, en í dag sé það versta að vera emo. Hann segist ekki skilja 

að nokkur maður vilji líta út fyrir að vera veiklulegur, dofinn og aumingjalegur. 

Hvernig það hafi orðið að tísku skilji hann ekki, kvenmenn séu að missa kvenleikann 

                                                
81 „...but seeing "My Chemical Romance" poison Late Night With Conan Obrien is the straw that broke 
the camel's back.“ „I hate emo.“ Übersite.com. 
82 „...Queers are fine if that's what you like, but crybabies make me heave. If you're not a toddler who's 
just been gobsmacked with a snow shovel, you have no business boo-hoo-ing, especially if you've just cut 
yourself on purpose TO MAKE YOURSELF FUCKING CRY.“ „I hate emo.“ Fyrsta athugasemd. 
Übersite.com 
83 „I hate emo.“ Fjórða athugasemd. Übersite.com. 
84 „I hate emo.“ Ellefta athugasemd. Übersite.com. 
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á meðan karlmenn sæki í hann.85 Þó er ánægjulegt að sjá að skilaboðin sem þessir 

reiðu bloggarar fá, eru oft á tíðum ábendingar um hversu óréttlátir þeir séu og hversu 

mikil vitleysa þetta er. Í einni athugasemdinni á þessu bloggi stóð að bloggarinn yrði 

að gera sér grein fyrir að emo sé oft aðeins skeið í lífi unglings og þeir komist 

yfirleitt yfir það. Það að segja að emostrákar séu verri manneskjur fyrir þá sök að 

hafa áttað sig á því að þeir séu með tilfinningar, sé mikil heimska. 

Vegna nafnleysis internetsins er erfitt að segja til um hvort þessir bloggarar eru 

stelpur eða strákar. En miðað við hvað alltaf er hamrað á því að emostrákar séu 

miklir aumingjar má ímynda sér að flestir bloggararnir séu karlmenn. Þeir virðst af 

einhverjum ástæðum hræddir við emo og tilfinningasemi þess. Hvort það sé vegna 

þess að það geri þá berskjaldaða eða út af einhverju öðru er erfitt að segja. Eins og ég 

ræddi  að ofan, þá eru ríkjandi ákveðnar úreltar staðalmyndir í heiminum. Bækur líkt 

og Karlar eru frá Mars, Konur eru frá Venus ýta undir þær viðteknu skoðanir að 

kvenmenn eigi að vera heima með börnin og vera tilfinningaverur, á meðan karlmenn 

eigi að vinna úti, helst við eitthvað karlmannlegt eins og að höggva tré eða gera við 

bíla og alls ekki tala um tilfinningar sínar.86 Það er mjög leiðinlegt að sjá að strákum 

í dag finnist þeir þurfa rífa niður aðra stráka sem tjá sig um sínar tilfinningar. Þetta 

lýsir líka ákveðinni hómófóbíu, þar sem emo og hommi eru tvö orð sem tvinnast oft 

saman í reiðilestrum bloggheima um emo.  

Eftir því sem vinsældir emo vaxa, verður umfjöllunin meiri og henni fylgir oft á 

tíðum hræðsla við hið óþekkta. Utan frá séð geta emokrakkar litið ógurlega út í 

sínum svörtu fötum, með hárið fyrir andlitinu og hettu á hausnum þar sem þeir standa 

í hópum. 

 

                                                
85 „I hate emo!“ I hate this!blog. 
86 Sóley Stefánsdóttir: „Um „eðli“ kynjanna.“ Vera. Bls. 13. 
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Niðurlag. 
Emo byrjaði sem neðanjarðartónlistarstefna á fyrri hluta níunda áratugarins í 

Washington D.C í Bandaríkjunum, þegar hljómsveitinni Minor Threat kom á 

sjónarsviðið. Tónlistin sem hljómsveitin spilaði var kölluð „hardcore“ rokk og 

fjölluðu textarnir mestmegnis um ranglæti lífsins, einelti í skólum og skilningsleysi 

yfirvalda. Smátt og smátt komst tónlistin meira upp á yfirborðið og í byrjun tíunda 

áratugarins voru hljómsveitirnar orðnar frægari, þótt að mestmegnis hafi hreyfingin 

enn verið neðanjarðar.  

 Hvítir unglingar úr millistétt fóru á tónleika með emohljómsveitum sem sungu 

um það sem skipti þá máli, það er að segja kvenfólk. Til að byrja með voru textarnir 

um samböndin og hvernig þau runnu út í sandinn en með tímanum þróuðust textarnir 

út í að vera mjög gagnrýnir í garð kvenna. Fóru söngvarar að syngja um 

tilfinningaleysi kvenna í garð söngvaranna og hvernig þær krömdu hjarta þeirra. 

 Upp úr aldamótunum síðustu var emotónlist markaðsett fyrir almenning og varð 

emo mjög vinsælt. Emotónlist má lýsa sem tilfinningaþrunginni rokktónlist þar sem 

söngvarar syngja frá hjartanu. Hinsvegar getur emotónlist í raun verið hvað sem er 

svo lengi sem textarnir eru tilfinningaþrungnir. Mér finnst hinsvegar óréttlátt að segja 

að einungis emotónlist hafi tilfinningaríka texta eða texta um erfiðleika í 

ástarsamböndum. Þess kyns textar hafa verið skrifaðir og sungnir í rokktónlist, jafnt 

sem popp- og kántrítónlist,  frá upphafi. 

 Út frá tónlistinni kom svo fatatíska. Grunnstefin í henni voru þröngar 

gallabuxur, hljómsveitarbolir og strigaskór. En þar sem almenningur fór að ganga í 

slíkum fötum líka bættust við hettupeysur, augnmálning, mjó bindi, gaddabelti og 

svo það sem er mest einkennandi fyrir emo, það er svart hár með topp fyrir augunum. 

Út frá þessari tísku varð svo til það sem er kallað scene. Þar hafa krakkar tekið útlit 

emotískunnar og sett lit í hana. Í stað einungis svarta og rauða litarins, voru fötin í 

öllum regnbogans litum. 

 Ákveðin týpa af krökkum virðist laðast að tónlistinni og tískunni, það er að segja 

hvítir millistéttaunglingar sem fannst líf þeirra ekki vera nógu merkilegt. Vegna 

útlitsins vekja þau talsverða athygli og hafa fjölmiðlar fjallað svolítið um emo, en þó 

aðalega á neikvæðu nótunum. Emo og hljómsveitinni My Chemical Romance var 
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kennt um sjálfsmorð 13 ára enskrar stelpu árið 2008. Emokrakkar lentu í 

hómófóbískum árásum í Mexíkó og yfirvöld í einu héraði í Rússlandi reyndi að 

banna emotískuna í skólum. Bloggheimurinn er einnig yfirfullur af neikvæðni í garð 

emo, þar sem krakkar og þá sérstaklega strákar, eru ásakaðir um að vera vælukjóar 

og aumingjar.  

 En hef ég komist að því hvað emo er? Emotónlist er yfirleitt rokktónlist með 

tilfinningaþrungnum textum. Hvaða rokktónlist sem er getur haft tilfinningaþrungna 

texta. Kántrí tónlist er einnig þekkt fyrir slíka texta, þar sem karlmenn jafnt sem 

kvenmenn syngja um kramin hjörtu og fyrrverandi maka. Emotónlist getur verið 

rokktónlist jafnt sem tónlist í anda Bob Dylan. 

 Ef það að ganga í gallabuxum, hljómsveitarbolum og strigaskóm væri það eina 

sem gerði fólk emo þá væru flest allt ungt fólk í dag emo. Hettupeysurnar bættust svo 

við og svo svarta hárið með toppinn fyrir augunum. En er það allt og sumt? Er nóg 

að vera með svart hár fyrir augunum til þess að geta talist emo? Svo virðist allavega 

vera, svo lengi sem þú ert aðallega í svörtu og rauðu. Ef fleiri litir bætast við þá ertu 

orðinn scene. 

 Umfjöllun fjölmiðla um emo gefur ekki mikla innsýn í emo. Fjölmiðlarnir ýta 

undir ákveðna hræðslu við hið óþekkta og koma þar af leiðandi af stað alls kyns 

ranghugmyndum um fyrirbærið, til dæmis að emo sé trúarregla og að það sé í raun 

hættulegt fyrir krakka að vera emo eða að hljómsveitirnar segi krökkum að skera sig 

og fremja svo sjálfsmorð. Bloggheimurinn og hatrið þar bera vitni um ákveðna 

hómófóbíu og fastheldni á gömul gildi. Karlmenn eiga ekki að tala um tilfinningar 

sínar og þaðan af síður að hugsa um útlitið. Þeir eiga að laga bíla eða höggva niður 

tré. Vera karlmannlegir. 

 En hvað er þá emo? Er hægt að segja hvað það er, svart á hvítu? Ég held að 

Andy Greenwald hafi hitt naglann á höfuðið þegar hann sagði:  

 
„Emo means different things to different people ... It‘s been a source of pride, a target of 
derision, a mark of confusion and a sign of the times ... It‘s been the next big thing twice, 
the current thing once, and so totally over millions of times. And yet, not only can no one 
agree on what it means, there is not now, nor has there ever been, a single major band that 
admits to being emo. Not one.“87 

                                                
87 „Emo merkir mismunandi hluti fyrir hvern og einn ... Það hefur orðið fólki tilefni til stolts, hefur orðið 
fyrir barðinu á hæðni, vakið rugling og verið tímanna tákn ... Það hefur verið næsta stóra æðið tvisvar, 
nýjasta æðið einu sinni, og hefur það verið yfirstaðið oft og mörgum sinnum. En það er ekki nóg með að 
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Meðfylgjandi geisladiskur – allur réttur áskilinn, stranglega bannað að nota diskinn í 
neitt nema hlustun. 
 

1. Minor Threat – Seeing Red.....................................................1.02 mín. 
2. Sunny Day Real Estate – Rain Song.......................................4.03 mín. 
3. Jimmy Eat World – The Middle. ............................................2.46 mín.  
4. The Get Up Kids – Last Place You Look. ..............................2.30 mín. 
5. Thursday – Cross Out The Eyes. ............................................4.08 mín. 
6. Dashboard Confessionals – Screaming Infidelities. ...............3.33 mín. 
7. 30 Seconds To Mars – A Beautiful Lie. .................................4.05 mín. 
8. Funeral For a Friend – Roses Are For The Dead....................4.06 mín. 
9. My Chemical Romance – Drowning Lessons. .......................4.23 mín. 
10.  My Chemical Romance – The Black Parade.........................5.11 mín. 
11.  Hawthorne Heights – Ohio Is For Lovers..............................4.04 mín. 
12.  Glassjaw – Lovebites and Razorlines. ...................................4.90 mín. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


