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Abstract:  

 

Med en blandning av tematisk och kritisk diskursanalys, undersöker denna studie den 

moderna svenska storstadspressens musikestetiska förhandlingar om house och techno. En 

hypotes antas om att recensionerna om dansmusik (som till stor del är ett sinnligt och 

kroppsligt förfarande) förväntas förhandla med den klassiska musikestetikens diskurs, där 

musikens ses som ett andligt eller abstrakt objekt. Musikkritiken, som är en del av 

medieoffentligheten, ställs likväl inför ett dilemma om objektivism och subjektivism. Det 

skrala materialutbudet försvårar förvisso utvidgade slutsatser, men undersökningen visar på 

svårigheter med att recensera dansmusik och problem i musikkritiken. Recensioner om house 

och techno söker sig till viss utsträckning mot en andlig eller objektivistisk diskurs för att 

legitimeras i det offentliga samtalet. Detta kan förstås som att de sinnliga musikdiskurserna 

ingår i en underordnad kulturell hierarki präglad av en dikotomi uppställd i den dominanta 

västerländska filosofiska traditionen.  
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“I don’t make music for the masses to dance to. I make music for the small majority that listens.”  

 - Moodymann (The Guardian, 2016) 

 

Genom kulturella ritualer och folkmusik till bruksmusik och underhållningsmusik och 

slutligen bred populärmusik och smala subkulturer, har dans ackompanjerat av rytmer och 

ljud funnits sedan människans begynnelse. Gemensamt för dansmusikens alla olika 

skepnader är att musiken började anses ha lägre status än ”lyssningsorienterad” musik 

åtminstone från cirka 1500-talet (Boëthius 1990) i det västerländska offentliga samtalet 

(Thornton 1995). Personligen uppskattar jag bägge musikformer men hur ser det offentliga 

samtalet ut idag, när exempelvis house och techno kan tolkas sträva efter att utforska 

rytmikens och soundets olika potentialer, ibland bortom dansmusikens initiala funktion, att 

dansa? Det finns redan idag argument som försvarar dansmusikens kulturella betydelse för 

olika människors identitetsskapande, och detta är viktiga argument. Men hur kan 

dansmusikens estetik försvaras? Det som i slutändan är avgörande för dess värdering i 

samhället. Hur värderas njutningen av att höra musikens fysiska egenskaper idag?  

 

Produktionen och konsumtionen av elektronisk dansmusik är idag inte bara en smal 

danskultur bland det svarta och latinamerikanska gaycommunityt i USA, utan har även 

breddats till det kommersiella fältet, i populärmusikens fält. Musiken och den omgivande 

danskulturen är synlig i medieoffentligheten och bedöms numer likaså i det offentliga 

samtalet. Musikkritiken innefattar idag inte bara den klassiska, så kallade “seriösa” musiken, 

utan även populärmusiken och kan beskrivas som en kunskapsproducerande institution, det 

vill säga en diskurs (eller flera diskurser), där kunskapen om musik definieras. Vad är, 

respektive inte är, musik? När kunskapen om musik produceras uppstår även potentialen att 

legitimera vilken musik som anses “god” samt värdig utrymme och resurser. Exempelvis 

diskuterades det nyligen i domstol huruvida klubben Berghain sysslar med underhållning 

eller inte ifråga om beskattning. Klubben fick slutligen samma kulturella etikett som teatrar 

och museér (Unicomb, 2016).  

 

Musik kan tilltala oss på en mängd olika vis. I grundläggande mening brukar en dikotomi 

konstrueras i den västerländska filosofiska traditionen med uppdelningen andligt/sinnligt, 
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abstrakt/fysiskt, ”mind/body” och ”meaning/affekt”. Med den andliga aspekten menas att 

förstå musikens form eller innehåll som bärare av mening, abstrakta koncept och symboler. 

Det är att tillskriva texter, musikstycken eller musikens struktur en litterär mening. Med den 

sinnliga aspekten av musik menas att förstå musik som affektframkallande företeelser som 

tilltalar våra sinnen och kroppar, som inte är beroende av att vi verbalt ”förstår” någonting av 

musiken, eller att musiken representeras med språkets ordförråd (Gilbert & Pearson, 

1999:39). Den klassiska musikestetiken, som har sitt ursprung i västerländska antika 

filosofer, och som utvecklades av exempelvis 1800-talskritikern Eduard Hanslick, 

förespråkar den “andliga” aspekten (särskilt musikens struktur) som högre stående än de 

sinnliga och kroppsliga upplevelserna (Widestedt, 2001:24). Detta resulterar bland annat i att 

klangfärg och rytm anses underordnat melodi och harmoni (och text). Rytm
1
 och klangfärg, 

eller i sin helhet, sound
2
 är centralt i många typer av musikgenrer idag. Särskilt i afro-

amerikansk populärmusik, dansmusik, samt elektronisk musik där möjligheterna (eller viljan) 

att modifiera klangfärgen och soundet är nästintill oändligt. (Gilbert & Pearson 1999).  

 

Distinktionerna mellan högt och lågt har dock under slutet av 1900-talet upplösts eller 

omdefinierats i och med postmodernismens värderelativism
3
 (Widestedt 2001:148), denna 

tendens kan dock inte ses som helt övertagen - musikkritiken lever fortfarande vidare som en 

del av medieoffentligheten, via recensioner och andra former av värderande texter.    

 

Min hypotes är att dansmusik som bedöms i det offentliga samtalet i viss mån förhandlar med 

den klassiska musikestetikens diskurs, för att uppvärderas i en eventuell smakhierarki. Det 

vill säga kvalitativ dansmusik anses vara den dansmusik som gör anspråk på att musiken i sig 

har en högre mening än den direkt uppfattliga njutningen. Intresset för denna uppsats är 

därför att undersöka hur musikkritiska texter motverkar, förhandlar eller legitimerar house- 

och technomusikens form och innehåll.  

 
                                              
1
 Inom musiken är rytm det som har med musikens tidsliga kvaliteter att göra. Avgörande är den regelbundna 

struktureringen av musikens kontinuerliga flöde. Denna sker antingen genom mönsterbildande följder av ”kort–

lång” eller ”stark–svag” eller olika kombinationer av dessa. (Nationalencyklopedin, hämtad 2017-01-03) 
2
 sound, ljud, musikterm, oftast använd om en klanglig helhetsupplevelse (ljudbild) av främst jazz och 

populärmusik .Ofta talas om ett sound knutet till artister från en ort eller ett skivbolag, t.ex. Memphis-sound, 

Motown-sound. Sound kan också referera till en musikers spelsätt och stil, t.ex. Jimi Hendrix-sound. Även en 

inspelningsstudio eller skivproducent kan tillskrivas ett speciellt sound. (Nationalencyklopedin, hämtad 2017-

01-03) 
3
 värderelativism, teori som hävdar att värdeomdömen endast har lokal eller begränsad giltighet, t.ex. så att de 

kan vara giltiga för vissa personer (eller kulturer) men inte för andra. (Nationalencyklopedin, hämtad 2017-01-

03) 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

I uppsatsen vill jag nå en närmare förståelse för vilka implicita och dolda meningar, opinioner 

och värderingar inom offentliga musikestetiska diskurser som musikkritiska texter om 

house/techno förhandlar med. Två huvudsakliga estetiska teman är av extraordinärt intresse: 

hur man kan se musiken som ett “andligt” eller abstrakt objekt med högre mening respektive 

hur man kan se musiken som ett sinnligt eller kroppsligt förfarande (musikens direkta språk 

och den njutning som uppstår utav detta). Detta för att förstå mer ingående hur dansmusik 

bedöms och hur anspråk på kvalité kan motiveras, som till sin spets blir en fråga om klassiska 

dilemman. Innehåll kontra form samt subjektivitet kontra objektivitet. 

 

Genom konstruktionen av denna dikotomi är min förhoppning att detta arbete skall ge en 

förståelse för hur sinnlig och kroppslig njutning generellt ingår i en kulturell hierarki om högt 

och lågt i medieoffentligheten, vilket kan innebära konsekvenser för hur utrymme och 

resurser motiveras i kulturpolitik. Exemplet house och techno är valt som material eftersom 

genrerna tydligt har rytmer och sound som central musikalisk parameter vilket i 

förlängningen också bör ge förståelse för annan populärmusik och dansmusik. Om studien 

lyckas nyansera bilden av techno och house och dess breda spektrum är det dessutom en 

emancipatorisk gratifikation. Huvudfrågeställningen blir således: 

 

● Hur förhandlar recensioner i svensk storstadspress
4
 gällande dansmusikgenrerna 

techno/house med den klassiska musikestetiken idag? 

 

Varav två delfrågor kan formuleras för att bryta ner analysen ytterligare: 

● Hur tematiseras musiken som ett andligt eller abstrakt objekt? 

● Hur tematiseras musiken som ett sinnligt eller kroppsligt förfarande (musikens 

fysiska språk och njutningen av att höra detta)?  

 

  

                                              
4
 Storstadspress är en kategori i sökmotorn Mediearkivet. Den innefattar Göteborgs-Posten, Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Aftonbladet, Expressen, Dagens Industri, Metro och GT. Ursprungliga tanken 

var att endast undersöka DN, men på grund av för få recensioner valdes denna bredare kategori. 
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 1.3 Avgränsning 

Två avgränsningar är avgörande för uppsatsens utformnad, dels hur medieoffentligheten 

definieras samt hur “dansmusikgenrerna” house och techno avgränsas som genrer. 

 

Jag valt att undersöka svensk, tryckt storstadspress av anledningen att jag vill undersöka det 

offentliga samtalet i Sverige, vilket jag tycker den tryckta pressen gör störst anspråk på. Det 

finns redan nischade mediekanaler för initierade diskussioner, av varierande relevans och 

kvalité, inte minst webbaserade och engelskspråkiga. I Sveriges medieoffentlighet finns 

exempelvis Elektroniskt i P2, som dock möjligen är lyssningsorienterat, och P3 Dans som 

sändes 1995-2011 under ledning av Calle Dernulf. P3 Dans var dock inte först och främst ett 

recensionsprogram. Stora engelskspråkiga (och överhuvudtaget) dansmusikmedierna är 

Resident Advisor, XLR8R, FactMag, DJ Magazine och Mixmag. På engelska The Guardian 

finns en kolumn kallad “dance music” på deras hemsida. 

 

Det hade förstås varit intressant att titta på fler genrer, fält och tidsperioder som relaterar till 

hur musik tematiseras i dikotomin andligt/sinnligt. Disco och funk hade också fungerat väl 

för undersökningens syfte men är visserligen lite mer melodi- och sångorienterat och nämns i 

detta arbete mestadels i relation till dansmusikens estetik.  Lyssningsmusik kan å ena sidan 

också ha sound som mest framträdande parameter. Detta förekommer särskilt under 1900-

talet, både inom populärmusiken och konstmusiken. Jazz är till stor grad baserad på rytm men 

är möjligen en alldeles för bred genre, delvis etablerad som “lyssningsmusik” och 

institutionaliserad i överlag.  I den moderna konstmusiken finns Claude Debussy och 

impressionismen som bra utgångspunkter, likaså andra moderna musikströmningar såsom 

Igor Stravinsky och primitivismen. Györgi Ligetis orkesterverk Atmosphères (1961) vars 

framträdande koncept arbetar med musikens textur. Minimalism arbetar med rytmer och 

repetition likaså. Flertal andra elektroniska subgenrer befinner sig i gränslandet: Intelligent 

Dance Music, Braindance. Genreavgränsningar är problematiska och ibland godtyckliga. 

Men genom att välja house och techno, som är genrer som konsekvent har rytm och sound, 

som främsta musikaliska parametrar, kommer jag åt kärnan i den moderna problematiken. 

Tidsavgränsningen är därför också recensioner från de senaste 10 åren. 

 

  



7 

1.4 Disposition 

Studien inleds med att ge en bakgrund till ämnesområdet där tematiken lyssningsmusik 

kontra dansmusik gås igenom i förhållande till vad som ansetts högt och lågt de i offentliga 

kulturella hierarkierna. I samband med detta presenteras även den klassiska musikestetiken 

som kontrasteras med dansmusikens estetik. Därefter presenteras tidigare forskning som 

behandlat musikestetik, musikkritik, dansmusik samt klubb- och subkultur för att (i någon 

mån) kartlägga den hittills ackumulerade vetenskapliga kunskapen på området och vilken 

forskning som saknas. I teoriavsnittet ges teoretiska verktyg av Bourdieu, Thornton, Barthes, 

Derrida, Foucault och Habermas för att förstå dansmusikens estetiska (makt)förhållande till 

medieoffentligheten. Sedan följer metoddelen som beskriver hur en blandning av tematisk 

analys och diskursanalys kommer att användas för att komma åt hur recensionerna implicita 

musikestetiska förhandlingar. Resultatredovisningen uppdelas utefter den tematiska 

ordningen, som är utformade efter dikotomierna andligt/sinnligt, subjektivism/objektivism 

som identifierats i de musikkritiska texterna från svensk storstadspress. Slutsatsavsnittet 

sammanfattar de fynd som kunnats lyftas ur analysen och ger utrymme för reflektion kring 

resultaten. 
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1.5 Bakgrund  

 

1.6 Historien om smakhierarkierna och den kulturella offentligheten 

Intressant nog tog inte makteliten avstånd från folkkulturen innan 1500-talet i det 

västerländska samhället, utan den första större kulturella differentieringsprocessen skedde 

senare genom disciplinerings- och kultiveringsprocesser från kyrkan och samhällets elit under 

perioden då man brukar säga att det moderna samhället växer fram. Kvinnor menar Boëthius 

(1990) var bärare av den muntliga traditionella folkkulturen, och det var främst denna grupp 

som straffades av de nya kraven och distinktionerna. Masskulturen växte fram genom att 

varumarknaden i framförallt städerna centraliserades och specialiserades, vilket innebar en 

kommersialisering av folkkulturen. Cirkusen är ett typexempel. 

 

Enligt Boëthius skedde sedan en sekundär kulturell differentiering, denna genom den 

borgerliga medelklassen som växte fram som en ny offentlighet präglad av rationalitetens 

ideal. Samtidigt som den första differentieringen kvarstår adderas under denna period en ny 

dikotomi, seriöst/populärt. Med den borgerliga offentligheten utbredning som plattform för 

det kulturella samtalet, åtskiljs olika livsområden från varandra och det privata blir irrelevant 

i det offentliga. Med romanens hjälp kunde den läsande allmänheten diskutera olika 

gemensamma problem, i första hand sådana som hade med intimsfären att göra. Till denna 

sfär förvisades framförallt kvinnor eftersom att den stod lägre på den kulturella hierarkin, och 

de seriösa samtalen tillhörde männen. De tyska romantikerna inom den litterära sfären ville 

ytterligare reintellektualisera konsten, upphöja det från det jordiska och göra den estetisk-

esoterisk, svårtillgänglig. Enligt Pierre Bourdieu (Boëthius, 1990) har det litterära fältet i 

Frankrike under mitten av 1800-talet två tydliga poler: det autonoma, avantgardistiska 

området vars symboliska kapital är inte är beroende av penningekonomin, utan statusen och 

anseendet hos de litterära finsmakarna, och i den andra änden: det heteronoma, ekonomiskt 

beroende och maktstyrda fältet.  

 

Differentieringsprocesserna omvandlas dock i ett tredje skedde under 1900-talet i och med 

masskulturens nästa frammarsch, som via etermedierna når ut till den största delen av 

befolkningen. I denna fas uppstår förvisso en homogeniserad likriktning i kulturproduktionen 

i samklang med en tilltagande kommersialism. Boëthius (1990) menar dock att den kulturella 
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konsumtionen är mer kreativ än så (Adornos fokus på produktion tenderar att missa detta 

faktum). I det senmoderna samhället med dess kommunikationsmöjligheter 

omfunktionaliseras kultur till ändligt många delkulturer med nya interna hierarkier. 

Smakhierarkier får svårare att behålla en officiell status och ger istället upphov till en 

kulturell pluralism (Boëthius 1990). 

 

Bjurström et al (2000) menar att det utmärkande med det senmoderna samhället är att det 

politiska (diskussioner om maktförhållandet mellan medborgarna och staten) och kulturella 

(dialog för gemenskaper, relationer, identiteter och föreställningar) vävs samman i 

estetiseringsprocesser. Medieoffentligheten fungerar därmed som knytpunkt för det 

kollektiva och individuella, samt det politiska med det kulturella. Likväl blir konsumtion och 

produktion oskiljbara och förutsätter varandra i mediesamhället. Konsumtionen i det 

senmoderna samhället sker i ett luddigt gränsland mellan det privata och det offentliga menar 

Bjurström et al (2000). Genregränser ifrågasätts, luckras upp och omskapas varav 

genrekonstruktioner tenderar att konservera.  Definitionen av ”populärkultur” är en omstridd 

sådan och de offentliga samtalen om hög och låg kultur är avgörande för “skapandet” av 

populärkultur. Idag finns det exempelvis mer sofistikerad musikproduktion inom viss hip-hop 

än inom viss klassisk musik ( jurström et al 2000:167). Komplexitet är därför till exempel ett 

problematiskt kriterium avgöra vad som tillskrivs som finkultur. Enigheten om hur man ska 

mäta kvalité är svag, menar Bjurström et al. 

 

1.7 Dansmusik och musikestetiken 

Intressant nog innebär den första definitionen av estetik som Platon formulerar 

(Nationalencyklopedin, 2017a), en syn på estetik som sinneskunskapens vetenskap (jfr 

klassiska musikestetikens dikotomi andligt/sinnligt). Medan filosofiska diskussioner om 

musik finns dokumenterat tillbaka till (åtminstone) antiken lanserades idén om konstarterna 

som ett autonomt, estetiskt fält av Immanuel Kant under 1700-talet.  De tyska idealisterna 

smalnar av Platons definition till att handla om teorin om det sköna, det sublima. Bland annat 

Eduard Hanslick vidareutvecklade idén, och med ambition att upphöja instrumentalmusiken, 

absolut musik, in som den högsta formen av konstnärlig genialitet. Recensionsformatet 

uppkommer sedan i samband med mediernas och borgerliga offentlighetens utbredning, 

första hand för att recensera konserten på ett rationellt sätt. På detta vis kan recensionen ses 

som en specifik diskurs som ramar in ett visst sätt att producera kunskap på.  I rationalitetens 

anda ansåg Hanslick att musikens konst handlar om strukturerandet av toner, och att musik 
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ska åhöras med intellektet och inte ses som ett kroppsligt eller känslomässigt förfarande. Och 

i följd riktades hans kritik mot de samtida romantiska strömningarna under 1800-talet. Den 

modernistiska estetiken bygger vidare på den universaliserande formalismen, vari det 

(“objektiva”) estetiska värdet anses ligga i formens komplexitet och kreativitet. Theodor 

Adorno i sin “kulturpessimistiska” essä On popular music (1942) skriver han att åhörarna 

som uppskattar de sinnliga och kroppsliga elementen i musik kan delas in i “the rhythmically 

obedient type” och “the emotional type”.  

 

Inom afroamerikansk musik används rösten ibland som en del av instrumentationen. Med 

Hanslick idéer i åtanke är ironiskt nog house och technomusiken i första hand också 

instrumentalmusik, och lika väl inom dessa genrer kan röster tolkas vara en del av 

instrumentationen (Middleton, 1990:258f). Reynolds beskriver ravemusikens eventuella sång 

som intransitiv eroticism, det vill säga texten har ingen vidare innebörd än det sensuella. 

 

Med det moderna diskoteket och diskomusiken som utgångspunkt har tolvtumsskivan varit 

det preliminära formatet för dansmusikens utförande. Tolvtumsskivan tillät förlängda spår för 

utökade dansmöjligheter och smidiga övergångar i låtar som går parallellt. Dansaren har i 

denna estetik överordnad betydelse för musikens form (i kontrast till den klassiska 

musikestetiken). Men under 90-talet syntes fler och fler fullängdalbum, och 

genrebenämningar som electronica, intelligent dance music (IDM, en kritiserad term), 

braindance dök upp i gränslandet mellan lyssningsmusik och dansmusik. (Gilbert & Pearson 

1999:76) (Nationalencyklopedin, 2017b) 

 

Housemusiken som växter fram ur Chicagos musikscen i början av 80-talet var en avskalad, 

råare och maskindriven fyrtaktsbaserad dansmusik sprungen discon (Nationalencyklopedin, 

2017c). Den behöll discon betoning på basgången och den rytmiska repetitionen, men 

minimerade de mer konventionella pop-elementen såsom melodik och sång. Istället tenderade 

housen centrera kring basgång, trummor, sparsamma keyboardsnuttar och samplade röster 

och ljud, där det melodiska elementet kunde ibland endast bestå av pentatoniska rytmiska 

figurer. Subgenrer som acid-house utnyttjade den analoga bas synthesizern TB-303’s 

distinkta ljud och distanserade sig ytterligare från den klassiska musikestetikens fokus på 

melodi och harmoni, till förmån för ljudens textur och frekvenser. En mer kylig och 

futuristisk technoscen tog samtidigt fart i Detroits klubbscen under 80-talet, vars influenser 
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förutom den afro-amerikanska musiktraditionen även i större grad kombinerades med den 

europeiska elektroniska syntbaserade scenen (Gilbert & Pearson 1991:72-80). 
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2. Tidigare forskning 

 

Forskning som anknyter till musik, subkultur, estetik och maktförhållanden har under 1900-

talet till stor del kommit ur kulturteoretiska, sociologiska och musikvetenskapliga hemvister. 

Den kritiska forskningstraditionen med den efterföljande cultural studies-skolan samt 

närliggande fält har i stor grad kommenterat dessa ämnen. Den specifika litteratur jag tittat på 

refererar ofta till de klassiska 1900-talsteoretikerna inom detta fält: Theodor Adorno, Herbert 

Marcuse, Jürgen Habermas, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Dick Hebdige, Roland 

Barthes, Julia Kristeva, Jacques Derrida och Judith Butler. Dessa tänkare omnämns i 

forskning i följande böcker och artiklar: Jeremy Gilbert & Ewan Pearsons Discographies: 

dance music, culture, and the politics of sound (1999), Richard Dyers In Defence of Disco 

(1979), Sarah Thorntons Club cultures: clubs, media and subcultural capital (1995), David 

Hesmondhalghs The Cultural Politics of Dance Music (1997), Simon Reynolds Rave 

Culture: Living Dream or Lving Death? (1997) och Kristina Widestedts Ett tongivande 

förnuft: Musikkritik i dagspress under två sekler (2001). Den forskning som har varit svårt att 

hitta för mig är litteratur som undersöker recensioner om dansmusiksgenrerna house och 

techno, samt relaterad litteratur från de senaste 16 åren, vilket visserligen är problematiskt. 

 

2.1 Estetik, makt och offentlighet 

Ett tidigare forskningsexempel där diskursanalytiska metoder har tillämpats för att analysera 

musikkritiska texter är Kristina Widestedts avhandling Ett tongivande förnuft: Musikkritik i 

dagspress under två sekler (2001). Avhandlingen utreder hur problematiken kring förnuft och 

känslor är inte bara är ett dilemma i journalistiken utan även musikkritiken (som har 

bakgrund inom musikestetiken). I analysen används en tematisk diskursanalys för att 

identifiera och utforska vilka teman som förekommer i musikkritiska texter. Analysen 

presenteras även med kvantitativa resultat, men jag kommer fokusera framför allt på den 

kvalitativa innehållsanalytiska metoden. Hon hämtar sina diskursteorier från Foucaults 

makt/kunskap-begrepp och fokuserar på dels på aspekten musikkritik och maktrelationer, 

dels på musikkritiken som kunskapsproducerande institution. Utifrån detta har hon framlagt 

fyra analytiska teman: musik som socialt fenomen, musik som estetiskt objekt, publiken och 

den kollektiva upplevelsen av musik och slutligen personligt upplevda känslor.  Den moderna 

musikdiskursen år 1995 kan i överlag beskrivas som “avestetiserad” (Widestedt, 2001), det 

vill säga användningen av inommusikaliska termer har ersatts av metaforer och vardagliga 
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termer samt recensioner tenderar i högre grad bestå av referenser till subjektiva, 

självupplevda känslor. Den klassiska musikestetiken, som 1800-talskritikern Hanslick 

förespråkar, betonar den “andliga” aspekten som högre stående än de sinnliga och kroppsliga 

upplevelserna (Widestedt, 2001:24), vilket resulterar i att klangfärg och rytm anses 

underordnat melodi och harmoni. Dessa observationer är högst intressanta inför mina 

frågeställningar eftersom de belyser att musikkritiken under de två senaste seklerna framför 

allt har fokuserat, vilket är förståeligt med historisk blick, på lyssningsorienterad musik än 

dansorienterad musik, och de journalistiska och musikestetiska idealen har präglats av 

slagkamper mellan förnuft och känsla.  

 

2.2 Dansmusik och subkultur  

Cultures studies-skolan står för några av de mer ambitiösa projekten att rikta forskningen mot 

ungdomskultur och subkultur. Med Roland Barthes Mythologies (1973) lades en grund för att 

närma sig studiet av subkultur genom att se det som en text, i semiotiskt avseende. Dick 

Hebdiges bok Subculture: the meaning of style (1979) är ett av de större första arbeten som 

gjorts specifikt om att förstå meningen med subkulturer. Hebdige kommer framför allt fram 

till att subkulturer kan ses som ett motstånd mot etablissemanget, som sedan försöker tämja 

eller kontrollera den. Detta resonemang har nyanserats i senare forskning, som exempelvis 

Sarah Thornton. 

 

Richards Dyer berör mitt ämne i sin artikel In Defence of Disco (1979) i tidningen Gay Left. 

Även om Dyer delvis utgår från den mer kommersiella sidan av discon gör han ändå en av de 

första intellektuella ansatserna att ta dansmusik på allvar. Dyer redogör för discomusikens 

karaktär och meningsfullhet, som han menar består mycket av eroticism, romanticism och 

materialism och jämför det med hur autenticiteter inom folk och rockmusik ställer upp krav 

för vad som är ansett bra och dåligt. Discon förkroppsligar längtandet efter en annan materiell 

värld: 

 

“Disco's combination of romanticism and materialism effectively tell us — let's us experience — that 

we live in a world of materiality, that we can enjoy materiality but that the experience of materiality is 

not necessarily what the everyday world assures us it is. Its eroticism allows us to rediscover our bodies 

as part of this experience of materiality and the possibility of change” - Richard Dyer, 1979 

 

Dyers post-marxistiska resonemang är en kritik av det kapitalistiska systemets konsekvenser 
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som frambringar ett ofrånkomligt motsatsförhållande mellan jobb och fritid, mellan banalitet 

och något annat än banalitet, om vad som är och hur det kunde ha varit. Dyer nämner 

Frankfurtskolans Herbert Marcuse som skrivit boken One-Dimensional Man som 

argumenterar att samhället försöker stänga igen gapet som inspirerar till hur saker och ting 

hade kunnat vara. Disco-romantiken hävdar Dyer är en av de saker som gör det möjligt att 

kapitalismens banaliteter såsom kommersialismen och pendlandet mellan jobb och fritid hålls 

under kontroll och gör det drägligt att leva. Han poängterar dock att disco, liksom konst, inte 

kan förändra världen, genomföra revolution. Disco, liksom konst, kan dock öppna upp för 

erfarenheter som inspirerar till handling.  

 

Sarah Thornton har berört den subkulturella aspekten av mitt ämnesområde i omfattande 

grad. Med boken Club Cultures: Music, Media and Subcultural Capital (1995) gjorde hon en 

nyskapande studie om smakhierarkier inom rave- och klubbkultur där hon utvecklar 

Bourdieus begrepp kulturellt kapital till subkulturellt kapital. Hon för också resonemang om 

hur subkulturer förhåller sig till medier, och hur detta förhållande är viktigt för subkulturens 

status. Hon menar att ett simpelt, allmänt mediemotstånd är en alltför simplifierad förklaring 

till subkulturers struktur. Medan överexponering i massmedier förvisso är synonymt med att 

sälja ut kulturen är å andra sidan nischade medier av stor vikt (Thornton 1995). Mainstream-

begreppet är i en mening konstruerat utifrån subkulturella ideologier, och åsyftar att urskilja 

subkulturens särart från den ”generiska” kulturen. Hennes konstaterande att populärkulturer 

inte är “platta” kulturer utan hierarkiska (liksom finkulturen) där elitism och exklusivitet kan 

existera, är ett viktigt bidrag inför min studie.  

 

Thorntons forskning ger ingångar till att förstå hur upplevelsen av autenticitet skiljer sig inom 

olika smakkulturer. Inom ”live”-kulturen har den uppträdande musikern en autentisk aura 

som värderas som unik. I skivkulturen (“disc cultures”) finner man en autenticitet kring 

skivexemplaret som kommer ur studioarbetet. Skivexemplaret får värde av att vara nytt, 

sällsynt eller antikt, varav tolvtumsformatet (vinylskiva där 1-4 låtar brukar ingå) kan anses 

vara skivkulturens klassiska format. Den såkallade “white label”-skivan (tolvtumsskiva 

uppressad i liten upplaga utan kommersiell distribuering) kan anses ha högt värde inom 

skivkulturen i och med att musikens unikhet bevaras från överexponering. Livekulturens 

centrum är scenen medan skivkulturen kretsar kring studion (eller laptopen) och klubben där 

disc-jockeyn interagerar med publiken. 
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Simon Reynolds har också skrivit omfattande om house och techno. I artikeln Rave Culture: 

Living Dream or Living Death?  (1997) beskriver han hur rave-musiken är fylld av 

paradoxer: 

 

“Rave music, then, is riddled with Zen-like paradoxes. It’s music of resistance and of acquiescence, 

utopian idealism and nihilistic hedonism. It’s both escape route and dead-end, orgasmotron and 

panopticon, space and cage. [...]” - Simon Reynolds, 1997 

 

Reynold använder en metafor, antagligen förankrad i psykoanalytisk teori, där han menar att 

centralt i musiken är ett avskaffande av det traditionella sexuella narrativet som förekommer i 

den klassiska musikestetiken, med tydliga linjära delar, till förmån för en “förorgasmisk 

platå” som varar i oändlighet: 

 

“There’s is another Zen aspect to rave music - its resemblance to tantra (Zen sex magick), which 

abolishes traditional sexual narrative (arousal/climax/resolution) in favour of an infinitely sustained 

pre-orgasmic plateau, during which the adept enters a mystic hallucinatory state” - Simon Reynolds, 

1997 

 

David Hesmondhalgh skriver i sin artikel The Cultural Politics of Dance Music om 

kulturpolitiska aspekter kring dansmusik och nämner hur musiken kommit att ses som en 

kraft gentemot den hegemoniska ordningen. Han resonerar att vissa post-marxistiska forskare 

inom Cultures studies-traditionen allt för mycket fokuserat på publik och konsumtion på 

bekostnad av vilken roll den kulturella produktionen haft för genren. Dansmusikens utopism 

är mer relaterad till fansens intresse för produktion som är “underground” och “alternativ” än 

de värderingar som är begränsade till klubben, där de flesta forskare har riktat sina studier. 

Hesmondhalgh menar, med viss cynism, att dessa ideal oftast inte representerar mer än en 

önskan och strävan om hur kreativt arbete bör gå till, i motsats till kapitalismens syfte. 

(Hesmondhalgh 1997:172) Den tidigare nämnda White label-skivan snabbt upptogs 

exempelvis att av större skivbolag som en strategisk marknadsföringsmetod. Forskare som 

studerar subkulturer bör alltså inte ignorera produktionsaspekterna (Hesmondhalgh, 

1997:178). 

 

Medan Jeremy Gilbert & Ewan Pearsons bok Discograpies: Dance music culture and the 

politics of sound (1999)  inte undersöker dansmusikens estetiska placering i musikkritikens 

diskurser, så redogör de i boken för hur dansmusikens estetik och användning placerar sig in i 
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det offentliga och politiska sammanhanget. House och techno är specifikt intressant just på 

grund av att genrerna fokuserar på sound och appellerar extraordinärt mycket just åt de 

kroppsliga och sinnliga aspekterna av musiken. Deras resonemang utgår i hög grad från 

Barthes, Kristeva, Derrida och Butlers post-strukturalistiska idéer. En dekonstruktion av den 

dominerande västerländska filosofiska traditionen visar sig exponera dolda värderingar som 

påverkar hur house och techno placerar in sig i den offentliga smakhierarkin.  
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3. Teoretisk ram 

 

För att förstå problematiken djupare tänkte jag hämta mina övergripande teoretiska verktyg 

och begrepp från Jürgen Habermas (borgerlig offentlighet, institution), Pierre Bourdieu (fält, 

kulturella och symboliska kapital), Sarah Thornton (teoretisering av populariseringsmotstånd, 

subkulturellt kapital), Gilbert & Pearson (teorier om dansmusikens estetik och användning 

samt en dekonstruktion den västerländska metafysiken) och Michael Foucault (diskursanalys, 

makt/kunskap).  

 

3.1 Estetisk maktutövning 

 

Den estetiska maktutövning som musikkritiken har potential till skulle jag vilja koppla till 

teorier av  ourdieu om hur “god” smak legitimeras av dominerande samhällsklasser samt 

Foucaults idéer om hur makt ger utrymme för skapandet av en sanning. En skillnad mellan 

dessa tänkare är att Bourdieu undersöker och talar om strukturer och en kamp mellan olika 

sociala agenter på ett fält medan Foucault menar att makten inte är inneboende i strukturerna 

utan utövas snarare på lokal nivå och konstrueras i relationer, som beskrivs i kapitlet Method 

i hans bok The History of Sexuality (1981). Foucault menar alltså att mikronivån är detsamma 

som makronivån.  

 

Foucaults definition av diskurs är bredare än bara den textanalytiska aspekten och inkluderar 

även sociala praktiker (Bergström & Boréus 2005:309). Det arkeologiska angreppssättet är 

likt “vanlig” historieforskning och går ut på att undersöka epokers epistemologi och 

regelsystem för att såga något om tidens specifika synsätt. Det genealogiska arbetssättet utgår 

från att studera ett fenomen i nuet och undersöka fenomenets släktskapsband. Gemensamt för 

Foucault metoder är intresset för maktförhållanden. Dock till skillnad från traditionella 

marxister menar han att makt inte är någonting som utövas av ett subjekt mot ett annat 

subjekt, utan snarare utvecklas i förhållandet mellan subjekten genom 

utestängningsmekanismer som innebär möjligheter för den ena och begränsningar för den 

andra. Utestängningsmekanismerna bygger på den kunskap som produceras, och det är de 

subjektpositioner med makt som etablerar uppfattningen om en sann kunskap.  
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Med Foucaults perspektiv framstår de offentliga musiksmakhierarkierna som väldigt 

godtyckliga. De dominerande musikestetiska premisserna antas vara sanna i och med att de är 

allmänt betrodda, och då skapas vad Foucault kallar “regimes of truth”: idéer blir ansedda 

som sanna oavsett om de i själva verket inte behöver vara sanna. Makt skapar verkligheten, 

som alltså verkar inom diskurser. Å andra sidan framställs hierarkierna som relativt lätta att 

göra motstånd emot. Resultatet av Foucaults teorier blir synen på makt som en instabil, 

föränderlig och situationsbunden företeelse.  

 

Samma godtycklighet uppfattas av Bourdieu, men han ser samhället ur ett lite mer 

strukturellt, totaliserande och marxistiskt perspektiv uppdelat i klasser och rivaliserande 

grupperingar som ingår i ett (godtyckligt) rangordnat system. Men klass värderas inte bara 

utifrån ekonomiskt kapital, utan även kulturellt kapital som också fungerar som en social 

markör som legitimerar maktpositioner. Historiskt sett är den högst värderade estetiken den 

estetik som betonar form över funktion. Detta kontrasteras mot den så kallade populistiska 

estetiken som följer en motsatt logik. (Bourdieu, 1984) 

 

3.2 Musikkritiken som institution  

Med Habermas teorier sätts offentlighetsbegreppet i historiskt perspektiv och ger en 

begreppsram för att beskriva offentlighetens premisser samt utvecklingen från en 

kulturresonerande till en kulturkonsumerande publik (Habermas, 2003). I den litterära 

offentligheten, som Habermas kallade det, värderas konst, musik, litteratur och teater. Dessa 

bedömningar skedde till en början av lekmän och i senare perioder av experter, uppbackat av 

rationella argument (Widestedt 2001:26).  De offentliga platsernas utbredning innebar en ny 

typ av relation till okända människor som innebar ett skiljegörande av det privata och det 

offentliga tyckandet. När tyckandet reser ifrån ett privat tyckande till ett offentligt tyckande, 

innebär det i praktiken att åsikten inte kommer ur exempelvis privatpersonen Habermas, utan 

från forskarvärlden.   

 

3.3 “Kvalitativa” sound inom dansmusiken 

Gilbert & Pearson har i boken Discographies: dance music, culture, and the politics of sound 

tittat vidare på teorier om dansmusikens estetik och dragning till ljud. De refererar till 

Rolands Barthes essä The Grain of the Voice som ett viktigt kritiskt verk för att förstå vilken 
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betydelse timbren
5
 har för musikalisk njutning som och som betonas ner i den dominanta 

västerländska synen på musik (Gilbert & Pearson 1991:63).  Gilbert & Pearson förlänger 

argumentet till dansmusiken och menar att genren (tillsammans med andra typer av musik) 

skulle kunna uppfattas utforska klangfärgernas möjligheter (till olika grad): 

 

“many types of music could be seen as foregrounding ‘grain’: microtonal musics, musics which rely on 

textural and drone effects more than melody and tonality, would fit the bill. [...] The classic example 

[...] is acid house, which was based on the definitively ‘grainy’ sound of the Roland 303 bass 

synthesizer. Various types of house and techno use harsh textural effect.” - Gilbert & Pearson 1999:63 

 

Thornton har gjort försök till att förstå smakhierarkierna och den estetiska värderingen inom 

dansmusiken. Hon utvecklar därför Bourdieus begrepp kulturellt kapital och beskriver ett 

subkulturellt kapital. Hennes tes är att distinktioner görs i allra högsta grad även inom 

populärkulturen. Thornton menar att dansmusikens underground-publiker generellt sett är 

attraherade av sound (Thornton1995:117). Kvalité är enligt henne konstruerat av publiken 

utifrån dikotomin underground/mainstream, och anses vara de nyskapande sound som inte 

har blivit överexponerade ännu. Thorntons begrepp subkulturellt kapital menar på att 

distinktioner görs även inom klubbkulturen (och dansmusiken). Svagheten med hennes 

argumentation är att hon inte går in på detalj när hon försöker definiera vad som konstituerar 

undergroundestetik och hur den så kallade “underground-publiken” är attraherade av sound, 

utöver att det är motsatsen till mainstream.  

 

Rent tekniskt är elektronisk dansmusik en postmodern uttrycksform som använder, 

återanvänder, modifierar sound, uttryck och referenser från olika genrer i en kombination av 

eget framställda (originella) ljud. I hennes beskrivning av det subkulturella kapitalet som 

“fashions”, kan kapitalet framstå antingen som ytliga strömningar som kan fyllas med vad 

som helst, eller som “kvalitativa” ljud dock i godtyckligt avseende (och legitimerat av en 

dominerande klass). Gilbert & Pearson menar att dessa olika “fashions” framställs lite 

förenklat som lika apolitiska. 

 

Men i en positiv tolkning menar jag att det subkulturella kapitalet kan ses som reella 

kulturella kunskaper, mer eller mindre artikulerade kunskaper/värderingar om ljud och dess 

(påstådda) “kvalitativa” status inom det specifika fältets hierarki, åtminstone om det ska 

                                              
5
 timbre, klangfärg, särskilt om röster (Nationalencyklopedin, hämtad 2016-12-12) 
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kunna användas i musikkritiska sammanhang. Thornton redogör för den sociala ekonomin 

som utvecklas utifrån underground-publikens subkulturella kapital och hur medier är 

integrerade i den sociala formationen som uppstår sedan. Det kanske är en definitionsfråga. 

När ett socialt mönster eller en kod uppstått, en formel för musikens uppbyggnad, är det då vi 

talar om en subkultur eller är det då vi talar om populärkultur? Avantgardet, eller de 

nyskapande krafterna inom subkulturer, dör antagligen eller förflyttar sig, när formeln 

uppstår. 

 

 jurström et al. menar dock att “texter, bilder och musik ‘är’ i sig aldrig populära eller 

konstnärliga, utan blir det genom en serie av institutionsförankrade tillskrivningspraktiker.” 

Detta påstående lär stämma till stor del men problematiseras av faktumet att viss musik är 

mer lättillgänglig och tilltalande för fler människor än annan musik. Wienklassicismens enkla 

och balanserade melodik, popmusikens sångmelodier, discons funktionella kroppsliga tilltal 

bör till viss del åtminstone störa färre människor än slumpmässig tolvtonsmusik, skärande 

free-jazz och skramlande techno eller heavy metal. Utan att lägga någon värdering om vilken 

musik som är ”bra” borde väl den direkt tilltalande aspekten av musiken ändå ha bättre 

förutsättningar att bli populär än annan musik?  Den estetiska maktutövningen bör vara som 

mest tydlig när två ”lika” lättillgängliga eller komplexa sound tillskrivs olika kvalité.  

 

3.4 Västerländska metafysiken - Derridas dekonstruktion 

Gilbert & Pearson har, med Derrida poststrukturalistiska idéer som utgångspunkt, fört fram 

en teoretisk hållning som dekonstruerar hela den klassiska musikestetiken (och hela den 

dominanta västerländska idétraditionen). Genom att följa idéernas spår tillbaka till antiken, 

finner de att ända sedan Platon och Sokrates har den blotta existensen av ljud framkallat 

ambivalens och avsmak. För Platon var det viktigt att musiken symboliserade mod och kärlek 

till fosterlandet, att höra ett vackert stycke för njutningens skull var otänkbart. Idétraditionen 

att musik måste bära ett symboliskt värde, att kunna förstås i ord, för att vara godtagbar har 

varit centralt länge i den västerländska kulturen. Jacques Derrida beskriver detta som en del 

av den västerländska metafysiska diskursen. Denna diskurs är övervägande logocentrisk, 

vilket förebådar ett tänkande och en upplevelseinramning byggt på det verbala språket, med 

tydligt identifierbar och analyserbar mening. Att tala och skriva om dansmusik förefaller 

därför vara en problematisk (men uppenbarligen intressant) verksamhet enligt Gilbert & 

Pearson: 
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“Dance seems to resist discourse; and some discourses have resisted writing about dance -failing to 

deal with the dance at the heart of dance culture whatsoever. Andrew Ward suggest that at the heart of 

the refusal to write about dance, even in books supposedly concerned with its culture, is a deprecation 

of the ‘non-rational’ that renders the activity of dance itself invisible, incommensurable with the 

‘verbal forms’ … ‘prioritised’ in logocentric western societies’. Dance seems to occupy a critical space 

‘beyond the grasp of reason’” – Gilbert & Pearson, 1999 

 

Derrida konstaterar att det råder inte bara en “logocentrism”, utan även en 

“phallogocentrism”, att det maskulina är överordnat det feminina vid konstruktionen av 

mening, och en “phonocentrism”, att tal är överordnat det skrivna språket. Tillägger man 

konceptet om modernitetens utveckling och ett feministiskt respektive ett marxistiskt 

perspektiv på den dominanta västerländska idéhistorian framträder vissa ideal som upplyfts 

över andra: 

 

“In very broad terms this tends to involve the valorization of a series of related terms - reason, self-

presence, the mind, masculinity, sight, individuality,  and so forth - at the expense of their ‘opposites’ - 

irrationality, diffidence, the body, femininity, touch and hearing, sociality and so forth”  

- Gilbert & Pearson, 1999 

 

Det problem som uppstår är att musikkritiken bygger på dominanta västerländska värderingar 

som förordnar vissa premisser och prioriteringar på bekostnad av andra. Musik innehar en 

ofrånkomlig exterioritet
6
 och socialitet som däremot upplevs musik som interiör efter den 

passerat igenom våra kroppar. Och om all musik innehar fysiska och repetitiva egenskaper i 

och med ljudvågornas rörelser försöker den västerländska metafysiska diskursen nedtona 

eller utrota dessa aspekter. Den sjungande rösten tillskrivs ett värde när den har förmågan att 

artikulera en innebörd (ett andligt värde). Hela det faktum att människor intresserar sig för 

eller till och med njuter av hur en sångröst låter (timbre) och housemusikens fokus på bas, 

trummor och repetition och dess funktionalitet ifrågasätter den logocentriska musikdiskuren.  

 

  

                                              
6
 John Cages knäpptysta verk ”4’33” har förvisso problematiserat detta. 
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3.5 Jouissance 

Vidare applicerar Gilbert & Pearson (1999) Roland Barthes och Julia Kristevas användning 

av det psykoanalytiska begreppet jouissance på dansmusiken. Ordet är ett franskt ord översatt 

av Barthes till engelskans ”bliss”, salighet, en icke-verbal njutning som upplöser eller frångår 

känslan av att tillhöra den symboliska världen, en identitetsupplösande njutning. Jouissance 

ställs av Barthes emot plaisir som är en identitetsförstärkande njutning. Gilbert & Pearson 

menar att det finns en användbarhet i att förstå de fysiska, kroppsliga och timbrens kvalitéer 

som det som ger tillgång till jouissance.  

 

“[…] be seen as a tending to induce an ecstatic experience of jouissance which is - if only partially and 

temporarily - an escape from gender itself, a return to a moment when there was no ‘I’ and specifically 

no ‘I’m male’ or ‘I’m female’. We might say, in fact that this is precisely how the central experience of 

‘rave’ works: it offers us ecstasy by liberating us from the demands of the symbolic order, the demand 

to be male or female, the demand to speak and understand, the demand to be anything at all.” 

 

Gilbert & Pearson påpekar att även om jouissance är en tillfällig upplevelse så är det positivt 

med den breda tillgängligheten till denna kollektiva, extatiska, fysiska och icke-verbala 

identitetsupplösande upplevelse eftersom det uppmuntrar och möjliggör nya relationer till 

jaget och till andra. Detta resonemang i linje med Dyer, som menar att det finns en politisk 

potential i dansmusiken. 

 

Men som konstaterats tidigare är det inte helt oklanderligt att reducera en hel kultur till ren 

eskapism och njutning. Låttitlar (med hintande associationer), identiteter, samhörigheter och 

postmoderna stilblandningar är centrala. Troligen är både jouissance, plaisir, andliga och 

konceptuella perspektiv en del av dansmusikkulturens värld, åtminstone enligt deltagare 

själva:  

 

“[,,,]You better learn to listen with your body, you better play from your heart. It was a preference 

before, now it’s essential. Escapism has always been an adjective used to describe the dance. That’s an 

outsider’s view. Solidarity is what it really offers …” - Theo Parrish (The Guardian, 2016) 
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4. Metod och material 

 

Först och främst måste det konstateras att det föreligger en viss problematik att studera 

dansmusik enligt Gilbert & Pearson (1999) eftersom det tenderar att vara svår att studera 

utifrån ett distanserat perspektiv i och med att det handlar om upplevelser som är svåra att 

dokumentera. Men denna studie är en textanalytisk studie där jag avser att tillämpa tematisk 

diskursanalys som tillvägagångssätt för att nå en närmare förståelse för vilka implicita och 

dolda meningar, opinioner och värderingar som recensionstexter om techno/house förhandlar 

med i det offentliga musikkritiska samtalet.  

 

Med inspiration från Widestedts Ett tongivande förnuft (2001) har jag valt att förankra 

analysen till centrala koncept om hur kunskapen om musik konstrueras. I mitt fall har jag 

konstruerat en tolkningsram där i det ena fallet ses musiken som i första hand ett “andligt” 

eller abstrakt objekt med högre mening varav i det andra är musiken ett sinnligt och 

kroppsligt förfarande. Denna dikotomi är självfallet inte en självklar uppdelning. Men det den 

gör är att verbalisera en dold opinion, som jag har en tes om att medieoffentlighetens 

musikkritik måste förhandla med. 

 

 För att operationalisera begreppet medieoffentlighet och för att i någon mening kunna dra 

generella slutsatser, avser jag att undersöka recensioner i storstadspress.  Det praktiska 

tillvägagångssättet stöds med begrepp från Hellspong & Ledins Vägar genom texten: 

handbok i brukstextanalys (2006) samt en modell från kapitlet ”Kritisk diskursanalys”, i Mats 

Ekström & Larsåke Larsson (red) Metoder i kommunikationsvetenskap som baseras på Teun 

A. van Dijk kritiska diskursanalys. Critical Discourse Analysis (CDA) kan ses som en 

inriktning som urskiljs framförallt med sammankopplingen med den kritiska 

samhällsforskningen á la kritisk teori och ideologikritiken där det uttalade syftet är att avslöja 

samhälleliga maktmissförhållanden (Bergström & Boréus 2005:321). Teun A. van Dijk 

sociokognitiva inriktning och fokuserar på hur diskurser, texter, och medier förstås utifrån 

övergripande språk- och samhällsstrukturer (Berglez 2010:273). Hur man uppfattar en text 

beror på ens förförståelse och erfarenheter, en gemensam förståelse och en acceptans av en 

text innebär att man är del av samma diskursiva uppfattning. Dessa kollektiva uppfattningar 

kan kallas sociokulturer. Min tanke i analysen är att lägga stor tonvikt vid den tematiska 

strukturen. I detta avseende har jag valt att anföra ett socialkonstruktivistiskt perspektiv i 

foucauldiansk tappning, genom att se musikkritiken som en kunskapsproduceramde 
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institution. I detta avseende finns det förstås olika möjligheter att rama in olika synsätt på hur 

kunskapen konstrueras. De diskursteman jag har identifierat kan likväl ses som min 

konstruktion av verkligheten, en produkt av min förståelsehorisont, men min utgångspunkt 

har varit att förankra diskurstemana till den teoretiska ramen och den musikestetiska 

bakgrundshistorien, vilket jag hoppas höjer allmängiltigheten i min studie och adderar till den 

befintlig kunskapen. 

 

En semiotisk analys av artiklar och bilder hade också kunnat ge rika ingångar till att förstå 

hur storstadspressens yttranden kring musiken konnoterar till attribut. Till exempel attribut 

med låg eller hög status. Men fördelen med en diskursanalytisk metod är utrymmet för 

ideologikritiken och maktkritiken. En potentiell kunskapsteoretisk svaghet i om man vill se 

det så, är att diskursanalysen i sig konstituerar en kunskap i socialkonstruktivistisk anda, 

vilket öppnar för en fullständigt relativistisk kunskapssyn där all kunskap kan ses som lika 

falsk eller sann som all annan. En positivistisk kritik hade pekat på om tillvägagångssättet är 

tillräckligt objektivt för att dra generella slutsatser. Och detta bör förvisso noteras, nio artiklar 

är problematiskt att dra generella slutsatser utifrån.  

 

Dock en kritik mot denna typ av textcentrerade närläsning, med avancerade teoretiska 

modeller, att applicera “high theory” på “low culture” och genomföra projektet att göra 

populärkultur till högintressanta estetiska objekt menar vissa att att man negligerar andra 

bruksvärden såsom identitet, känslomässig utlevelse och lustfylld njutning. Detta kan också 

tendera att centimentera nya smakhierarkier menar Bjurström et al. 

 

“gårdagens postmodernister [och] avantgardister som använt populära genrer för att rita om 

kulturkartorna, har genom att upphöja det låga till estetiska objekt tenderat att förstärka snarare än 

utplåna smakhierarkier.” - Bjurström et al. 2000 

 

Jag hoppas dock att denna studie snarare ses som en dekonstruktion av musikkritikens 

byggstenar för att belysa vilka problem den står inför. 

 

4.1 Konkret tillvägagångssätt 

 

Berglez har ställt upp en konkret analysmodell utifrån van Dijks teoretiska metod. Den kan 

stolpas upp i fem steg med analyser på både makro- och mikronivå. Den första aktiviteten är 
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att redogöra för textens huvudsakliga innehåll och kartlägga de eventuella bilder och 

faktarutor som kompletterar artikeln. Sedan följer en makroanalys av textens tematiska 

struktur vilket innebär att undersöka hur den tematiska hierarkin ser ut. Vilka ämnen 

framträder i vilken ordning? Makroanalysen fortsätter med att undersöka textens schematiska 

struktur genom en kartläggning av berättandet. Vilka roller, aktörer, förklaringar och 

historiska bakgrunder kopplas till händelser i texten? Därefter kommer mikroanalysen som 

innebär en studie av textens detaljer: hur relaterar delarna och helheten med varandra? Här 

tittar man på global och lokal koherens samt undersöker ordval och meningsbyggnad - vad 

står det emellan raderna? De sociokulturella kontextualiseringarna är den sista punkten i 

analysmodellen som måste invägas. Hur relaterar texten i sin helhet, inräknat makro- och 

mikroanalysen, till övergripande ideologier? (Berglez, 2010) 

 

4.2 Material 

 

Materialet består av nio artiklar och tidningsklipp från svensk storstadspress hämtade ur 

Mediearkivet. Valet av svensk storstadspress är en medveten strategi för att undersöka två 

hypoteser. Den ena är att det är kvantitativt färre recensioner inom house och techno i relation 

till annan musik. Det är dock inte vad jag undersöker preliminärt, men belyser en viktig 

poäng. Vid sökning på ord som “house”, “techno”, “dansmusik”, “dansmusikscen”, 

“klubbmusik”, “housemusik”, “recension”, “skivrecensioner” och “konsertrecensioner” i 

Mediearkivet förekommer ytterst få recensioner och kommentarer av nämnda genrer i svensk 

storstadspress, i synnerhet före år 2000. Krönikor, intervjuer, klubbguider och kalendarier 

finns dock i relativt stor utsträckning. Det var därför nödvändigt för mig att sålla bort dessa 

genom att lägga till “-kalendariet” “-händer” “-klubb”. Exempelvis efter en sökning på 

“techno” och “recension” (alla datum, svensk tryckt storstadspress) i Mediearktivet fick jag 

74 (sic) träffar varav fyra texter kunde jag utifrån min förståelsehorisont identifiera som 

uppenbara recensioner av techno (“Rytmisk fyrtaktmotor”,“Nyanserna växer fram ur 

mörkret”, “En obligatorisk tarmsköljning” och “Tiden viktig för helheten”). Vid en sökning 

på “recension” och “house” fick jag 335 träffar. De flesta recensioner jag hittar kommer från 

Dagens Nyheter och Sydsvenskan. 

 

 För undersöka om detta var genrespecifika resultat sökte jag även på “recension” i 

kombination med “pop” (929 träffar) “rock” (1066 träffar), “rap” (116 träffar) respektive 

“klassiskt” (456 träffar). Det går alltså visserligen ifrågasätta tillvägagångssättet vid 
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materialinsamlingen, men en viss kvantitativ genre-bias kan ändå konstateras. Kanske hade 

en annan typ av materialinsamling resulterat i mer träffar. Det är möjligt att sökorden “house” 

och “techno” sällan används i texterna och att jag därför inte får upp så många recensioner.  

 

Det kan även vara så att Mediearkivet inte är en tillräckligt tillförlitlig källa, alla recensioner 

från svensk storstadspress kanske inte dyker upp där. Dock visar sig bristen på house och 

technorecensioner likaså om man scrollar igenom Dagens Nyheter webbsida för samlade 

skivrecensioner
7
 och konsertrecensioner

8
, samt Sydsvenskans motsvarande sidor för 

skivrecensioner
9
 respektive konsertrecensioner

10
. 

 

Generellt sett är det alltså svårt att finna ett utbrett material om house och techno-recensioner 

(hösten 2016). Utbudet i detta avseende är därför mer beroende av vilka avgränsningar som 

görs i genrebemärkelse (vad räknas som house/techno) och musikkritiskt avseende (vilka 

texter kan adekvat räknas som musikkritik). Detta kvantitativa faktum i sig kanske säger 

någonting om storstadspressens prioritering och intresse för nämnda genrer men också om 

genrernas distansering från massmedier och recensionsformatet. Den kvalitativa aspekten, 

hur house/techno beskrivs och bedöms, är det som är det intressanta i detta arbete. Den 

tidigare avgränsningen är av dessa skäl som sagt viktiga eftersom de påverkar urvalen jag 

gör. Recensionerna behöver därför vara vad som beskrivs eller anses som house och techno, 

och inte bara vara ge referenser till genrerna i brödtexten, som en stor del av artiklarna som 

innehåller sökorden “house” och “techno” gör. 

 

4.3 Beskrivningar av de valda texterna 

Som tidigare nämnt står valet av texter inför olika problem. För det första är det ibland svårt 

(och enligt vissa icke önskvärt) att klassificera musikgenre i dagens musikutbud. I texterna 

recenseras artister som överlappar med olika genrekonventioner. Jeff Mills gör en crossover-

konsert med Malmö SymfoniOrkester. Baba Stiltz gör något typ av liveframträdande som 

enligt recensenten liknar ett “performance”. Kornél Kovács är ansedd i vanliga fall som en 

DJ som spelar dansmusik i bredare bemärkelse än house och techno. För det andra är många 

av texterna ibland väldigt kortfattade, särskilt när det kommer till estetiska kommentarer. Jag 

besparar mig med att ge förklaringar till detta innan analysdelen, men det skulle kunna 

                                              
7
  http://www.dn.se/kultur-noje/skivrecensioner/, hämtad 2016-12-14  

8
 http://www.dn.se/kultur-noje/konsertrecensioner/, hämtad 2016-12-14  

9
 http://www.sydsvenskan.se/skivrecensioner, hämtad 2016-12-14  

10
 http://www.sydsvenskan.se/konsertrecension, hämtad 2016-12-14  

http://www.dn.se/kultur-noje/skivrecensioner/
http://www.dn.se/kultur-noje/konsertrecensioner/
http://www.sydsvenskan.se/skivrecensioner
http://www.sydsvenskan.se/konsertrecension
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förklaras av musikkritikens generella avestetisering, där andra utommusikaliska teman ges 

mer utrymme (om än marginellt) såsom Widestedt visat, men också att det råder en 

ambivalens kring det estetiska omdömets existens inom dansmusik.  

 

I de flesta musikkritiska texterna på genrerna återkommer ett fåtal skribenter som avsändare.  

De flesta skrivna av män med vit etnicitet, och skrivna om andra män, vilket väcker klassiska 

postkoloniala och feministiska frågeställningar. Vem skriver historien? Derridas begrepp 

“phallogocentrism” verkar passa in i denna bemärkelse. Denna kritik har jag en hypotes om 

att det även gäller i initierade musikkritiska diskussioner om dansmusik. Det nördiga och 

inbitna anses vara en aktivitet för män. Det vore intressant att studera detta djupare (finns 

garanterat forskning om detta), men utifrån min studie vi kan redan ana en struktur i linje 

med vad som framgått om smakhierarkiernas historia om offentlighet/intimsfär.  

 

Med sökningen “techno recension -kalendariet -händer -klubb” (51 träffar) hittade jag 

följande fyra recensioner: Den första en recension (“Rytmisk fyrtaktsmotor”) skriven av 

Jonas Grönlund i Sydsvenskan om en techno-spelning av Minilogue och Mathew Jonson som 

framfördes live i Malmö 2013. Den andra, intressant nog av samma skribent, samma artist 

och samma tidning, dock år 2010 (“Tiden viktig för helheten”). Oni Ayhuns ‘konsert’ på 

Inkonst recenseras också i Sydsvenskan av Grönlund 12 februari 2011. Varav den fjärde 

recensionen är skriven av Jan Gradvall i Dagens Industri 29 maj 2016 om artisten Actress’ 

DJ-mixtape och döpt till “En obligatorisk tarmsköljning”. Faktumet att recensera ett DJ-

mixalbum bör noteras. 

 

En recension av Jeff Mills spelning tillsammans med Malmö SymfoniOrkester kunde jag 

hitta efter sökningen “house recension -kalendariet -händer -klubb”.  

 

I hopp om att hitta fler recensioner fick jag ibland ta bort “recensioner” och göra andra 

kombinationer. När sökte jag på “dansmusik house -kalendariet -händer -klubb” fick jag upp 

924 träffar, men som man kan förstå är de flesta artiklarna inte recensioner i och med att jag 

inte använde det sökordet. En skivrecension av Kornél Kovács “The  ells” i Dagens Nyheter 

publicerad 16 september 2016 dyker dock upp i denna sökning. Recensionen av Kovács skiva 

dök inte upp med sökorden “recension house -kalendariet -händer -klubb”. 



28 

 

Sökningen “housemusik detroit -kalendariet -händer -klubb” leder till en skivrecension av 

Jonsson/Alter skiva “Mod” 19 oktober 2011 i Göteborgs-Posten, skriven av Patrik Lindgren. 

 

Recensionen av Baba Stiltz livespelning på Under Bron går under klassifikationen 

‘konsertrecension’ och är skriven av Kajsa Haidl och publicerad 12 december 2016. Denna 

recension hittade jag första hand i den tryckta dagstidningen då den publicerades. I ett försök 

att hitta den via Mediearkivet använde jag sökorden “dansmusik -kalendariet -händer -klubb”.  

 

Den sista recensionen hittade jag genom att testa att skriva in en känd house-producent 

(Moodymann) i sökorden där jag fick 28 träffar: ”house moodymann -kalendariet -händer -

klubb”. Romares skiva ”Projections” recenseras av Patrik Lindgren i Göteborgs-Posten 27 

februari 2015. 

 

Det är alltså inte ett särskilt stort material och många av texterna är som sagt kortfattade och 

ibland mer av en musikbeskrivning än recension. Men jag tycker texterna sammantaget ändå 

hade en tillräcklig mättnad för att tydligt beröra min tes. 
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5. Analys/resultatredovisning 

 

Utifrån helheten av materialet kommer studiens frågeställningar att besvaras med de två 

huvudsakliga estetiska temana i åtanke: musiken som ett “andligt” eller abstrakt objekt 

respektive musikens som en sinnlig eller kroppslig njutning. Dessa koncept analyseras på 

mikro och makronivå i enlighet med Berglez/vin Dijk diskursanalysmodell. 

 

5.1 Generell kunskapsproduktionen om house och techno 

 

Till stor del produceras en kunskap baserad på utommusikaliska konnotationer. Vad orsaken 

till detta är, är en undersökning i sig. Men min spekulation är att populärmusik och 

populärkultur är mer än bara musik – det är identitet, samhörighet och en omfattande 

sociokultur.  

 

Det finns en bildande intention i de flesta av recensionerna (se bilagor) som rör sig allt ifrån 

att beskriva vad det är för musik till att gå så långt tillbaka till att diskutera grundpremisserna 

för dansmusik. I det senare fallet verkar det i foucauldiansk mening finns en “regerande 

sanning” om dansmusiken som texter i svensk storstadspress måste förhandla med. Denna 

“sanning” verkar gå ut på att dansmusik är en “knapptryckande” funktionsmusik framförd på 

“kvart-i-tre-golv”
11

 eller på en stor arena med diverse andra populärkulturella konnotationer 

som ger en negativ bild. För att ändra bilden av detta i medieoffentligheten krävs det att 

recensenter producerar texter som presenterar en annan bild av musiken än vad som gemene 

man förväntar sig. För att dansmusik ska vinna legitimitet på det kulturella fältet är det till 

fördel om dansmusiken platsar in i autenticiteter som redan har legitimitet. Exempelvis pop 

och rock-erans albumestetik
12

 och konsertformatets live-estetik.  

 

”Det vore missvisande att kalla det konsert.  aba Stiltz första livespelning på fem år är ett 

performanceverk (”Showtime” som han titulerat det själv)” - Kaisa Haidl 

 

 

                                              
11

 Syftning på att publiken och musiken antas vara hjärndöd stunden innan klubben stänger. 
12

 LP-album, long-playing albumformatet utnyttjade vinylskivans högsta kapacitet, ca 20-30 minuter på varje 

sida, och var ett stort konceptuellt format runtomkring 70-talet (Nationalencyklopedin, hämtad 2017-01-03). 
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Tolvtumsformatet (alternativt mp3/wav-formatet), DJ-kulturens främsta och klassiska format 

eller DJ-spelningen/dansupplevelsen, förekommer ytterst sällan som recensionsobjekt. 

Intressant nog recenserar dock Jan Gradvall ett DJ-mixtapealbum, ett format utifrån 

dansmusikens egna premisser – den kontinuerliga instrumentella strömmen av rytmer och 

sound. Givetvis är serien DJ Kicks en del av vad Hesmondhalgh menar är varufiering. 

Mixtape:en som till en början varit ett uttryck för en mer spontan kreativ utlevelse, är i det 

här fallet en marknadsförd produkt ämnad enligt den kapitalistiska logiken att sälja så många 

exemplar som möjligt. (Men det är inte därmed sagt att själva musiken är per automatik är 

”bättre” eller ”sämre” för det). Dansmusiken ter sig lite som ”Den fula ankungen” i ett 

medielandskap där den har svårt att passa in.
13

 Det bör inte heller glömmas att 

medielandskapet har en social och ekonomisk dimension, där dessa kapital också påverkar 

förutsättningarna för symboliskt kapital (erkännande) inom sitt fält. Recensenter kan ha 

kopplingar till artisterna och PR-byråer kan påverka vilka som recenseras samt hur skivor och 

konserter recenseras. Inom det mer ”autonoma” fältet gäller det att falla i smaken hos de 

kulturella smakdomarna varav inom det ”heteronoma” gäller det att följa den ekonomiska 

logiken. 

 

  

                                              
13

 Denna kunskapsproduktion verkar skilja sig i jämförelse med nischade tidskrifter. The Guardian har en egen 

spalt för dansmusik samt verkar ha en mer initierad utgångspunkt i sina texter (antagligen riktad till en annan 

målgrupp än DN). Detta kan ha och göra med Storbritanniens centrala medverkan i den elektroniska 

dansmusikens historia, men i och med det lilla materialurvalet jag har vill jag dock vara försiktig med att dra 

slutsatser. 
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5.2 Musikestetiska förhandlingar 

 

Nedan följer en tabell över de centrala musikestetiska diskurstemana som det pågår implicita 

förhandlingar om i storstadspressen när house och technomusik recenseras. Viktigt är att 

skilja på hur man skriver om musik och hur musiken är uppbyggd. Det sistnämnda tillhör mer 

musikvetenskapen. Enligt mina tolkningar kan den klassiska andliga/sinnliga dikotomin 

nyanseras genom att blottlägga förhållandet subjektivism/objektivism. Utifrån mina 

tolkningar har jag alltså identifierat fyra diskursiva koncept: 

 

 Andligt/abstrakt Sinnligt/kroppsligt 

Subjektivism Romanticism  

Plaisir 

Personlig njutning 

Jouissance 

Objektivism Autonomi  

Formalism 

Rytm/sound som estetisk 

parameter 

Tabell 1. Musikestetiska förhandlingar 

 

Den abstrakta subjektivismen menar att musikens innehåll har en högre mening än det direkt 

sinnliga men att meningen är en typ av abstrakt känsla: den liknar Barthes begrepp plaisir 

och innebär en subjektiv meningsskapande symbolik eller idévärld. Musiken kan vara 

föremål för tolkning och vara esoterisk, personlig, ett identitetsskapande, ett längtande, en 

dröm eller en religiös övertygelse. Romantiken, expressionismen, den atonala musiken samt 

rap och popmusik med mer poetisk/filosofisk text är accepterade inom denna diskurs enligt 

min uppfattning. Om discons, housens och technons romanticism pågår det förhandlingar om 

visar min undersökning. Min uppdelning av den andliga aspekten subjektivism och 

objektivism visar här att nyskapande form inte är lika viktigt i detta fall. 

 

Den abstrakta objektivismen mest hemmahörande musikaliska motsvarighet bör vara den 

modernistiska musikestetiken och avantgardismen vars ideal är formalistisk förnyelse. 

Hanslicks definition av den klassiska musikestetiken eftersträvar främst denna objektivistiska 

version av den andliga musikdiskursen, i och med att han vill att musiken ska bortkopplas 

från känslor som till sin art är subjektiva. Det rationella och intellektuella konceptet är 

viktigast och musiken behöver inte nödvändigtvis höras. Diskurstemats ideal inom 

konstmusiken kan vara exempelvis Arnold Schönberg och Anton Weberns tolvtonsmusik, 

Pierre Boulez och den seriella konstmusiken, samt John Cage. Hip-hopmusikens banbrytande 
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användning av skivspelaren som ett instrument (scratching), bebopens esoterisk-estetiska 

natur och drum ’n’ bass-musikens omvälvande formalistiska brytning från house och 

technomusiken likaså (Gilbert & Pearson, 1999:80). 

 

Den sinnliga objektivismen gör anspråk på att viss musik låter bättre än annan musik rent 

objektivt och att man kan höra dessa kvalitéer genom att träna upp den sinnliga 

urskiljningsförmågan genom att erhålla mer (sub)kulturellt kapital. Diskursen är ofta 

deskriptiv till sin art och värderingar är implicita. Det går och jämföra med gastronomin. 

Enligt Bourdieu bör det innebära den kanon av musik som har mest legitimitet på det 

(sub)kulturella fältet. Vilket kan ses som allt ifrån wienklassicismen och hard-bop jazzen 

(institutionaliserad, officiell musik) till rocken, soulen och även mer och mer den klassiska 

house-scenen och hiphopscenen som sakta men säkert institutionaliseras. Det finns en viss 

konservatism inneboende i detta koncept för att vissa ljud anses ha tidlös kvalité. 

 

 Den sinnliga subjektivismen överordnar den personliga njutningen. Här finns 

postmodernistiska och demokratiserande tendenser, likväl som hedonistiska och populistiska 

drag. Här finns inga universella ideal, utan all musik kan vara föremål för någons njutning. 

Detta ställer givetvis till grundläggande problem för musikkritiken som institution.  

 

I realiteten lär skribenterna blanda dessa diskurser, åtminstone i mitt material, motsatsparen 

behöver i själva inte vara så strikt skilda. Det kan också förefalla sig så att min 

tabellkonstruktion ringar in diskurserna felaktigt. Musikaliskt sett så kan olika aspekter av 

musiken appellera olika typer av lyssningssätt. Medan en skribent hör musikens romantiska 

inslag i en text kan en annan fokusera på den sinnliga njutningen av en basgång eller vacker 

sångröst.  

 

Dessutom innebär som sagt konstruktionen av dessa dikotomier problem. Är andlig eller 

konceptuell musik nödvändigtvis autonom och fristående? Är religiös musik andlig eller 

funktionell, med tanke på att musiken har symbolvärden men också ett religiöst syfte. 

Autonom musik har inget vidare syfte än sin egen skönhet. Men kan inte njutning tillskrivas 

ett sublimt egenvärde? Det idealistiska autonomibegreppet är inte helt oproblematiskt. Det 

förutsätter att tänkandet och det konstnärliga utövandet kan vara helt fritt från den materiella 

världen, till skillnad från kroppens verksamheter, dansandet. Är inte vårt tänkande präglat av 

ideologiska inramningar och psykologiska mekanismer? Hanslick propagerade för så kallad 
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absolut musik, en musik helt befriad från alla slags utommusikaliska associationer, men 

enligt Nationalencyklopedin (2017d) påvisar modern musikpsykologi och musikestetik att all 

musik har associationsfält och symbolvärden. Om det är någon musik som närmar sig absolut 

musik, bör det väl vara den som framkallar jouissance¸ den icke-verbala njutningen. Men vad 

innebär egentligen jouissance och upphörandet av kontakten till den symboliska världen – 

låter inte det andligt i religiös bemärkelse? Nationalencyklopedin (2017e) definierar 

”salighet” som ”tillstånd av gemenskap med Gud vanl. efter döden, men ibl. äv. under 

jordelivet; ofta med föreställningar om ett paradis e.d.: salighetshopp; salighetslängtan; ingå 

i ~en; finna ~ens väg; själens”. Det ligger visserligen en ironisk ton över bilden av den 

tidsupplösta, rave-dansaren som i själva verket är i ett andligt, gudomligt paradis, 

bortkopplad från den symboliska världen och i kollektiv extas. Denna osäkerhet kring vad 

affekt, jouissance åstadkommer är som sagt genomsyrande i hela den västerländska 

filosofiska traditionen och kan tolkas som ett bra motiv för estetiska maktutövare att 

disciplinera tänkandet till rationella och kontrollerbara former, till språket. Det är också 

mycket svårt att kringgå språket och kategoriserandet, som är följderna av en analys. Likaså 

är det ett alldeles för stort projekt att fullständigt kliva ur den västerländska filosofiska 

metafysiken i denna uppsats, men ett öppnande för kritik menar jag är nödvändigt för att 

belysa ämnet utifrån olika perspektiv. 

 

Bourdieus och Thorntons (sub)kulturella kapital går att applicera på samtliga diskursteman, 

men har olika aktualitet beroende på vilka aspekter som beskrivs. Det (sub)kulturella 

kapitalet kan fyllas både med betydelsen att det som är legitimerad konst är objektivt, eller 

subjektivt, bättre musik. 

 

5.3 Musiken som ett “andligt” eller abstrakt objekt 

 

”En av de stora missuppfattningarna kring dansgolv är att de primärt är ett ställe där man ska dansa.” - 

Mattias Dahlström  

 

”En av de stora missuppfattningarna kring Stockholms alternativa dansmusikscen är att den främst 

skulle vara intresserad av att göra dansgolvsmusik” - Kajsa Haidl 

 

”[...]befriande omöjlig för kvart-i-tre-golven” – Kajsa Haidl 
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”En engelsk dj-tidning sågade albumet för att det var dåligt mixat. Samtidigt är det uppenbart att 

Actress inte ens försöker få folk att dansa – han vill flytta om möblerna i våra hjärnor” – Jan Gradvall 

 

De flesta av recensionerna jag tittat på, utgår från en sinnlig objektivism eller subjektivism, 

med soundet som föremål för bedömningen. Men dessa texter förhandlar i stor utsträckning 

med de andliga diskurserna. Huvudtemat är att house och techno inte bara är funktionsmusik, 

utan en missförstådd genre med högre ambitioner än att dels, vara bara dansmusik (som 

ibland omfamnar kommersialismen) och dels att bara vara njutning för njutningens skull. 

 

5.3.1 Diskurstema: House och techno-romanticism 

 

Recensionerna som närmar sig denna diskurs, kommunicerar att musiken har en högre 

mening och symbolik än det direkt uppfattliga ljudet. Konsumtionen av denna musik drivs 

inte i första hand av dansgolvsfunktionalitet. Recensionen om Romare baseras främst på den 

utommusikaliska kulturhistorian bakom skivan, vilket i texten framhålls som 

meningskapande åt musiken. Det enda som ger ett hum om den sinnliga upplevelsen är att 

musiken ska påminna om St Germain och Moodymann. Texten ”Kornél Kovács: The  ells” 

bygger huvudsakligen på tesen att dansgolvet “kan ge liv åt drömmar om något större och 

bättre”, men intressant nog tematiseras detta som orsakat av soundet. Det vill säga, en sinnlig 

subjektivism som förhandlar med en abstrakt subjektivism. 

 

 “dubbiga röster, udda ljuddetaljer, förvridna sambatakter och brusig lekfullhet skapar Kovács en drömsk eufori 

som håller betydligt längre än till nästa EDM-drop
14

 - Mattias Dahlström 

 

Drömsk eufori går å ena sidan att tolkas som jouissance, ett lyckotillstånd utanför språkets 

ordförråd eller också som vad Dyer uttryckte som ”disco romanticism”. Ett förkroppsligande 

av drömmen om en annan materiell värld. Reynolds menar att Frankfurtskolans Herbert 

Marcuse hade åberopat sitt koncept “repressive desublimation”, att detta endast är en chimär 

för riktig längtan, och istället en hedonistisk konsumtionskultur skapat av kapitalismen. Men 

Dyer menar att Marcuses text One-Dimensional Man argumenterar att det kapitalistiska 

samhället snarare försöker bevara världen som den är, genom att förhindra människan från att 

drömma. Discon (och i förlängningen housens och technons) romanticism menar Dyer dock 

                                              
14

 EDM, (Electronic Dance Music) är trots namnets anspråk, benämningen på den kommersiella elektroniska 

dansmusikscenen. “Drop” anses vara ett populärmusikaliskt crescendo följt av en kontrasterande effekt, t.ex. att 

beatet kommer tillbaka. 
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håller dessa drömmar vid liv. Den oändliga, zen-liknande, “för-orgasmiska” karaktären som 

Reynolds nämner verkar tyda på samma koncept. Den eviga längtan. Vad som menas i 

recensionen om ”The  ells” är alltså inte helt entydig. Skiljelinjen mellan abstrakt och sinnlig 

subjektivism är inte helt självklar, men trots detta så produceras så ställs ”att drömma om 

något bättre” emot dansgolvsfunktionalitet. Det är inte omöjligt att det rör sig om en falsk 

dikotomi som byggs upp utifrån pressen från den västerländska metafysiska diskursen som 

föredrar att dansmusiken är ”[…]more song-oriented, more meaningful, less 

rhythm/body/dancefloor centred than they might otherwise be” (Gilbert & Pearson 1999:70). 

Det vore väldigt radikalt inom denna diskurs att påstå att om något så opålitligt och 

irrationellt som ett sound och en rytm som frambringare av drömmar. 

 

5.3.2 Diskurstema: Undergroundmusikens autonomi  

 

”Som publik vet du aldrig vart de är på väg, välkommen kontrast till den kommersiella dansmusiken 

som idag är lika förutsägbart effektsökande som en bergochdalbana.” – Jonas Grönlund 

 

”[…]många av The Knifes fans skulle förmodligen bli besvikna på Oni Ayhun kompromisslösa techno 

som i enstaka stunder gränsar till ambient ljudkonst” - Jonas Grönlund.  

 

En frihet från kommersiella krafter och påverkande makthavare (exempelvis pr-byråer som 

beskrivs i ”Nyanserna växer fram ur mörket”), ger möjlighet till konstnärlig autonomi. Ett 

ideal som till sin spets värderar formalistisk förnyelse. Produktionen av denna house och 

techno drivs inte i första hand av dansgolvsfunktionalitet, diskursen kommunicerar 

uppfattningen att inom underjordisk (“underground”) elektronisk dansmusik
15

 finns ett 

avantgarde, eller innovatörer (i enlighet med diffusion of innovations-teorin) som ligger i 

framkant i den kreativa utvecklingen (”En obligatorisk tarmsköljning”). Ideologin kan lätt 

hamna i ett elitistiskt resonemang, med tydliga smakhierarkier, i och med att en konflikt är 

konstruerad där underground ställs mot kommersialism. 

 

I ”Rytmisk fyrtaktmotor” framlägger texten i första hand temat om en distinktion mellan 

poserande och förutsägbara dansmusikartister som uppfattats som en “bunt knapptryckare”, 

och musicerande (”underground”-)akter som Minilogue som har mer gemensamt med ett 

                                              
15

 Här skriver jag den bredare termen, elektronisk dansmusik istället för house och techno, för att inte vara låst 

vid genrebenämningar. Definitionen av avantgarde bör innebära ett brytande mot genrekonventioner och 

traditionell form. 
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klassiskt anförande än en traditionell rockkonsert. Att technomusik jämförs med klassisk 

musik i ”Rytmisk fyrtaktsmotor” kan ses som en metafor för musikens “sofistikerade art”, det 

vill säga att recensenten försöker fylla tecknet “techno” med andra innebörder än 

“knapptryckare” som står “bakom ett par skivspelare och vinka[r] till publiken som en 

monark”. 

 

I en annan recension distanserar texten house och techno från den klassiska musikdiskursen. 

Det linjära västerländska narrativet (”arousal/climax/resolution”) är en begränsning för 

musikens konstnärlighet i ”Tiden viktig för helheten”. Detta kan ses som ett metafysiskt 

omkullkastande av västerländska filosofiska hierarkier. Ett argument för dansmusikens 

alternativa metafysiska prioriteringar. Den diskursiva striden autonom/heteronom är tydlig 

genom hela berättandet. Men tillskillnad från den klassiska musikestetikens diskurs ställs inte 

den sinnliga njutningen emot den andliga aspekten. 

 

När en sinnligt orienterad diskurs förhandlar med en abstrakt diskurs betonas dansmusikens 

formalistiska struktur som något signifikant: rytmiken, den eviga fyrtakten (”Rytmisk 

fyrtaktsmotor”), upplösandet av det linjära tidsperspektivet (”Tiden viktig för helheten), ”det 

mest nyskapande jag hört på många år” (”En obligatorisk tarmsköljning”). Rubrikerna och 

underrubrikerna är intressanta eftersom att de framhäver musikgenren i en kontext den endast 

skulle kunnat existera genom postmodern musikestetik och sociokultur.  

 

Förhandlingarna handlar dock inte bara om estetik, utan också om också om en generell 

ignorans. Om det inte fanns den förväntan hade texten inte behövt beröra temat att jämföra 

med det kommersiella fältet för att beskriva konserten. I texten om Oni Ayhuns spelning 

antas en något mer initierad, eller nyanserad ton angående technomusikens ansiktslöshet: 

 

”Han vägrar konsekvent låta sig intervjuas. De fyra singlar han släppt hittills är endast utgivna på vinyl. 

Låtarna saknar titlar och ingenstans nämns det att Olof Dreijer är inblandad. På ett sätt känns det 

väldigt sympatiskt. Många av The Knifes fans skulle förmodligen bli besvikna på Oni Ayhuns 

kompromisslösa techno som i enstaka stunder gränsar till ambient ljudkonst. Ansiktslösheten inom 

techno härstammar från en ursprungsvilja att inte låta människorna bakom överskugga musiken. Om 

det är avsikten på Inkonst misslyckas Olof Dreijer inledningsvis då ingen i publiken kan slita blicken 

från mixerbordet” – Jonas Grönlund 
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Texten ”En obligatorisk tarmsköljning” är intressant eftersom att den explicit eftersträvar 

abstrakt objektivism, och höjer upp formalistisk förnyelse som ett ideal:  

 

”Nyskapande? Det kan vara det av oss musikkritiker mest missbrukade ordet. Tröskeln för att något ska 

beskrivas som nyskapande kan vara väldigt låg. Det kan räcka med att någon ruskar liv i en bortglömd 

genre. Eller spelar black metal i keps. Tro mig därför när jag säger att musiken på det här albumet till 

här det mest genuint nyskapandet jag hört på många år” – Jan Gradvall, min kursivering 

 

”det är uppenbart att Actress inte ens försöker få folk att dansa – han vill flytta om möblerna i våra 

hjärnor. Det är som om någon hade gett två skivspelare till James Joyce. Ulysses
16

-techno” - Jan 

Gradvall 

 

Men det tydliga ”jaget” i texten, samt den uteblivna objektiva beskrivningen om vad som är 

nyskapande, skapar problem i den schematiska stukturen. Detta tyder på en sinnlig 

subjektivism eftersom textförfattaren endast manar till sin auktoritet (och i slutändan 

personliga njutning) som trovärdighetskälla (se kursiveringar): 

 

”Urvalet av artister är obskyrt. Jag har inte hört talas om 80 procent av dem. En del av bidragen är 15 

år gamla, som Penexpers med Autechre, men allt låter skinande nytt, uppochned, extremt, underbart 

vrickat” - Jan Gradvall, mina kursiveringar.  

 

Dansmusiken uppfattas ofta i medieoffentligheten som en lägre form av kultur på grund av 

kommersiella dansmusikgenrens konnotativa referensramar (“knapptryckare” och “vinkande 

monarker”). I och med att musikkritiken i den mer postmodernistiska perioden befinner sig i 

en kommersialiserad kontext där största delen läsare har en viss förförståelse av musiken, 

förhandlar recensenten med den sociokultur hen förväntar sig att läsarna utgår ifrån. 

 

5.4 Musiken som ett sinnligt eller kroppsligt förfarande 
 

Som tidigare beskrivits finns (till stor del av) dansmusikens skönhet eller sublimitet i dess 

fysiska och materiella egenskaper.  När musiken ses som ett sinnligt förfarande fokuserar 

recensenten på att beskriva soundet eller händelsen. Dessa parametrar kan ge njutning för 

åhöraren i sin fysiska direkthet och sensationella novitet. Den affektframkallande aspekten av 

musiken lyfts fram som vital för den lyssnande eller dansande publikens upplevelse. Musiken 

kan beskrivas som ”transframkallande” (”Rytmiskt fyrtaktsmotor”) och ”förtrollande” 
                                              
16

 James Joyce modernistiska roman Ulysses anses (bland annat av NE.se) vara nydanande till formen. 
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(”Kornél Kovács: The  ells”). I Jeff Mills och MSO-texten skapar koncertmästarens 

”utsökta” violinsolo ”andlös stämning” och ”när stråksektionens pizzicatoknäppta rytmfigur 

kommer tillbaka av ’The bells’ är det så tajt att publiken publiken jublar”. I ”Tiden viktig för 

helheten” beskrivs tidsaspekten som viktig för de dramaturgiska möjligheterna:  

 

”[…] Inom en mer komprimerad tidsrymd är stämningen dramaturgiskt tvingad att följa en tvär och 

linjär kurva som lätt blir förutsägbar. Med fem timmar att förfoga över är marionettrådarna mellan scen 

och dansgolv fler och känsligare.” - Jonas Grönlund 

 

Men hur kan sofistikerade rytmer och noggrant nyanserade sound värderas? Beskrivs 

njutningen som högst personlig eller som kvalitéer som bättre åstadkommer detta?  

 

5.4.1 Diskurstema: Rytm och sound som estetisk parameter 

 

En väsentlig del av musikkritiken utgår från de sinnliga upplevelserna i bedömningen av 

konserter och skivor. Här är rytmiken och soundet ett föremål för den estetiska bedömningen. 

Som konsekvens upphöjs egentligen njutning som objektiv bedömningsfaktor. Vilket delvis 

leder till en paradox, om njutning är subjektivt till sin art. Det leder till idén om att vissa ljud 

och rytmer måste tilltala sinnena och kroppen mer än andra ljud och rytmer (för de flesta). 

Denna diskurs verkar prägla många av de mer initierade dansmusikdiskurserna. I praktiken är 

detta bundet till fält som legitimeras av en dominerande samhällsgrupp, om man ska tro 

Bourdieu och Thornton. 

 

De flesta recensenter beskriver soundet genom referenser till tidigare erkända artister eller 

sound för att ge en uppfattning om den sinnliga upplevelsen. Den schematiska strukturen 

bygger på att dessa referenser är laddade med värderingar, eller symboliskt kapital. När 

recensenten skriver att  aba Stiltz “mässar som Moodymann”, utläser jag en opinion hos 

skribenten att den unge artisten fångar och bemästrar den anda och nivå som Detroit-house 

legenden Moodymann har. Djupt funkig house, ambient ljudkonst, Autechre, acid-house, 

Frank Zappa, industrimusik, tribala rytmer, dub, Berlin, krautrock, Nina Simone, vinyl, funk, 

jazz och disco är också exempel på ordval i texterna som konnoterar en legitimitet inom 

house och technofältet. Texterma fokuserar också på det fysiska ljudets betydelse för den 

sinnliga upplevelsen. I recensionen om Jeff Mills och MSO samt Oni Ayhun är 

ljudupplevelsen och högtalarna en del av bedömningen. 
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”Det är dock synd att de elektroniska rytmerna strömmar ut ur högtalarna ovanför orkestern och 

därmed är separerade från resten av musiken. Och så kunde volymen ha varit högre.” - Tor Billgren 

”Den tredimensionella känslan förstärks ytterligare när Driejer låter musiken svepa mellan 

ljudsystemets fyra högtalare” - Jonas Grönlund 

  

5.4.2 Diskurstema: Personlig njutning/jouissance 
 

I denna diskurs är det inte lika viktigt att beskriva soundets detaljer objektivt utan berättandet 

domineras av ”jaget”, som tillsammans med andras (subjektiva) upplevelser är centrum för 

texten. Ibland skapar känslobeskrivningar ambivalens kring bedömningen som i texten om 

Baba Stiltz som beskriver ett inslag om gitarren. Gitarren, som klassiskt stått som motsatspar 

till synten (ett instrument med hög autenticitet inom elektronisk musik): 

 

“Att [ aba Stiltz] är musikaliskt gränslös vet alla som någon gång sett honom dj:a. Ändå vet jag 

knappt hur jag ska reagera när han plockar upp sin vita Fender Stratogaster och river av kvällens första 

riff (riff!). Han sitter på golvet med gitarren i knät och sitt korpsvarta hår hängandes över 

effektpedalerna framför en mållös publik” – Kajsa Haidl, mina kursiveringar 

 

Om den personliga njutningen i slutändan är den faktor som egentligen avgör i de flesta 

recensioner, medan anspråk på objektivism och andlig meningsfullhet endast är pretentioner, 

kanske denna diskurs genomsyrar de flesta av recensionerna. ”En obligatorisk tarmsköljning” 

uppfattas så i och med den närvarande subjektsformen (se citat s.37). Gradvalls subjektivism 

fungerar endast som institutionell tillskrivningspraktik om hans omdöme har giltighet på det 

kulturella fältet eller om hans position på det kulturella fältet redan har tillräckligt med 

symboliskt kapital. Av den anledningen kan han skriva ”tro mig”. Men i övrigt står denna 

diskurs i diskursiv kontrast till musikkritiken som institution, som i grund och botten är byggt 

på att vara en rationell verksamhet skild från intimsfären. Diskursen har svårt att bli tagen 

seriöst om medieoffentligheten eftersträvar objektivism. I den sinnliga subjektivismen har 

inga universella värden någon relevans, utan det är snarare lokala och personliga värden som 

anses relevanta vilket å ena sidan visserligen ger möjlighet att uppvärdera annan musik. Detta 

underminerar den västerländska klassiska musikestetiken som premierar en viss typ av musik 

vars krav är tydligt uppställda och bedömningsbara utifrån språkets ordförråd. Å andra sidan 

kan denna diskurs i praktiken innebära en överensstämmelse med den populistiska estetikens 
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regler och därmed få följden att den kommersiella eller kvantitativa åsikten regerar. 

 

6. Slutsatser och sammanfattning 

 

Det bör först och främst konstateras att uppsatsens resultat är svårt att generalisera på grund 

av det knappa materialet, och detta är inte heller syftet. Texternas korthet och ofta ytliga 

resonemang gör också tolkningarna av texterna mångtydiga. Det man kan se är dock en viss 

tendens till att de texter som gör anspråk på att kliva in i det rationella offentliga samtalet, 

tenderar att antingen söka sig mot en andlig eller objektivistisk diskurs. Den diskursen med 

högst (kulturell) status i medieoffentligheten är i min tolkning den abstrakta objektivismen, 

som premierar formalistiskt nyskapande. 

 

De recensionsdiskurser som tar fasta på de sinnliga aspekterna av lyssnandet och dansandet, 

är dock också väldigt närvarande i mitt material. Dessa icke-verbala aspekter är möjligen 

svårare att bedöma, men få människor tycker dock att all dansmusik är lika bra. Frågan är då 

om det finns det kvalitativa aspekter, en musikestetisk objektivism, att bejaka i denna typ av 

musik? Problemet med diskurser som bygger på musikestetisk objektivism är förstås att det 

innebär elitism och väldigt stora anspråk på sanning. Kanske har den “nya” musikestetiska 

objektivismen omformulerat de gamla värdehierarkierna och nu börjat förklara rytm som 

“högstående” musikalisk parameter. Det är intressant hur jazz och hip-hop i USA har 

institutionaliserats och blivit en del av en amerikansk kanon, från att ha varit endast lågkultur. 

Detta skulle kunna beskrivas som institutionellt förankrade tillskrivningspraktiker, förändrade 

maktstrukturer i marxistiska ordalag eller foucauldiansk mening - som en förändring i 

maktrelationer.  

 

Theodor Adornos konstruktion av andligt och seriöst respektive sinnligt och kommersiellt 

som kan ses som en falsk dikotomi. Funktionalistisk hård house och techno appellerar (i 

första hand åtminstone) till sinnena men definitivt inte till den stora massan. Att konsumera 

samtidens avantgardistiska musik (vad det nu än är) bör tyda på ett större intresse för 

formalistisk förnyelse än att kontemplera gårdagens nyskapande musik, som idag är 

välstuderad och blottlagd, vars formel är avmystifierad (men inte nödvändigtvis ”sämre” för 

det). Atonal musik är inte nyskapande längre. 
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Uppsatsens resultat väcker bland annat frågan hur dansmusik ska värderas estetiskt och vilka 

hinder musiken står inför att legitimeras estetiskt i den nuvarande (svenska) 

medieoffentligheten (utan att behöva argumentera för musikens sociala och kulturella 

betydelse). När musikkritiken premierar en viss typ av format och dansmusiken bedöms 

utifrån detta format, missar vi då dansmusikens estetiska potential och värde? 

 Dansmusiken, oavsett om själva musiken skänker mening, njutning, formalistisk originalitet 

eller låter ”kvalitativt” bra, ställs till stor grad inför en förhandlingssituation med en 

musikestetisk diskurs som genom institutionella utestängningsmekanismer premierar det 

andliga som högre stående på den kulturella hierarkin. Dansmusikens värde kan i dagsläget 

höjas genom att försöka tillskriva musiken en andlig mening och därmed förhandla eller ingå 

i den klassiska musikestetikens diskurs, genom att förklara rytmer och sound som högstående 

parameter, genom att urskilja underground dansmusik från kommersiell, eller genom att 

relativisera det estetiska omdömet. 

 

Att formulera (den kroppsliga) dansmusiken till en estetisk verksamhet, kan paradoxalt nog 

både upphöja och förminska musikens kulturella betydelse. Å ena sidan kan det resultera i att 

man reducerar dansmusikens estetik till eskapism. Å andra sidan om man frångår den 

dominanta västerländska dikotomin andligt/sinnligt och istället ser medvetandet och kroppen 

som sammanlänkande entiteter framkommer en rad nya möjligheter. Nationalencyklopedin 

(2017f) använder begreppet neutral monism för att beskriva en filosofisk åskådning som 

utgår från att ”verkligheten är en konstruktion, baserad på sinnesupplevelsernas innehåll, 

vilka antas vara neutrala i den bemärkelsen att de varken är mentala eller materiella”. I denna 

definition är inte andligt/sinnligt nödvändigtvis en dikotomi, utan kroppen har också 

förmågan att ”lyssna”, hjärnan möjlighet att ”dansa” (Jmfr citaten från Moodymann och Theo 

Parrish).  

 

Min teori är att de sinnliga diskurser har börjat få starkare fäste under 1900-talet då den 

västerländska metafysiska traditionen har börjat ifrågasättas av dels sinnliga 

musikströmningar (impressionismen och jazzen) samt postmodernistiska och 

poststrukturalistiska idéer. Som Gilbert & Pearson tidigare nämnt, så placerar sig 

irrationalitet, känsel, hörsel, kroppen, det kollektiva, och ”det feminina”, mycket utav det som 

dansmusikens estetik bygger på, traditionellt sett lägre på den kulturella hierarkin. 
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Å ena sidan har dessa värdens uppgång en negativ sida också förstås. Vi talar idag om 

känslosamhället, post-sanningens samhälle, en medieoffentlighet där det rationella 

argumentet är irrelevant och dömt till döden i samband med De Stora Berättelsernas Död. 

 

Detta kan bero på att det rationella samhället, den borgerliga offentligheten, bygger på att 

njutning hålls i schack och tillåts sparsamt, detta för att samhället inte ska kollapsa. 

Puritanismen har en lång historia, inte minst sammankopplat till det kyrkliga samhället. Detta 

hänger ihop med en ”auktoritär” samhällsuppbyggnad, medborgarna bör disciplineras och 

ställa sig i ledet och gå till jobbet. En annan åskådning än det kapitalistiska och auktoritära 

bör inte uppmuntras. Den typ av house och techno som framförallt tilltalar det sinnliga och 

kroppsliga, ifrågasätter denna världsbild, den öppnar upp för en användning av musik för 

endast njutningens skull. Dansmusiken premierar värden som är svårare för människan att 

hantera på ett rationellt sätt. Hur kan vi lita på att våra kroppar och sinnen vägleder oss till ett 

gott liv? Hur kan dansmusikens politiska potential utnyttjas för samhällelig förändring, och 

inte stanna vid egoistisk hedonism? 
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