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Sammanfattning
Sedan 1990-talet har uttrycket ”det svenska musikundret” använts för att  beskriva Sverige 

som en stor musikexportör i världen.  Detta  begrepp  är  dock  mångfacetterat  och  inte  helt 

oproblematiskt.  I  denna  uppsats  har  jag  genom en  kritisk  diskursanalys  studerat  hur  det 

svenska musikundret framställs inom kulturjournalistiken. Mitt syfte har varit att ta reda på 

vilka diskurser av det svenska musikundret som dominerar i medieframställningen, hur 

dikotomin kultur och ekonomi synliggörs i framställningen av dessa diskurser samt vilken roll 

journalisten har i reproducerandet. Uppsatsen  har  Bourdieus teorier om kapital och fält som 

grund, vilka är essentiella för förstå de regler som förekommer inom populärmusikens 

produktionsfält. Vidare har jag utgått från kritisk teori, forskning kring kulturjournalistik samt 

relationen mellan ekonomi och kultur. I min analys har jag kommit fram till fyra dominerande 

diskurser  –  den  postmoderna,  den  marknadsliberala,  den  kollektivistiska  och  den  anti-

nationalistiska diskursen. Utifrån dessa diskurser har jag kommit fram till några olika sätt som 

dikotomin kultur och ekonomi synliggörs på. Det har skett en de-differentiering och 

placeringen  på  produktionsfältet  kan  idag  tillåtas  vara  närmare  den  kommersiella  polen. 

Musikundret är en del av ”varumärket Sverige”, där Sverige som musikland lyfts fram, och 

fungerar  som  en  populärmusikalisk  kanon  eftersom  uttrycket pekar på någon slag enhet. 

Journalisterna  är representanter i ett åsiktsmaskineri som handlar om det svenska musik-

undret, vilka till stor del består av vita män. De bidrar till formandet och reproducerandet av 

synen på det svenska musikundret som baseras på subjektiva åsikter. Synen på populärmusik 

verkar från journalisthåll ha förändrats mot en större öppenhet även för mer kommersiella 

akter inom musikundret. Det visar på att journalisternas texter präglas av den samhälleliga 

kontexten, samtidigt som deras texter är med och formar samhällskontexten. 

Nyckelord

det svenska musikundret, kulturjournalistik, kritisk diskursanalys, Bourdieu, populärmusikens 

fält, kanon  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1.0 Inledning 
Sverige är världens största musiknation per capita och världens tredje största popexportör, 

vilket inte minst märks genom alla de svenskkomponerade poplåtar som ofta toppar listor runt 

om i världen (Moser 2014). Sverige som popnation har rötter bakåt i musikhistorien med band 

som Abba, Europe och Roxette, men det var på 1990-talet som musikexporten expanderade 

med  Cheironstudion  som  producerade  världshits  till  amerikanska  artister.  Uttrycket  ”det 

svenska  musikundret”  myntades  och  medierna  hängde  med  i  de  nationalromantiska 

hyllningskörerna (Fleischer 2012:417ff).  Exportvurmen för svensk musik som förekom på 

1990-talet har idag gått tillbaka till en mer stabil nivå och begreppet som idag är allmänt känt, 

används ofta synonymt med den svenska musikexporten. Under årets Grammisgala fick den 

svenske, forne Cheironproducenten Max Martin hederspriset där juryns motivering avslutades 

med att han är ”en musikalisk inspiratör och förebild som bär och driver det som vi kallar det 

svenska  musikundret”  (SVT  Play  2016).  Det  svenska  musikundret  som  begrepp  är 

svårdefinierat och föränderligt samt vad som inbegrips beror på vem man frågar. Det är även 

svårt att ringa in vad det ”svenska” består i.

Kulturjournalister har ofta en tveksam inställning till kommersiell kultur, något som verkar ha 

förändrats då ett flertal positiva röster om musikundret har kunnat höras. Kan framgången för 

musikexporten  ha  gjort  att  musikens  kommersiella  aspekter  (så  som  listplaceringar) 

legitimerat det svenska musikundret som fenomen? Max Martin tilldelades även 2016 års 

Polarpris, vilket delas ut i de ”fina salongerna” och som tidigare har tilldelats legendariska 

musikskapare med högre status inom populärmusikgenren. Detta har fått både positiva och 

negativa omdömen från kulturjournalister. I medierna kan man märka både stolthet för att 

svenskar är bra på pop, men också en problematiserande inställning till det kommersiella. Det 

förekommer en ambivalens kring och tvetydighet till det svenska musikundret. Journalister 

har  en  viktig  roll  som  både  opinionsledare  och  smakdomare  eftersom  deras  åsikter  gör 

distinktioner inom kulturen och de kan upphöja akter genom att ”välsigna” dem eller sänka 

genom sågningar. Därför vill jag studera vad som lyfts fram och hur samtalet i pressen går 

kring begreppet det svenska musikundret. Jag vill också ta reda på hur kultur och ekonomi 

behandlas samt hur journalistens roll fungerar.
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1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att genom en kritisk diskursanalys studera hur det svenska musik-

undret framställs i pressen. Jag kommer undersöka kolumner, krönikor och ledare i dags-, 

kvälls-, gratis och fackpress  som nämner begreppet det svenska musikundret. Tidningarna är 1

både  rikstäckande  och  lokala.  För  att  få  ett  aktuellt  resultat  har  jag  begränsat 

undersökningsperioden till 1 januari 2015 till 1 april 2016, eftersom mitt syfte är att se vilka 

diskurser  som  framkommer  idag.  Jag  kommer  utifrån  detta  också  analysera  synen  på 

populärkultur  genom att  ta  några  olika  aspekter  av  kultur  och ekonomi och journalistens 

funktion i formandet av dessa diskurser. 

1.2 Frågeställningar 
Mina frågeställningar är:

• Vilka diskurser av det svenska musikundret dominerar i medieframställningen?

• Hur synliggörs dikotomin kultur och ekonomi i framställningen av det svenska 

musikundrets diskurser?

• Vilken roll har journalisten i reproducerandet av det svenska musikundret?

1.3 Avgränsning 
Det svenska musikundret  syftar  ofta  på den svenska musikexporten.  Till  skillnad från att 

använda uttrycket ”den svenska musikexporten”, antyder musikundret en annan dimension än 

bara export. Detta för tankarna till det smått magiska och övernaturliga i att lilla Sverige blivit 

ett stort musikland! Ibland innefattar det svenska musikundret musikexport inom alla genrer 

och ibland bara inom pop. Ibland är all inhemsk musik med och ibland bara export. Förutom 

begreppet det svenska musikundret, stöter man ibland på ”det svenska låtskrivarundret” eller 

”popundret”.  Jag  anser  att  det  förstnämnda  begreppet  syftar  på  ungefär  samma sak  som 

musikundret men jag tycker det är missvisande att bara tala om låtskrivare, eftersom många 

svenska artister utan egenskrivet material gjort sig kända utomlands. Uttrycket det svenska 

musikundret ger mig en konkret och hanterbar avgränsning, trots att det är något diffust.

 Norrköpings Tidningar, Dalarnas Tidningar, Göteborgs-Tidningen, Svenska Dagbladet, Norrländska 1

Socialdemokraten, Borås Tidning, Arbetarbladet, Nöjesguiden, Arbetaren, Dalademokraten och 
Dagens Nyheter.
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Jag är inte intresserad av att ta reda på varför Sverige blivit en musikalisk stormakt, eftersom 

det  finns  mycket  bra  forskning  kring  detta.  Däremot  kommer  jag  i  kapitlet  med tidigare 

forskning ta upp de gängse anledningarna till detta, för att läsaren ska få en bild av vad som 

påverkat.

Jag har gjort  avgränsningar i  materialet  till  att  fokusera på kulturjournalistiska texter som 

nämner det svenska musikundret och som rör sig inom populärmusiken. Dessa texter har en 

subjektiv avsändare vilket skiljer dem från nyhetsartiklar. Anledningen till att jag valt bort 

nyhetsartiklar är att jag i en pilotstudie gjorde en analys utifrån nyhetsartiklar och tyckte att 

materialet var otillräckligt för att kunna göra en intressant kritisk diskursanalys. Texterna var 

både korta och svåra att behandla som ett enhetligt material och innehållet föreföll vara tunt.

1.4 Disposition 
Innan jag redogör för tidigare forskning kommer jag ge en kort bakgrund till  det svenska 

musikundret. I avsnitt två tar jag upp tidigare forskning, jag kommer kort nämna bakgrunden 

till varför Sverige blivit en stor musiknation och nämna svenskhet, kulturen i samhället och 

även  ett  exempel  på  musikkritik  och  diskursanalys.  I  teoridelen  förklaras  de  vetenskaps-

teoretiska perspektiven kritisk teori och postmodernism och begrepp så som populärmusik, 

autenticitet  och  kulturjournalistik  kommer  behandlas.  Tyngdpunkt  kommer  läggas  på 

Bourdieus teorier om fält och kapital. I materialdelen i avsnitt fyra kommer jag förklara hur 

urvalet av krönikor, kolumner och ledare gått till. I metoddelen redogör jag för den kritiska 

diskursanalysen och hur  jag  gått  tillväga samt  viktiga  begrepp som hör  till  den,  vilka  är 

diskurs,  makt,  hegemoni  och  ideologi.  Analysen  i  del  fem  är  indelad  efter  mina  fråge-

ställningar. Först kommer min resultatredovisning som är indelad i fyra olika diskurser. Efter 

det följer en diskussion kring några ämnen som rör sig inom samspelet mellan kultur och 

ekonomi och det svenska musikundret samt journalistens roll, innan min slutdiskussion får 

sammanfatta uppsatsen.

1.5 Det svenska musikundrets bakgrund
Det svenska musikundret kan ha sina rötter i Abbas storhetstid, men det är på 1990-talet som 

begreppet börjar användas.  1993 bildades intresseorganisationen Export  Music Sweden då 

några musikorganisationer gick ihop för att  främja musikexporten.  Uttrycket ”det svenska 
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musikundret” började användas och 1994 började musikexporten som fenomen förkomma i 

medierna. Popmusiken fick betydelse i ”den nya ekonomin”, som nu inte bara skulle handla 

om industriexport (Fleischer 2012:418). Musikexporten var som ett ljus i tunneln efter den 

lågkonjunktur som rått i första halvan av decenniet. Svenska produkter blev billigare vilket 

främjade exporten och en stor tilltro till den nya digitala tekniken växte fram (ibid. 412). Den 

svenska musikexporten rullade på med Cheiron-studions hits och Ace of Bases och Cardigans 

erövringar i USA. Export Music Sweden gjorde en undersökning om musikens värde 1996-97 

med  stöd  från  Kulturrådet.  Där  började  man  tala  om  Sverige  som  den  tredje  största 

musikexportören i världen, vilket blev väsentligt i berättelsen om det svenska musikundret. 

1998 införde handelsminister Leif Pagrotsky ett ”pris för utom-ordentliga insatser för svensk 

musikexport” och kommunala musikskolan fick mer anslag. Pagrotsky hade mindre fokus på 

musiken som en egen exportprodukt och mer hur det kunde marknadsföra Sverige som ett 

varumärke. Det var mer kvalitet än kvantitet, men handlade om nationalromantiska kvaliteter 

och inte om konstnärlig kvalitet (ibid. 420-424). Men it-bubblans crash kom våren 2000 och 

sedan blev musiken successivt  inbegripen i  ”upplevelseindustrin”,  vilket  innehöll  allt  från 

skivförsäljning till idrott (ibid. 412).

Idag har Sverige en stor musikexport och det svenska musikundret lever och frodas, trots 

många  förändringar  i  och  med  digitaliseringen  av  musikindustrin.  Det  ekonomiska 

perspektivet och exporthysterin, där musikexporten skulle blir en ny basindustri är det tyst om 

idag. Musikexporten tycks ha hamnat på en stabil nivå och det ses idag som en självklarhet att 

svenska artister, låtskrivare och producenter kontinuerligt lyckas internationellt.
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2.0 Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen om det svenska musikundret kretsar kring dess uppkomst, om 

klusterteorier  där liknande varor och en del om den kommunala musikskolan. Mycket av 2

forskningen har stort fokus på ekonomiska aspekter och lite på musikundret som begrepp, och 

hur det verkar utifrån ett mer kulturellt eller identitetsskapande perspektiv. Jag kommer kort 

redogöra för olika anledningar till musikundrets uppkomst som kan vara en bra grund i 

förståelsen av fenomenet. Vidare tar jag upp hur kultur behöver ett annat hänsynstagande än 

ekonomiska perspektiv, och hur kultur och ekonomi blivit mer sammanflätade. Två relevanta 

studier om musikjournalistik kommer jag beröra innan autenticitetsbegreppet tas upp till sist. 

2.1 Det svenska musikundrets uppkomst

I Beyond ABBA: The Globalization of Swedish Popular Music (2010), tar Ola Johansson upp 

sju teorier till Sveriges framgångar inom populärmusiken. Förebilder så som Abba kan ha 

uppmuntrat, svenskar är early adopters som tar upp nya trender snabbt och sätter modernitet 

framför tradition, färdigheter i engelska, globaliseringsteorin som innebär att lanseringar  

utomlands idag ses som en naturlig fortsättning på en inhemsk lansering, den lilla marknaden 

i Sverige, musikkluster samt statligt och kommunalt stöd. Trots dessa faktorer till framgång 

för svensk musikexport så menar Johansson att siffrorna har dalat sedan 1990-talet, vilket kan 

bero på en intäktsnedgång i hela världen, med streamingen som en faktor. Han betonar också  

att man måste se hur neo-liberalismens hegemoni och dess nedmontering av välfärdsstaten har 

påverkat skapandet av en fruktsam grund för svensk musikexport. 

Kim Forss studier för ESO, Att ta sig ton (1999),  innehåller fakta om musikexporten och i 

mitt researcharbete har jag stött på en hel del referenser till denna rapport. Till skillnad från 

Johansson menar Forss att musikframgångarna uppstått utan stöd från samhället, bortsett från 

stödet  till  de  kommunala  musikskolorna.  I  förordet  skriver  ordföranden  för  ESO  att 

”rapportens huvudtes är att branschen blomstrar just för att det fått utvecklas i marknads-

mässig frihet, och i en miljö som utgörs av en god och av musikskolan fostrad publik” (Forss 

1999:3f). Forss diskuterar några förklaringar till varför tillväxtförloppet inom musikbranschen 

 Kluster definieras som produktionen av liknande varor och tjänster inom ett rumsligt definierat 2

område (Braunerhjelm 2009)
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startade, där tre områden beaktas – marknad, utbildning och organisation. Viktiga faktorer för 

ökad musikexport är satsning på att få internationella företag att investera i Sverige, underlätta 

för nya företag inom musikbranschen, bredda musikutbildningen, uppmuntra till skapandet av 

intresseorganisationer  samt  utveckla  marknaden  (öka  efterfrågan  på  popmusik  genom 

avreglering)  (ibid.  127-143).  I  Braunerhjelms studie om kluster, som baseras på intervjuer 

med personer i svensk musikbransch, nämns andra faktorer som gjort Sverige bra på musik. 

Respondenterna lyfter fram att Sverige är ett multikulturellt popland som är bra på 

mainstreamproduktion och sämre på att vara unika eftersom vi saknar kulturell identitet 

(Braunerhjelm 2009:396).  

Sverige som musikland går tillbaka till 1970-talet då Abba hade sin storhetstid. Nils Hansson 

tar upp hur det inom populärmusiken i svenskt musikliv under denna tid förekom en tudelning 

mellan den kommersiella svensktoppsmusiken å ena sidan, och musikrörelsens progressiva 

musik å andra. Denna tudelning har präglat det svenska musikklimatet långt in i det efter-

följande decenniet. Hansson ger även en bredare bild genom att ta upp andra genrer som varit 

populära, så som progg, hiphop, hårdrock och indiepop (Hansson 1998:67-69). 

2.2 Ett särskilt hänsynstagande av kulturen

Rasmus  Fleischer studerar i Musikens politiska ekonomi (2012) förändringar inom musikens 

politiska ekonomi under 1900-talet och kopplar ekonomiska aspekter till kulturen, vilket gör 

studien relevant för min uppsats. Dessa förändringar har skett eftersom nya ljudmedier har 

ändrat villkoren för musiken. Begreppet musikens politiska ekonomi innebär den samhälleliga 

förmedlingen mellan musik och ekonomi och handlar om skapade regelverk för kulturen och 

hur de upprätthålls och utmanas. Musik kräver ett speciellt hänsynstagande och både 

separeras från och integreras i varumarknaden, vilket skapar två sidor av samma mynt – en 

dialektik mellan industrialisering och estetisering (Fleischer 2010:18f). Fleischer tar reda på 

hur musiken görs till en vara. Musiken är nära kopplat till den materiella formen vilket präglat 

hela branschen genom förändringarna i historien. Det finns en etablerad skillnad mellan 

musik och medium där skillnaden finns i det materiella, vilket också är instabilt. Denna 

skillnad måste hävdas om igen för att musiken ska fortsätta ha status som konstart (ibid. 462). 

Jag kommer återkomma till detta genom avspaltningsteori i kapitel 3.4. 
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I Kulturens nya vägar (2003) redogör Sven Nilsson på ett djupgående plan hur den svenska 

kulturpolitiken förändrats över tid och de historiska och samhälleliga anledningarna till detta. 

Han tar upp viktiga begrepp och teorier för att förstå hur kulturen fungerar i samhället, vilket 

är  ett  bra  komplement  till  Fleischers  emellanåt  snäva  fokus  på  ljudmediets  förändring. 

Kulturbegreppet  fick  en  annan  betydelse  i  övergången  mellan  1980-  och  1990-tal  och 

gränserna  mellan  högt  och  lågt,  kommersiellt  och  icke-kommersiellt,  fint  och  fult  blev 

suddigare. Sambandet mellan kultur och ekonomi blev oundvikligt om man skulle försvara 

det man som kulturutövare höll på med. Även samverkan mellan offentligt och privat blev 

mer  positivt  laddat  (Nilsson  2003:246f).  Idag  är  marknadsekonomin  och  den  offentliga 

sektorn nära  länkade,  även om de fortfarande framställs  som motsatser  (ibid.  422).  Både 

Fleicher och Nilsson tar  upp viktiga aspekter  av förhållandet  mellan kultur  och ekonomi, 

vilket är relevant i min diskussion om detta längre fram i uppsatsen.

2.3 Svenskhet
I  en analys  av det  svenska musikundret  går  det  inte  att  komma ifrån frågan om vad det 

”svenska” innebär, men att försöka göra en definition av det svenska i populärmusiken är 

svårt. Jan Kask & Göran Bergendahl (1998) gör ett försök och menar att själva kärnan i det 

svenska kan ses som den medvetna mixen av inhemskt och utländskt, högt och lågt, enkelt 

och  komplext  samt  individuellt  präglat  men  med  ett  universellt  intresse.  Det  finns  dock 

bakomliggande  anledningar  till  varför  man  talar  om svenskhet,  som jag  finner  vara  mer 

intressant  för  min  uppsats.  Lars  Lilliestam (1993)  diskuterar  detta  utifrån  två  perspektiv; 

svenskhet i musiken (det musikaliska) och svenskhet kring musiken (det icke-musikaliska). 

Musik blir svensk när den förmedlar betydelser som bara kan förstås helt inom ramverket för 

svensk kultur, när en musikstil dominerar eller bara existerar i Sverige eller musik som är 

ideologiskt svensk; det vill säga att den skyddar eller skapar en svensk identitet. Man kan dra 

paralleller till det svenska musikundret, där det kan finnas ideologiska anledningar till att se 

musiken som svensk. Som Lilliestam säger: ”Vem talar om svenskhet till vem i vilket syfte?” 

Men även om svenskhet är något som varierar över tid och är beroende på vem man frågar så 

är det en mekanism inom det svenska musikundret som man inte kan bortses ifrån (Lilliestam 

1993:118-121). 
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2.4 Musikkritik i pressen

Jag ska nu redogöra för Kristina Widestedts tillämpning av diskursanalys i sin avhandling Ett 

tongivande förnuft (2001). Hon studerar musikkritik i dagspress under två sekler, där 

förhållandet mellan förnuft och känslor utgör en kärna i musikkritiken som offentligt samtal. 

Denna avhandling ger en bra inblick i kritikens godtycklighet och den dominerande roll 

kulturjournalisten har. Till skillnad från nyheter som är en förnuftsorienterad diskurs, så 

grundar sig den journalistiska kritiken på känslor, vilka är problem eftersom de är personliga, 

privata och saknar allmängiltighet. Det gör det estetiska omdömet grumligt (Widestedt 

2001:7f). Musikkritik fungerar som ett system av maktrelationer där kritiken konstruerar 

musiken som ett kunskapsobjekt för att hantera detta förhållande (ibid. 16). Känslorna 

institutionaliseras och blir opersonliga genom nyhetsjournalistikens tidseffektiva 

produktionsapparat och systematik, formalisering och rationalitet som typiska aspekter. Som 

metod har Widestedt konstruerat en modell för tematisk diskursanalys (ej uttalat kritisk) för 

att kunna studera ett stort antal texter. Arbetet börjar som kvantitativ metod i hanteringen av 

materialet och hon har delat upp det analytiska arbetet i tre steg. Först identifieras de olika 

beskrivningsformerna som musikkritiska texter innehåller (ibid. 40f). I steg två används 

diskursteman som verktyg för att beskriva innehållet i den musikkritiska diskursen. 

Musikkritikens innehåll karakteriseras med hjälp av fyra diskursteman, utifrån vilka text-

analyser görs. Artiklarna plockas isär och sätts sedan ihop till olika teman för att komma åt 

diskurselementen, det som kännetecknar musikkritiken vid olika tidpunkter. I det tredje steget 

sammanförs beskrivningsformer och diskursteman med institutioner, vilket leder oss till de 

institutionella diskurselement som är principen för denna empiriska undersökning av musik-

kritiska texter (ibid. 45f).  

Lars Lilliestam har gjort en fallstudie av musikjournalistiken i samband med Kents album-

släpp av Vapen & Ammunition 2002, Bilderna av Kent (2003), som går att applicera på annan 

musik. Studiens syfte är att beskriva diskursen kring detta i sin helhet, genom att studera 

albumrecensioner. Han studerar de språkliga greppen och på vad recensionerna handlar om 

och han menar att musikjournalister använder ett speciellt och begränsat språk som inte bara 

är knutet till musik. Det förekommer referenser till andra låtar och artister vilket förutsätter att 

läsaren har samma referensramar. Värdeomdömen görs utan förklaringar och beskrivningar 
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återanvänds. Detta sätt att skriva tillhör en autenticitetsdiskurs som är viktig inom rocken. 

Denna studie tar upp hur journalisterna verkar, i termer av till exempel upprepningar och att 

hålla rockmyten vid liv (Lilliestam 2003). Även denna studies fokus på kulturjournalistens 

roll har varit användbart i min analys. 

2.5 Autenticitet

Antologin Sign O’The Times (2011) som bygger på diskursanalys av popmusik, tar upp äkthet 

och autenticitet som en parameter för vilken musik som har status. Bergman et al. använder 

Bourdieus intellektuella och kommersiella poler som positionerna man måste förhålla sig till. 

Symboliskt kapital genererar autenticitet till artister vilket ger en bättre plats på fältet. Detta 

kapital får man genom att ha kunskap om fältets historia vilket skapar en förmåga att ”förhålla 

sig  till  ’rätt’  auktoriteter  inom  populärmusiken”.  En  journalist  med  symboliskt  kapital 

betraktas  som  ”ett  ’facit’ när  äkthet  och  ’god  musik’ ska  identifieras”  (Bergman  et  al. 

2011:48). 

I antologin Rundgång: Genus och populärmusik (2009) har jag studerat texter av Hasse Huss 

och Hillevi Ganetz. Genus är inte fokus i min uppsats, men däremot kommer det beröras då 

det  har  koppling  till  andra  perspektiv.  Huss  studerar  genus  och  genre  och  diskuterar 

smakhierarkier  inom  populärmusiken  utifrån  det.  Trots  mer  och  mer  genomsyrande 

marknadsekonomi är icke-kommersialism och autenticitet viktigt för vad som anses ha status 

menar Huss (Huss 2009:235). Autenticitet har en koppling till genren rock, medan popen ses 

som  artificiell  och  därför  sämre.  Till  exempel  ses  rockens  gitarr  som  ett  mer  autentiskt 

instrument  än  vad  popens  synth  gör  (ibid.  194).  Detta  förklarar  mekanismerna  i 

autenticitetsfokuset i ovanstående Kent-studie. Ganetz tar upp hur genus och sexualitet ”lärs” 

och skapas i en konstant process inom populärmusiken utifrån en undersökning av talang-

realityn Fame Factory. Ganetz är som Huss inne på statusfaktorer och understryker vikten av 

att ha rätt publik för att få högre status. Publiken bekräftar kulturen och tvärtom och de genrer 

som har en stor publik bestående av unga flickor har alltid ansetts vara lägre stående, just för 

att de är unga och saknar resurser och makt i kombination med det kvinnliga könet. Artister 

med en publik bestående av män är däremot mer eftersträvansvärda (Ganetz 2009:176f).  

���9



3.0 Teoretisk ram 
I detta avsnitt kommer jag definiera de viktigaste teorierna och begreppen i analysen. Jag 

börjar med att redogöra för de två vetenskapliga perspektiven kritisk teori och post-

modernism, varav det förstnämnda är nära kopplat till kritisk diskursanalys. Stor vikt läggs 

sedan vid Pierre Bourdieus teorier, som är essentiella för förstå de regler och villkor som 

förekommer inom populärmusikens produktionsfält. Även Fleischers avspaltningsteori och 

kulturjournalistik kommer förklaras här. 

3.1 Kritisk teori

Kritisk teori är ett av uppsatsens mest centrala perspektiv då det genom det kritiska synsättet  

är tätt kopplat till kritisk diskursanalys. Den har rötter i nymarxism och uppstod genom 

Frankfurtskolan. Kritisk teori skapar en motvikt till och en medvetenhet om de beskrivningar 

vi uppfattar som normala. Den har en politisk dimension, ifrågasätter institutioner, ideologier 

och asymmetriska maktstrukturer som är dolda eller tas för givet (Alvesson & Sköldberg 

2008:288). Det centrala är ifrågasättande av dessa dominansförhållanden som skapar 

cementerade sociala former som underordnar människor och tenderar att likrikta människors 

tänkande (ibid. 348). Kritisk teori fokuserar mycket på kulturella aspekter av samhället och 

hur dessa har en koppling till det ekonomiska och tekniska (ibid. 309). 

3.2 Postmodernism 

Postmodernism har präglat mycket av populärkulturen idag. Det är ett vetenskapligt 

perspektiv och ett komplext begrepp då det rymmer en mängd olika områdesinriktningar och 

teman. Postmodernism kan sammanfattas i några grova, generella drag, till exempel 

inriktningen på konsumtion (istället för produktion), kommersialisering, pluralism, 

fragmentering och stilblandning, där språket har en viktig roll. En annan central aspekt är de-

differentiering som innebär att skiljelinjer suddas ut; så som mellan hög och låg kultur 

(Alvesson & Sköldberg 2008:392f). Regler saknas och allt tillåts och postmodernismen lyfter 

fram begrepp så som obestämbarhet, komplexitet, men även lekfullhet, spontanitet och begär. 

Man vill ha variation, påvisande av inkonsistenser, multipla tolkningar och att olika röster ska 

få höras. Man har en skeptisk syn på världen och kritik riktas mot objektiva ståndpunkter. 

���10



Verkligheten kan representeras på olika sätt och representationer är många gånger godtyckliga 

(ibid. 398f). Postmodernisten Jean-François Lyotard menar att smak är irrelevant och pengar 

är det enda tecknet på värde, ett något drastiskt uttalande (Storey 2012:191). Inom 

populärmusiken idag finns dock ett fokus på att tillfredsställa publiken och möta målgruppens 

efterfrågan, istället för fokus på den konstnärliga produktionen (Mattmar et al. 2013). I 

föreliggande uppsats utgör det postmodernistiska perspektivet nödvändig teori för att ge 

förklaringar för hur man ser på populärmusiken i ett mer marknadsanpassat samhälle. Här kan 

man se hur skillnaderna i synen på populärkultur skiljer sig radikalt mellan post-modernismen 

och kritisk teori.  

3.3 Populärmusik
Vidare behövs en definition av vad det populära i populärmusik innebär. Populärkultur brukar 

definieras utifrån egenskaper det inte har och det finns några olika definitioner på begreppet 

som kan förklara det populära. Kortfattat kan populärkultur definieras utifrån att det är den 

kultur som blivit över när man valt ut vad som är finkultur. Det populära kan vara omtyckt av 

många och ha en kvantitativ dimension. Populärkultur kan också definieras som masskultur, 

det vill säga en kommersiell kultur och en kultur för folket. Till sist kan det vara en plats för 

en hegemonisk kamp mellan dominerade och dominerande grupper (se metoddelen för vidare 

förklaring av begreppet) (Storey 2012:5-13). Det populära brukar ofta syfta på att det är en 

massa som gillar något, vilket gör det mindre fint och mindre exklusivt. Idag syftar ordet 

populärmusik ofta på pop, vilket oftast syftar på pop som genre. Samtidigt rymmer begreppet 

populärmusik fler genrer än bara pop. 

3.4 Populärmusikens fält
Jag ska nu redogöra för  Bourdieus relevanta teorier,  med fält  först  ut.  I  Konstens Regler 

(2000)  beskrivs  ett  fält  som  en  avskild  arena  med  ett  system  av  relationer  där  aktörer 

interagerar med varandra utifrån sina olika positioner. Fältet är relativt oberoende och har 

egna  inträdeskriterier,  bedömningsmått  för  framgång  etc  (Broady  2000:9f).  Aktörer  inom 

detta fält  är låtskrivare, förläggare, kulturjournalister med flera. Institutionerna på fältet är 

förlag,  skivbolag,  kulturtidningar  etc.  Det  finns  ett  maktfält  som  består  av  de  som  har 

tillräckligt mycket kulturellt och ekonomiskt kapital för att kunna ha dominerande positioner 
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(Bourdieu 2000:314). Inom maktfältet finns produktionsfältet, som till exempel innehåller allt 

från  konstnärliga  verk  och  genrer,  till  författarna  och  olika  livsstilar  (Broady  2000:10). 

Bourdieu  exemplifierar  sina  teorier  utifrån  det  litterära  fältet,  men  jag  ansluter  mig  till 

”populärmusikens fält” som Bergman et al. använder sig av med inspiration från Bourdieu. På  

populärmusikens fält produceras, värderas och konsumeras kändisskap, låtar, genrer i relation 

till andra låtar, genrer och musiker samt kritiker, skivbolag och konsumenter. Fältet innehåller 

alltså även andra aktörer som är kopplade till populärmusiken och inte bara själva musik-

skaparna, så som kulturjournalister. På fältet pågår konflikter aktörerna emellan (Bergman et 

al. 2011:45ff).

Bourdieu använder  sig  av begreppet  kapital  för  att  förklara  aktörernas  rörlighet  på fältet. 

Människor bär med sig olika tillgångar, ett  bagage med kulturellt,  ekonomiskt och socialt 

kapital som kallas habitus. Det handlar om smak och huruvida man har en kulturell bakgrund, 

ekonomiska tillgångar och hur stort nätverk man har (Bourdieu 2000:376). Symboliskt kapital 

kan man erhålla efter en tid på fältet genom det sammanlagda kapitalet och handlar om status 

och erkännande. Vilka som har högst status varierar över tid. Har man rätt sorts kapital har 

man definitionsföreträde till att avgöra vad som är god konst och bra smak. Smak är något 

man också  har  med sig  i  habitus,  som är  en  klassmarkör.  Bourdieu talar  om distinktion, 

isärhållande,  vilket  innebär  att  smak  också  är  avsmak  för  andras  smak  (Bergman  et  al. 

2011:48).  Smak  är  kopplat  till  makt  och  kulturella  skillnader  legitimerar  olika  makt-

förhållanden vilket gör smakskillnader ideologiska (Storey 2009:498).

Det  kulturella  fältet  (populärmusikens  fält)  präglas  av  ekonomiska  och  politiska  vinst-

påtryckningar som kommer utifrån. På produktionsfältet finns det två poler; den intellektuella 

polen där man söker erkännande från kollegor och den kommersiella polen där kulturen är 

massproducerad (Broady 2000:17). Därför pågår en ständig strid på fältet mellan två principer 

– den heteronoma, som främjar  de som är  ekonomiskt  dominerande inom fältet,  och den 

autonoma där framgång ses som ett kompromissande från konstnärens sida, alltså ”konst för 

konstens skull”  (Bourdieu 2000:315).  Verk som skapas för  publiken eller  som skapar  sin 

publik blir ett värderingskriterium och visar på graden av självständighet eller underkastelse 

gentemot  publiken  och  marknaden  (ibid.  317).  Populärmusikens  fält  är  idag  nära  den 

kommersiella  polen,  där  musiken  många  gånger  underkastar  sig  marknaden.  Men 

musikbranschen och kulturvärlden har förändrats sen Bourdieu skrev Konstens regler i början 
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av 1980-talet.  Den marknadsstyrda ekonomin präglar  samhället  mycket  mer idag och har 

trängt in på kulturens domäner, vilket jag nämnde tidigare.

Fleischer tar upp en bra förklaring till relationen mellan kultur och ekonomi i sin 

”avspaltningsteori”. Han menar att det finns värden i samhället, vilka omförhandlas i 

förhållande till hur samhällets normer är. Ett konstnärligt verk innehar inte enbart ekonomiskt 

värde, utan det finns andra värden som är beroende av mänskliga faktorer. Vissa sysslor 

”spaltas av” från (det ekonomiska) värdet och behandlas som outbytbara, personliga och 

innerliga, tillskillnad från själva varorna som är utbytbara. Denna avspaltningsteori förklarar 

varför tänkande inom kapitalistiska moderniteten karakteriseras av polära motsatser. Det 

konstnärliga handlar om själviskhet där konstnären själv väljer sitt uttryck och om konstnären 

kompromissar med andras önskemål försvagas det konstnärliga anspråket (Fleischer 

2010:25f). Konstnärlig frihet innebär ett avspaltat reservat där kapital inte släpps in förrän 

konstverken antagit varuform. Men avspaltningen måste upprätthållas för att för att musiken 

ska behålla sin status (ibid. 32). Det finns en koppling mellan det avspaltade reservatet och 

produktionsfältet, eftersom båda vill hålla de ekonomiska aspekterna på avstånd, iallafall i 

början. 

3.5 Kulturjournalistik 
Jag  ska  nu  kort  redogöra  för  hur  kulturjournalistik  definieras,  och  sedan  vad  som 

karaktäriserar de olika typerna av kulturjournalistiska texter. Enligt Nationalencyklopedien är 

kulturjournalistik:

”benämning på ett brett spektrum av journalistiska genrer, från den litterära essän och recensionen till 

intervjun och nyhetsreportaget, som har ämnet kultur, i vid mening, gemensamt och skiljer sig från annan 

journalistik genom att skribenten/reportern tillåts vara subjektiv och inte representera någon annan än sig 

själv och sin egen sakkunskap” (Nationalencyklopedien). 

Kulturjournalistiken är en motpol till nyhetsjournalistikens snabbhet och direkthet och den är 

subjektiv,  långsam,  eftertänksam  och  gränslös.  Dessa  skiljs  åt  genom  att  benämnas  som 

rapporterande  eller  kommenterande  journalistik,  news  vs  views.  Dessa  två  behöver  dock 

varandra för att fungera (Sandström 2010:38f). Inom nyhetsjournalistiken är man förtjust i det 
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mätbara  vilket  skapar  en  föreställning  om att  endast  det  har  ett  värde.  Mjuka kvalitativa 

värden är svåra att göra till nyheter, vilka är hårda och kvantitativa. Inom kulturjournalistiken 

är man tvärtom skeptisk till det mätbara, och man fokuserar på kvalitet (ibid. 43). Mina texter 

kan alla definieras som tillhörande kulturjournalistik, då de alla är subjektiva.

Nu ska jag kort ta upp vad som utmärker de olika typerna av texter som finns i mitt material. 

En ledare är en argumenterande text av en skribent som har samma ideologiska hemvist som 

tidningen.  En ledarsida  ska  vara  konsekvent  så  läsaren  kan känna igen sig,  därför  måste 

innehållet  passa  ihop  med  den  fasta  ideologiska  grunden  som  tidningen  har  (Nordenson 

2008:55). Det ska finnas kontinuitet i åsikterna. En kolumn är ett ”återkommande utrymme i 

tidning eller  tidskrift  för  personliga kommentarer  av opinionsbildande eller  underhållande 

karaktär” (Nationalencyklopedien). Kolumn är en blandning av en ledare och ett kåseri (en 

lättsam text) och bör driva en tes, argumentera och vara ett personligt inlägg i en fråga som 

ska bilda opinion. Däremot kan en kolumn kan vara mer personlig än en ledare och behöver 

heller inte passa in i tidningens politiska hemvist (Nordenson 2008:160ff). En krönika är från 

början en ”översikt över viktiga aktuella händelser i  tidsföljd”. Idag används krönika mer 

allmänt om en personligt text om ett aktuellt ämne och ofta synonymt med kolumn. I mitt 

material är krönika den vanligaste benämningen på dessa typer av personliga texter (Lindh-

Garreau 2008).

���14



4.0 Metod och material  
För  min  analys  av  kulturjournalistiska  texter  har  jag  valt  den  kvalitativa  metoden kritisk 

diskursanalys. Jag börjar med att gå igenom materialurvalet, för att sedan göra en kortfattad 

beskrivning  över  metoden  och  viktiga  begrepp.  Vidare  kommer  jag  redogöra  för  kritisk 

diskursanalys som tillämpning och de verktyg som jag använder utifrån David Machins och 

Andrea Mayrs metodbeskrivning i How to do critical discourse analysis (2012). Jag kommer 

avsluta kapitlet med att diskutera tillförlitlighet.

4.1 Material

4.1.1 Urval

Mitt material består av 13 stycken texter som jag fått fram genom Retrivers mediearkiv. Då 

jag ville ha ett någorlunda aktuellt urval begränsade jag mig till perioden 1 januari 2015 till 1 

april  2016  (det  vill  säga  dagen  jag  började  göra  min  sökning).  Själva  ”händelsen”  som 

sökningen gjordes efter är begreppet ”det svenska musikundret”. Detta gav mig träffar från 

både  lokal-  och  rikstäckande  press,  morgon-  och  kvällspress  samt  mer  sällan  utgivna 

tidningar,  så  som  gratis-  och  fackpress.  Mitt  material  består  av  följande  tidningar: 

Norrköpings  Tidningar,  Dalarnas  Tidningar,  Göteborgs-Tidningen,  Svenska  Dagbladet, 

Norrländska  Socialdemokraten,  Borås  Tidning,  Arbetarbladet,  Nöjesguiden,  Arbetaren, 

Dalademokraten  och  Dagens  Nyheter.  Dessa  tidningar  är  spridda  i  till  exempel  politisk 

hemvist,  upplagestorlek  och  utgivningsområde.  Materialet  som  jag  har  valt  ut  består  av 

kulturjournalistiska  texter  i  form  av  krönikor,  ledare  och  kolumner.  De  är  baserade  på 

journalisternas åsikter, vilkas roller ofta fungerar som opinionsledare och smakdomare. Dessa 

typer av texter blir också ofta föremål för debatt i det offentliga rummet. Trots att åsikter 

förmedlas öppet i  texterna,  så innebär det  inte att  de är  fria från dolda mekanismer.  Mitt 

material tar upp en rad olika ämnen, vilka visar på den spridning som det offentliga samtalet 

kring det svenska musikundret har. Det är alltså både bredd i vilka tidningar som tas upp och 

vad som skrivs om det svenska musikundret. Urvalet är bara baserat på artiklar som tagit upp 

det  svenska  musikundret  inom  ramen  för  svensk  populärmusik.  De  behövde  inte 

nödvändigtvis  handla  om  det  svenska  musikundret,  men  däremot  nämnas  i  ett 

populärmusikaliskt sammanhang med en koppling till populärmusik. Det innebär att texter 

som handlar om andra ämnen än populärmusik föll utanför mitt undersökningsområde.
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I min sökning i mediearkivet fick jag en del träffar som hamnade utanför mitt studieområde, 

till exempel om den kommunala musikskolan, vilka är inriktade på att det är kul att lära sig ett 

instrument, alternativt om kyrkans roll inom musiken. En del artiklar nämner uttrycket som 

utgångspunkt för att ta upp något helt annat, till exempel som en föregångare till flera andra 

svenska succéer så som inom mode- och möbeldesign och skandinaviskt management inom 

hotell. Det dyker även upp andra typer av succéer så som skådespelar- och Youtube-succéer 

(Birgetz 2016). Det finns även ett skivbolag som heter Det Svenska Musikundret som fallit 

utanför mitt urval.

4.2 Metod

4.2.1 Diskursanalys

Diskursanalys är en metod för studier av samhällsfenomen där språket är centralt. Med rötter i 

lingvistiken studerar  man grammatiska konstruktioner  och språkliga val.  En utgångspunkt 

inom denna metod är att språket inte återger verkligheten på ett neutralt sätt, utan hjälper till 

att skapa den. I alla texter finns bakomliggande agendor (Bergström & Boréus 2012:354). För 

att förstå diskursanalysen behöver vi först reda ut vad diskursbegreppet innebär.

4.2.2 Diskurs

Begreppet diskurs kan ha olika definitioner, men övergripande kan man säga att diskurs är en 

samling idéer som uttrycker olika modeller av verkligheten, som kommuniceras av en text 

(Machin & Mayr 2012:20). Den grundläggande innebörden av diskurs kan ses som som ett 

språkuttryck och samtal, och en diskurs skapas när två eller flera personer kommunicerar med 

varandra. Språket skapar relationer och avgränsningar i samhället, vilket betonar den sociala 

interaktionen i bildandet av diskurser. Samtidigt är det viktigt att se vad som finns utanför 

texten  så  som:  ”Vad  i  samhället  är  texten  en  del  av  eller  försöker  motverka?”  (Berglez 

2010:267-271).  Vissa  anser  att  diskurs  bara  handlar  om språkanvändningen,  medan andra 

betonar  de  sociala  aspekterna  som kommuniceras  genom språket.  Men  övergripande  har 

diskurser med sociala praktiker att göra och förmedlas genom språket, vilket är min definition 

av begreppet diskurs i uppsatsen (Bergström & Boréus 2012:23).
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4.2.3 Kritisk diskursanalys

Inom kritisk diskursanalys (CDA) undersöker man val av ord och grammatik för att upptäcka 

underliggande  strukturer,  där  vissa  ideologier  belyses  och  andra  döljs  (Machin  &  Mayr 

2012:20). CDA är en tolkande metod där fokus ligger på ideologi, makt och hegemoni, och 

som är till för att studera ojämlikheter, kritisera och ifrågasätta maktförhållanden, områden 

som även är i fokus inom kritisk teori. Det osynliga synliggörs och man studerar inte bara 

själva texten utan även vad i samhället som texten är för eller emot (Alvesson & Sköldberg 

2008:287).

Makt och ideologi är själva kärnan inom CDA. Maktbegreppet betyder att de privilegierade i 

samhället,  de  som  har  tillgång  till  sociala  resurser  så  som  utbildning  och  välstånd,  får 

auktoritet  och inflytande så de kan dominera och kontrollera underordnade grupper.  Inom 

CDA är målet att avslöja vilka olika typer av sociala maktrelationer som finns implicit och 

explicit i texten, eftersom språket är ett medel för att upprätthålla sociala konstruktioner och 

dominansförhållanden. Diskurser visar därför inte bara på sociala strukturer och processer, 

utan  (re)producerar  även  dessa.  Makt  kommer  alltså  inte  alltid  uppifrån,  utan  kan  vara 

gemensamt producerat när människor tror att dominansförhållandet är legitimt. Inom CDA är 

därför  Gramscis  hegemonibegrepp  centralt,  vilket  beskriver  hur  dominerande  grupper  får 

underordnade  grupper  att  acceptera  de  dominerandes  olika  värderingar  och  institutioner. 

Diskurser skapar hegemoniska attityder, åsikter och trosföreställningar på ett sätt så de verkar 

vara naturliga när de egentligen är ideologiska (Machin & Mayr 2012:24). Viktigt är också 

begreppet  ideologi  som  innebär  ett  trossystem  som  människor  och  kollektiv  har  och  på 

samma sätt som diskurs så används det för de övergripande idéer som vi delar om hur världen 

fungerar. Inom CDA används ideologi för att beskriva sättet som idéer och värderingar som 

innehåller dessa idéer speglar specifika intressen hos de med makt. Ideologi karakteriserar 

sättet vissa diskurser blir accepterade och därför skymmer sättet de hjälper till att hålla kvar 

maktrelationer. Ideologi döljer naturen av våra ojämlika samhällen och hindrar oss från att se 

alternativ (ibid. 25).

4.2.4 Tillämpning

Machins & Mayrs kritiska diskursanalys är indelad i sju kategorier (kapitel), vilka innehåller 

olika analysverktyg. De har hämtat inspiration från betydelsefulla namn inom CDA så som 
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van Dijk och Fairclough. Jag kommer fokusera på tre av dessa kategorier, som jag anser vara 

bra verktyg för min undersökning, resten kommer jag bara nämna kort. Varje text har alltså 

studerats utifrån de tre valda språkliga analyskategorierna.

Först görs en lexikal analys där man studerar ordval mer övergripande. Vilka ord används, 

vilka undviks och vilka är överrepresenterade? Man studerar ordkonnotationer, vilka ord som 

man väljer att använda och vilka associationer de har. Man studerar överlexikalisering som tar 

reda  på  om man lägger  betoning  på  en  viss  betydelse  genom att  använda  vissa  ord  och 

synonymer. Uppmärksamhet läggs även på frånvaro av ord och strukturella motsatser i texten. 

I denna kategori fokuserar jag på överlexikalisering och strukturella motsättningar och jag har 

valt dessa eftersom överlexikalisering och motsättningar kan säga mycket om det texten vill 

förmedla. Här ställde jag följande frågor till materialet:

• Finns det betoning på någon speciell betydelse i texten? 

• Finns det några dikotomier i texten? Vad vill de säga?

Nästa del behandlar vad som döljs och tas för givet i texten, vilket är mitt andra verktyg. 

Nominaliseringar är vanligt förekommande i texter och innebär ansvaret för en viss handling 

döljs genom att verbprocesser byts ut till substantiv, vilket kan ha ideologiska effekter. Detta 

har inverkan på vem som har ansvar och vem som blir påverkad och att tidsaspekter tas bort. 

Nominaliseringen  fungerar  som en  ny  aktör  i  texten  och  stabila  enheter  kan  skapas,  till 

exempel globalisering (Machin & Mayr 2012: 136-144). För att se vad som förutsätts i en text 

studerar man presuppositioner. Författare kan lägga in betydelser utan att öppet ange dem och 

presentera saker som förgivettagna, när de egentligen är ideologiska och utmaningsbara. Alla 

språk  innehåller  presuppositioner,  eftersom  det  alltid  finns  något  som  förutsätts.  Dessa 

gemensamma förut-sättningar är ideologiska och språket lyfter hela tiden fram eller döljer 

saker. Det är därför avslöjande att studera vad som förutsätts i texten (ibid. 153). Jag har valt 

denna kategori för att  det som tas för givet eller döljs kan berätta något om journalistens 

agenda.  Presuppositioner  avslöjar  något  om  den  världsbild  som  förmedlas  och 

nominaliseringar avslöjar hur journalisten ser på ansvaret till  det som beskrivs. Frågor till 

materialet:

• Vad tas förgivet i texten och vad avslöjar det om journalistens världsbild?
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• Finns det något som verkar döljas?

Sista delen tar upp hur engagerade eller undvikande folk är i vad de säger, genom modala 

hjälpverb, modalitet. I språket vill man verka vara i linje med en idé, men samtidigt vill man 

begränsa sina löften.  Machin och Mayr använder tre olika typer av modalitet.  Epistemisk 

modalitet innebär hur säker författaren är på att något, hur sant det bedöms vara. Deontisk 

modalitet syftar på påverkan på andra, det vill säga hur författaren instruerar eller befaller. 

Dynamisk modalitet handlar om möjligheten och förmågan att göra något, alltså indikerar 

förmågan till att slutföra en handling. Men det handlar mindre om den egna bedömningen 

eller att övertala andra (ibid. 186f). Kategori tre innehåller alltså modalitet, vilket jag har valt 

för att den säger något om journalistens attityd och hur säker och auktoritär denne är i texten. 

Modalitet kan belysa journalistens roll. Frågor till materialet:

• Hur förhåller sig journalisten till textens innehåll? Är texten argumenterande eller 

redogörande?

Förutom dessa nämnda analysverktyg så undersöks i Machin & Mayr metod hur val av verb 

kan  påverka  hur  en  talare  i  texten  beskrivs  och  förändra  innebörden,  hur  sociala  aktörer 

representeras vilket får ideologiska effekter. Representationen av handlingar tas också upp, 

där man genom att studera transitivitet kan studera vem som gör vad till vem och där man 

skiljer på deltagare, processer och omständigheter. Retoriska knep och abstraktioner studeras 

och dit hör metaforer, hyperboler, metonymer, personifiering (ibid.).

Vissa texter innehåller inte alla mina valda kategorier, vilket jag i de fallen valt att lämna 

okommenterat. Analysen har lett till fyra övergripande teman, diskurser. Diskurserna har jag 

fått  fram genom att  ringa  in  de  gemensamma nämnare  som jag  fick  fram i  analysen  av 

materialet. Genom att fokusera på hur kulturen behandlas i texterna har diskurserna kunnat 

identifierats med stöd från min valda litteratur. Jag ska presentera mitt resultat utifrån dessa 

diskurser.

4.2.5 Tillförlitlighet

CDA har en tolkande ansats vilket kräver medvetenhet kring de godtyckliga tendenser som en 

sådan metod kan ha. En vanlig kritik mot CDA är just mot dess subjektivitet. Det kan leda till  
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problem med reliabiliteten, tillförlitligheten, trots att avsikten är att vara objektiv och följa 

normer och regler för hur analysen ska gå till. Man kommer inte ifrån att analysen bygger på 

den egna tolkningen och de egna förförståelserna (Ekström & Larsson 2010:14ff). Med detta i 

åtanke  kommer  jag  vara  noga  med  att  hela  tiden  ha  vetenskaplig  förankring  för  mina 

påståenden, vara transparent samt alltid utgå ifrån exempel i texten för att öka tillförlitligheten 

och intersubjektiviteten som gör att andra forskare skulle komma fram till samma resultat. Jag 

anser dock att validiteten, giltigheten, är god i min undersökning genom mina citat i analysen 

vilka ökar transparensen (Bergström & Boréus 2012:405f). Jag anser att uppsatsens material 

och metod är relevanta för att besvara mina frågeställningar.
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5.0 Resultatredovisning och analys 

5.1 Fyra diskurser
I  resultatredovisningen  har  varje  text  studerats  utifrån  de  tre  ovan  nämnda  språkliga 

analyskategorierna och redogörs var för sig under respektive diskursavsnitt. De fyra diskurs-

avsnitten avslutas med en sammanfattning av definitionen av det svenska musikundret och 

diskursernas särdrag. Efterföljande del innehåller en diskussion om det svenska musikundret 

utifrån ett mer kulturpolitiskt perspektiv med inriktning på dikotomin kultur och ekonomi som 

både interagerar med och motverkar varandra. Detta kommer göras utifrån några problem-

områden som uppkommit i min analys. Jag kommer ta upp diskursavsnitten efter hur många 

texter som de innehåller och jag börjar med det minsta som består av två texter. Det fjärde 

diskursavsnittet är störst och fem stycken artiklar kan kopplas till det.

5.1.1 En postmodernistisk diskurs

Text 1 

”Den svenska hitmaskinen” (bilaga 1) (publicerad 2015-11-28) är skriven av Kaj Kindvall, 

den pensionerade programledaren från långköraren Tracks i P3. Under rubriken ”I takt med 

musiken”  skriver  han  om  musik  på  nöjessidorna  i  obundna  moderata  lokaltidningen 

Norrköpings Tidningar. Kindvall skriver om den inställning många har till musik som skrivs 

”på beställning” som innebär att den har sämre kvalitet än musik som skrivs av artisten själv 

”på sin kammare”. Kindvall använder många ord som betonar hur Sverige är i framkant när 

det kommer till musik. Med ord som ”hitmaskin”, ”hitfabrik”, ”veritabel flodvåg av hits”, 

”potenta svenska hitsoundet”, ”karaktäristiska sound”, ”det moderna sättet att göra musik” så 

sker en överlexikalisering på den svenska framgången. Motsättningar i texten finns mellan 

äkta, autentisk musik och kommersiell musik och gränsen mellan dem vill Kindvall sudda ut.

Denniz Pops storhet lyfts fram genom benämningen ”den briljante” och han framställs som en 

pionjär inom svensk pop eftersom han drog igång Cheironstudion som producerat många hits. 

Som förstärkning nämner han andra stora musikskapare så som Motown-låtskrivarna som 

också arbetade i låtskrivarteam på kontorstid: ”…betänk då att många av popmusikens mest 

populära låtar skapats i kollektiv”, samt Mozart som gjorde musik ”med en svettig deadline 

hängande över sej”. Här finner vi presuppositoner. Genom att skapa en historisk kontext till 
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beställningsmusik så blir den legitimerad. Det tas för givet att historien står för kvalitet. 

Samtidigt kan det också handla om en respektlöshet där allt går att jämföra och musiken är på 

samma nivå. Cheirons framgångar berodde på att de var bra på ”det moderna sättet att göra 

musik”, vilket förutsätter att modernitet är bra och genererar framgångar.  

Kindvalls agenda är inbäddad i en lättsam ton. Han formulerar en rad påståenden som pekar 

på en öppen attityd. ”Känner du dig tveksam kring det här sättet att skapa musik, betänk 

då…” är formulerat som att han är förberedd på att läsaren kan vara skeptisk. Men när man 

tittar närmare på texten så visar den epistemiska modaliteten på att han tydligt argumenterar 

för att man ska sluta skilja på ”äkta” och ”beställd” musik. 

Text 2

Den andra texten är skriven av Fridah Jönsson som är krönikör på lokala, liberala Dalarnas 

Tidning. Hon är en av tre kvinnliga journalister som förekommer i mitt material. I hennes 

”Krönika: Samla artisteliten för en ny välgörenhetslåt” (bilaga 2) (publicerad 2015-09-08) på 

nöjessidorna skriver hon att den svenska artisteliten ska samlas och göra en välgörenhetslåt på 

grund av flyktingkrisen som startade hösten 2015. Krönikan består av uppmaningar till olika 

artister att engagera sig i en välgörenhetslåt. Jönsson trycker på ord så som ”välgörenhet”, 

”donerar”, ”göra skillnad”, ”tar ställning”, ”samla er i en studio”.

Jönssons text innehåller flera presuppositioner. Musikundret beskrivs som ”hela gänget som 

kallas Det Svenska Musikundret”. Den svenska artisteliten framstår som ett gäng artister som 

alla känner varandra. ”Dessa stjärnor” kan dra in mycket pengar eftersom de är kända. Alla 

som tjänar bra ska vara med utan att det finns någon konstnärlig inriktning. I meningen ”det 

senaste året har det ju knappt pratats om något annat än artister som Tar Ställning…”, menar 

Jönsson att artisterna som brukar ta ställning kan gå ihop och ta ställning genom en 

välgörenhetslåt. I den föregående meningen kan även en nominalisering identifieras, eftersom 

meningen döljer vem som är aktör. Man vet inte vem eller hur det ”pratats” om detta, bara att 

det verkar vara inne med artister som ägnar sig åt välgörenhet. 
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Jönssons sätt att instruera läsarna visar på deontisk modalitet. Krönikan riktas till artisteliten 

som förväntas vara läsare av texten och de hon vill påverka på ett tydligt sätt (vilket kan antas 

bara vara ett grepp).

Hur definieras det svenska musikundret?

I den första texten är det svenska musikundret mycket fokuserat på Cheironstudion och dess 

arv. Skillnaden på äkta och kommersiell musik är liten menar Kindvall och han förklarar, med 

en  historisk  koppling  att  det  inte  behöver  vara  sämre  musik  bara  för  att  den  gjorts  på 

beställning eller skapats i grupp. Samtidigt som han använder historien för att legitimera sättet 

musik görs på idag, så tar han också bort historiens ”tyngd” då dagens kommersialitet har 

funnits  bakåt  i  historien.  Lilliestam tar  upp  historisering  som är  vanligt  förekommande  i 

recensioner. Det innebär att jämförelser görs med musik i historien, vilket tillför ett värde till 

den nutida musiken (Lilliestam 2003). I den andra texten är den enda gemensamma nämnaren 

mellan  artisterna  som  räknas  upp  i  det  svenska  musikundret  att  de  säljer  mycket. 

Genremässigt  finns  inga  likheter  mellan  till  exempel  Veronica  Maggio,  Avicii  och  Petter. 

Stilar blandas och status är obetydligt. Jönssons syfte med uppmaningen i krönikan är att en 

kommersiell konsumtionsprodukt ska skapas så den drar in pengar till välgörenhet. Musiken 

som konst är inget som behandlas speciellt.

Sammanfattning

I denna minsta diskurs försvarar båda texterna de kommersiella elementen inom populär-

musiken. Kopplingen till Lyotard där han menar att smak är irrelevant och pengar är det enda 

som bestämmer värdet gör sig påmind (Storey 2012:191). I den postmodernistiska diskursen 

saknas det hierarkier mellan olika kulturyttringar. Allting är blandat, går att jämföra och det 

kommersiella har fritt spelrum. Dessa texter suddar aktivt ut gränsen mellan högt och lågt, 

alla regler om fält och kapital är obefintliga och både ideologi och makt är tillsynes 

oväsentligt. 

5.1.2 En marknadsliberal diskurs

Text 1

Anders Nunstedt är en välkänd musikredaktör och krönikör på Expressen. I sin kolumn på 

nöjessidorna  i  oberoende,  liberala  Göteborgs-Tidningen;  ”Anders  Nunstedt:  Bara  Paul 
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McCartney  och  John  Lennon  är  mer  framgångsrika”  (bilaga  3)  (publicerad  2015-02-10) 

skriver han om att Max Martin fått en amerikansk Grammy för Taylor Swift-albumet ”1989”. 

Nunstedt formulerar detta med ”Äntligen fick Supermax en Grammy” och han använder ordet 

super många gånger i texten. Det förekommer överlexikalisering på att han är medieskygg 

genom ”under radarn, i studiomörkret långt från rampljuset”, ”märkligt anonym”, ”såg blyg ut 

när han mottog priset”. Max Martin framställs som nationalhjälten och demonproducenten 

som  inte  vill  synas.  Det  förstärks  av  kontrasten  till  det  frekventa  användandet  av  ordet 

”super”, som fungerar som en motsättning i texten. En annan strukturell motsättning utgörs av 

bandet Hellacopters som 1997 fick en grammis för albumet ”Supershitty to the max”. Genom 

den namnmässiga kopplingen kan man se de och deras musik som en symbol för motsatsen 

till Max Martin och hans musik som inte fick någon svensk grammis varken då eller någon 

annan gång (vilket han fått efter att artikeln skrevs).

Presuppositioner i texten är att Max Martin borde fått en svensk grammis: ”så listas Max 

Martin inte ens bland de nominerade”. Det kan uppfattas också som att Nunstedt menar att om 

han varit mer i rampljuset så hade han fått ett större erkännande, ”kanske var det den lilla 

påminnelsen om hans existens som öppnade ögonen på den amerikanska Grammyjuryn?”.

Nunstedts raka och övertygande sätt i texten visar på deontisk modalitet, ”Klart han ska vara 

stolt. Det ska alla svenskar vara”. Han uppmanar oss till att vara stolta för vinsten.

Text 2

Per Gudmundson är sedan flera år ledarskribent på obundet moderata, rikstäckande Svenska 

Dagbladet. Han skriver i sin ledare ”Per Gudmundson: Max Martin har fel kön!” (bilaga 4) 

(publicerad 2015-08-14), att det svenska musikundret inte kan förklaras genom satsningar på 

den kommunala musikskolan, utan mest betydelse har entreprenörskap haft. Musikundret är 

ojämställt  därför  har  många branschorganisationer  ett  jämställdhetsperspektiv i  sitt  arbete. 

Gudmundson är kritisk till Skapelsen  och menar att bara vissa gynnas av ett sådant projekt. 3

Det svenska musikundret handlar om export och därför är det en dålig exportstrategi att jobba 

för mycket med jämställdhet på det sätt som det görs på. Musikexportens roll betonas genom 

ord så som ”entreprenörerna”, ”reda pengar”, ”varumärket Sverige”, ”exportstrategi”, ”sälja”, 

men  också  hur  jämställdhetsperspektivet  är  problematiskt;  ”glädjedödarna”,  ”förment 

 Ett jämställdhetsprojekt av musikorganisationen SKAP, där kvinnor i historien lyfts fram.3
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jämställdhetsperspektiv”,  ”smetigt”,  ”revidera  historien”,  ”nepotism”.  Detta  skapar  textens 

strukturella motsättningar där exportvurm och kapitalism ställs mot jämställdhet.

Presuppositioner i texten är att musik är en exportvara som ska behandlas som andra export-

varor, vilket betyder att musikens värde bestäms utifrån dess ekonomiska bäring. 

Gudmundson har en auktoritär ton och förmedlar sina åsikter genom att tydligt förklara hur 

det ligger till, vilket pekar på epistemisk modalitet. Detta ser vi i ”det svenska musikundret är 

tungt mansdominerat” och ”…och självklart går det att sälja svensk musik..”. 

Text 3

Dan Backman är  en  välkänd musikkritiker,  även han verksam på Svenska Dagbladet.  På 

kultursidorna  motiverar  han  i  sin  krönika  ”Lika  fenomenal  som  Stikkan”  (bilaga  5) 

(publicerad 2016-02-11), varför det är rätt att Polarpriset 2016 går till Max Martin. I hans 

krönika förekommer en överlexikalisering som betonar  den professionalitet  som gör  Max 

Martin  välförtjänt  av  Polarpriset  genom  ord  som  ”globala  hits”,  ”samtida  hitmakare”, 

”innovativ”,  ”kommersiellt  gångbart”,  ”storhet”,  ”osviklig  känsla”,  ”musikhantverkare”, 

”ambitiös”, ”driven”, ”popelit”.

Precis som Nunstedt lyfter även Backman fram Max Martins storhet men här genom; ”en 

osviklig känsla för, och till viss del skapare av, tidens popmusikaliska strömningar”. Men en 

skillnad mellan de två journalisternas åsikter märks genom presuppositioner. I meningarna 

”man kan tycka vad man vill om Max Martins hitlåtar.” och ”det ligger i sakens natur att 

musiken hålls på en lättfattlig nivå…” förutsätts populärmusiken ha lägre status och Backman 

kan då distansera sig från den folkliga kulturen. Det förutsätts också att eftersom han har haft 

kommersiella  framgångar med 21 stycken Billboard-ettor,  ”är  det  ändå svårt,  för  att  säga 

omöjligt, att komma med några egentliga invändningar” mot att han får Polarpriset. Backman 

betonar att Max Martin ”upptäckt, stöttat och pushat fram en mängd nya låtskrivartalanger”, 

vilket förstärker bilden av honom som entreprenör.

Då Backman är en känd musikkritiker fungerar han som en smakdomare som legitimerar att 

Max Martin får Polarpriset för läsaren. Påståendet ”kan det tyckas märkligt att Max Martin får 

priset före Björn & Benny” visar en epistemisk modalitet, där han anser att de borde fått priset 
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före. Samtidigt som han i denna formulering skapar ett avstånd till sin utsaga som kan upp-

fattas som mer luddigt än om han skrivit att det är märkligt.

Hur definieras det svenska musikundret?

Enligt Nunstedt är musikundret Max Martin som ”går längst fram i den armé av låtskrivare”, 

som ska föra arvet vidare. Det är låtskrivare och producenter som är doldisar i en armé som 

erövrar världen. Nunstedt lyfter fram att det svenska musikundret handlar om hits och priser 

och han har fokus på framgång, där den enskilde aktören är avgörande. Gudmundson menar 

att det svenska musikundret handlar om musikexport (vilket även nämns i siffror i texten). 

Tidningens borgerliga hemvist blir tydlig här. Kommunala musikskolan må ha haft en viktig 

roll,  men  det  förklarar  inte  musikundret  som  han  menar  handlar  om  entreprenörskap. 

Framgångar mäts i försäljning internationellt. Ekonomin ska få styra och bredd eller mångfald 

ska inte regleras eftersom ett jämställdhetsperspektiv hindrar exporten. Backman legitimerar 

det  svenska  musikundret  genom  att  rättfärdiga  Max  Martins  Polarpris.  Trots  detta  ser 

Backman distinktioner inom kultur, där populärmusik har lägre status. Men det texten vittnar 

om är att kulturkritiker med hög status inte är motståndskraftiga mot kommersiella aspekter. 

När man når tillräckligt stor framgång får man kulturellt kapital och högre status.

Sammanfattning

I alla tre texterna lyfts den framgångsrika individen fram. Den individualistiska idén kommer 

från den borgerliga tanken om att samhället ska byggas på marknadsekonomi. Valfrihet inom 

produktion och konsumtion samt behov ska styra utbud,  varor och tjänster.  Individen har 

ansvar över sitt liv, där den egna kompetensen skapar förutsättningen att nå den position man 

vill  ha.  Skillnader  i  samhället  sågs  som  en  motor  i  samhällsutvecklingen  som  driver 

individerna (Nilsson 2003:18). Den privata marknaden präglar kulturens utveckling mer och 

mer. Idag formas ett nytt kulturpolitiskt landskap inom bok-, skiv- och filmbranschen, vilket 

gjort att: ”Vår tids hjälte är eldsjälen och entreprenören” och ”det är inte positionen utan den 

personliga energin och handlingskraften som är avgörande” (ibid. 227). Detta framhålls på 

flera  sätt,  till  exempel  så  benämner  Gudmundson  låtskrivare  och  producenter  som 

entreprenörer. Det svenska musikundret handlar inte om den breda, tillgängliga musiken med 

statligt  stöd  utan  om  export  och  det  individualistiska  entreprenörskapet.  De  tre  texterna 

(inklusive Backmans) karaktäriseras av en marknadsliberal diskurs som värnar om export och 

marknadens styrning. 
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5.1.3 En kollektivistisk diskurs

Text 1

”Det svenska musikundret” (bilaga 6) (publicerad 2015-04-28) är skriven av den politiske 

chefredaktören Olov Abrahamsson i Norrländska Socialdemokraten. Denna ledare utgår ifrån 

TV-programserien ”Hitlåtens Historia” och tar upp vikten av att satsa på ett brett musikliv så 

att alla får chansen att utveckla sina talanger. Det görs en överlexikalisering på ord som har 

koppling  till  välfärdsstaten  så  som  ”trygghetssystem”,  ”välfärd”,  ”offentlig  sektor”, 

”gemensamma  samhällsstrukturer”,  ”inte  bara  penningstark  elit”,  ”bidragen”  och  ”även 

fattiga begåvningar har fått chansen”. Det svenska musikundrets framgångar betonas också 

genom att trycka på vissa ord som ”lilla Sverige”, ”musikexportörer”, ”internationella musik-

kartan”,  ”driftiga  entreprenörer”,  ”enskilda  talanger”,  ”skickliga  musiker”.  Motsättningar 

finns mellan bidrag och musikexport, samtidigt som bidrag i texten är en förutsättning för 

musikexport.

Presuppostioner märks i exemplet med Cardigans där ”bidragen gjorde att de kunde överleva 

som band” för att sedan ”bli en framgångsrik svensk exportprodukt”. Det förutsätts att 

bidragen varit en källa till deras framgångar och att export är målet med musikskapande. Det 

förutsätts också att en bred satsning varit ”en förutsättning för spetsen”, vilket kan tolkas som 

att en satsning på en elit inte hade resulterat i samma succé för svensk musikexport. I 

meningen: ”Det talas med rätta om det svenska musikundret.” finns en nominalisering. Det är 

oklart vem som talar. Det finns även en presupposition i ”med rätta” som betonar det svenska 

musikundrets legitimitet.  

Abrahamsson har en auktoritär röst i texten som på ett rakt och säkert sätt argumenterar, vilket 

visar på epistemisk modalitet. Ovan nämnda citat pekar på detta. 

Text 2

”Joel Sjöö: Vem ska ha råd att göra framtidens musik?” (bilaga 7) (publicerad 2015-02-18) är 

skriven av popskribenten Joel Sjöö i oberoende moderata lokaltidningen Borås Tidning. Han 

har slutat på Borås Tidning för att satsa på att skriva musik (Borås Tidning 2016). Denna 

popkrönika finns på sidorna för Kultur & Nöje och har sin utgångspunkt i en kulturdebatt från 

början av 2015 som handlade om musik och klass. Sjöö tar debatten vidare till en diskussion 
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om  klasstillhörighet  i  musikbranschen.  Det  finns  en  överlexikalisering  i  krönikan  på 

betydelser  som  rör  klassamhällets  påverkan  på  musikskapandet  –  ”överklassen”,  ”klass-

tillhörighet”, ”klyftorna växer”, ”tillträde”, ”socioekonomiska bakgrund”, ”ojämlikheterna”, 

”den musikaliska allemansrätt”, ”demokratisk”. Det finns strukturella motsättningar i texten 

mellan rik och fattig,  ”EDM-musik  med rötter i  välbeställda hem” mot ”fattiga förortens 4

hiphop” samt offentliga mot privata medel.

Textens presuppositioner är att offentliga medel är bakgrunden till framgången för det 

svenska musikundret, ”värna den musikaliska allemansrätt som har byggt framgången”. 

Klassklyftorna växer vilket förändrar musikkulturen. Teknikutvecklingen gynnar de rika i 

samhället och den musik de skapar, till exempel EDM (se EDM-citatet ovan). 

Sjöö argumenterar i texten vilket pekar på epistemisk modalitet: ”men det stora svenska 

musikundret är byggt av offentliga medel, inte privata mecenater”. 

Text 3

Simon Ridell har skrivit ”KRÖNIKA: Ett farväl från det sista (?) riktigt stora svenska bandet” 

(bilaga  8)  (publicerad  2016-03-14).  Under  nöje  och  musik  finns  denna  krönika  i  social-

demokratiska, Gävle-tidningen Arbetarbladet. Ridell skriver nostalgiskt om bandet Kent och 

han  menar  att  det  inte  finns  någon  naturlig  efterträdare  till  Kent  eftersom  musikundret 

fokuserar på soloartister istället för på band som gör musik tillsammans. Denna problematik 

överlexikaliseras  genom ”tomrum”,  ”personkult”,  ”bandens  frånvaro”,  ”svider”,  ”tävling  i 

popularitet”, ”motpoler”, ”semipopulära skiktet”. De strukturella motsättningarna är band mot 

soloartister:  ”I  toppskiktet  av  det  svenska  musikundret  trängs  soloartisterna  och  bandens 

frånvaro från Spotifys topp 50 är ett led i musiksfärens fokus på personkult framför musik.” 

Även Kent med sin djupare och svårare musik står i motsats till Gyllene Tiders verklighets-

flykt och sommar.

Presuppositioner i texten är att det har skett en individualisering som radikalt förändrat 

förutsättningarna för musiken. Det har blivit mer ytligt och ett stort fokus på personkult. 

Ridell skriver: ”Ett band som skapar fantastisk musik tillsammans är tyvärr inte lika intressant 

 EDM står för Electronic Dance Music.4
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som en soloartists lunch på Instagram”. Det kan också tolkas som att människor idag bryr sig 

mindre om musiken i sig och mer om kändisar. Detta gör att det svårare att finna några givna 

arvtagare till Kent. 

En tydlighet finns i slutet som visar på deontisk modalitet. Ridell lyfter fram Kent som ett 

realistiskt band med politisk underton som inte håller på med fördummande verklighetsflykt. 

Meningen: ”tycker jag vi ska tacka dem för” uppmanar alla att tacka Kent för att de ”alltid 

sjungit om det verkliga Sverige, vardagen och ångesten”.

Hur definieras det svenska musikundret?

Enligt den första texten är det svenska musikundret detsamma som de exportframgångar som 

svensk musik haft  utomlands,  som började redan under  Abbas tid.  Detta  har  möjliggjorts 

genom ”satsningarna på bredden” med målet att skapa produkter som kan exporteras. Trots att 

Abrahamsson talar om det breda musiklivet verkar exportprodukterna som han nämner vara 

ganska homogena. Tidningens socialdemokratiska hemvist märks eftersom det är en ledare. 

Även Sjöö betonar att det svenska musikundret är en produkt av offentliga medel och är byggt 

av den musikaliska allemansrätten. Musiklivet blir mer uppdelat idag på grund av ökande 

klassklyftor i samhället, där alla inte har samma förutsättningar vilket i förlängningen kan 

göra musikundret till de välbeställdas musik. Men Sjöö menar att musikskapande inte bara 

ska  vara  till  för  eliten  utan  alla  ska  få  chansen.  Ridell  kritiserar  personkulten  och 

individualiseringen inom det svenska musikundret, där det är för mycket fokus på de enskilda 

artisterna som kändisar  och för  lite  på själva musiken.  Han har  en kollektivistisk syn på 

musik, där spela tillsammans kan skapar magi, vilket håller på att gå förlorat på grund av 

individualisering.

Sammanfattning

Alla tre texterna kan kopplas till en kollektivistisk diskurs, vilket har rötter i en social-

demokratisk tradition. En betoning läggs på att skapa musik tillsammans, vilket även är en 

förutsättning för ett bra musiklandskap och en beständig musikexport. Socialdemokratin 

accepterade marknadsekonomin som en stor institution i samhället, men lade sedan en större 

vikt  ”vid  användandet  av  produktionens  resultat  än  vid  dess  form  och  makten  över 

produktionsapparaten” (Nilsson 2003:18). Med socialdemokratin följde bättre levnadsvillkor 

och synen på kultur var att alla skulle få delta i kulturlivet genom ett brett kulturutbud i hela 
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landet.  Kulturpolitiken skulle  dels  förvalta  institutioner  och kulturpolitiska traditioner  och 

dels  skulle  den  skapa  ett  tillgängligt  kulturliv  (ibid.  237).  Socialdemokratins fokus på det 

breda och kollektiva musiklivet och mötet mellan välfärd och entreprenörskap återfinns i 

dessa tre texter. Det svenska musikundret finns för att vi haft ett brett musikliv och fortsatta 

satsningar på detta behövs för att denna svenska succé ska kunna bibehållas. Inte bara de rika 

ska få chansen att odla sina talanger, utan musikskapande är en mänsklig rättighet och 

satsningarna på detta är demokratifrämjande. Johanssons dystra bild över den neo-liberala 

försvagning av välfärdsstatens som anledning till en minskad musikexport, delar perspektiv 

med denna diskurs (Johansson 2010). 

5.1.4 En anti-nationalistisk diskurs

Text 1

”Existerar det svenska mode- och musikundret?” (bilaga 9) (publicerad 2015-03-20) är en 

kulturjournalistisk  artikel  från  gratistidningen  Nöjesguiden,  där  skribenten  Maja  Westin 

ifrågasätter det svenska mode- och musikundret. Texten kretsar kring hur Sverige länge har 

”boostat bilden om sig självt som stilmedvetet” och inom mode- och musikbranscherna har 

svenskhet  blivit  kulturellt  kapital.  Artikeln betonar sin skepticism mot ett  uppblåsande av 

musikundret  genom överlexikalisering;  ”skepsis”,  ”nationell  hybris”,  ”skenhelig omvärlds-

analys”, ”nationalistiskt skryt”, ”gullandet med svenskheten”, ”mytbildning”. 

Presuppositioner finns i att det tas för givet att USA är centrum för musikundrets framgångar, 

men att det är viktigt att vi inte glömmer att ”se över vilka vi skickar över Atlanten för att 

representera hela Sverige”. Detta citat visar på att musik och mode är nära kopplat och därför 

måste artister tänka på helheten och sin image, inte bara på musiken. Westin menar att man 

ska ”utnyttja det svenska musikundret för att driva igenom helt nya bilder av Sverige”. Exakt 

vad hon menar för andra bilder är svårt att tolka. 

Westins text visar på en epistemisk modalitet där hon skriver på ett övertygande sätt.

Text 2

”Sandén: Utnämningen av Max Martin som Polarprisvinnare luktar navelskåderi” (bilaga 10) 

(publicerad  2015-02-10)  är  en  debattkommentar  i  liberala,  lokaltidningen  Dalarnas 
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Tidningar.  Denna  debattkommentar  har  formatet  av  en  krönika  och  fungerar  som  en 

självständig  text.  Under  nöje  och  musik  anser  den  Stockholmsbaserade  nöjesredaktören 

Johanni Sandén att utnämningen av Max Martin till Polarprisvinnare är fel. Han menar att 

juryn brytt sig mer om listplaceringar än om kvalitet, något som Max Martins musik saknar. 

Sandén  menar  dock  att  juryn  flera  gånger  förut  har  fattat  ”märkliga  beslut”  och  över-

lexikalisering  på  detta  misstag  betonas  genom ”skavt”,  ”pinsamt”,  ”besk  eftersmak”  och 

”osunt navelskåderi”. Motsättningar i texten är uppdelning mellan högt (Prince och Madonna) 

och lågt (Max Martin) inom populärkulturen, där han skiljer på olika popakter.

Denna uppdelning skapar också presuppositioner i texten. Det kommersiella kan inte ha 

kvalitet, såvida man inte råkar ha fått succén efter lång tid av konstnärligt arbete. Det tas för 

givet att juryn är inkompetent eftersom ”David Bowie inte ens hann få det [Polarpriset] innan 

han nyligen avled”. Det här exemplifierar att lång tid på fältet ger status. Priset går till en 

svensk för att juryn är nationalistisk och vill ”hylla det svenska musikundret” och vilket är 

hemskt ”speciellt i tider när det stängs gränser runt om i världen…”. 

Sandén är auktoritär, vilket förstärks genom hans syrliga ordval och inkompetensförklaring av 

juryn. I meningen ”Men jag trodde nog, i min enfald, att juryn inte främst tog hänsyn till 

topplisteplaceringar”, säger han lite ironiskt som om han varit naiv och haft högre tankar om 

juryn  tidigare.  Sandéns  förhållande  till  sina  utsagor  är  tydliga  och  visar  på  epistemisk 

modalitet till exempel genom ”juryn har fattat en del märkliga beslut”, men också att han 

tycker att ”han [Max Martin] är ett fenomen”.

Text 3

”Vems  Hall  of  Fame?”  (bilaga  11)  (publicerad  2015-04-30)  är  en  kulturkrönika  i  den 

syndikalistiska facktidningen Arbetaren, skriven av kulturskribenten Rebecka Kärde. I denna 

krönika ifrågasätts musikundret och Swedish Music Hall of Fame, muséet som är tillägnat 

detta. Vad det är som förenar artisterna som tillhör musikundret är oklart och Swedish Music 

Hall  of  Fame  lyfts  fram  som  ett  ”branschstyrt  propagandaprojekt”.  Hon  gör  en  över-

lexikalisering på betydelsen om det svenska musikundret som något negativt;  ”varumärket 

Sverige”,  ”ängslig  pepp”,  ”tvångsmässigt  inkvoterande”,  ”hjärteskärande  pinsamt  och 

bedrövligt”. Det finns strukturella motsättningar där framgång, exportsiffror och ”varumärket 

Sverige” ställs i motsats till en folkbildande ambition. Swedish Music Hall of Fame är som 

���31



kapitalister ”som profiterar på svensk musik” och de ”snor det de tycker är snyggt”. Mot-

satsen till detta utelämnas men kan tolkas vara den goda antikapitalismen.

Presuppositioner i texten är att kapitalister onda (se ovanstående citat), folkbildande är bra – 

”vill man vara snäll kan man kanske tala om en folkbildande ambition”, marknaden har en 

negativ effekt på denna museiverksamhet som bara vill lyfta fram ”varumärket Sverige” och 

att det finns en kanon som är ihopsatt som ger en oklar bild av musiken i Sverige. 

Kärde håller sig på publikens nivå. Detta visar på en epistemisk modalitet med samma raka, 

arga och argumenterande ton som hos Sandén. 

Text 4

Lennart Götesson skriver på kultursidorna i fristående, socialdemokratiska Dalademokraten 

sin  kulturkrönika ”Lennart  Götesson:  Varför  så  viktigt  att  vinna Eurovision?” (bilaga 12) 

(publicerad 2015-05-26). Han är musikskribent som tycks vara mest inriktad på jazz (vilket 

man märker  vid  en  snabb sökning  på  tidningens  hemsida).  Hans  krönika  handlar  om att 

Sverige har vunnit Eurovision Song Contest (ESC) vilket har förstärkt självbilden av Sverige 

som ett musikaliskt land, men att intäkter och musikalisk kvalitet inte hänger ihop. Därför 

borde ESC läggas ner eller göras om radikalt. Han betonar det han tycker är dåligt med ESC 

och  dess  konsekvenser  genom  överlexikalisering  på  ”svenska  självkänslan”,  ”stärka  den 

svenska  självbilden”,  ”musikaliskt  starkt  land”,  ”livslängd”  (som  kriterium  på  kvalitet..), 

”elefantiasis”, ”gökunge i TV-boet”. Strukturella motsättningar finns i intäkter som ställs mot 

musikalisk  kvalitet.  Den  gamla  folkmelodin  ”O  store  gud”  ställs  i  motsats  till  den  nya 

musiken i ESC. Detta är även kopplat till motsatserna kort och lång livslängd på musiken.

Presupposition är alltså att lång livslängd på låtar innebär kvalitet, medan kortvariga låtar är 

sämre – Abbas låtar ”har längst livslängd, men de når ändå inte upp till O store gud”. Det 

finns kritik mot nationalismen i tävlingen där man är nedlåtande mot de östliga länderna, 

”Långtbortistanland”, som tävlar i ESC. 

Samtidigt finns en viss försiktighet i hur författaren uttrycker sig. I texten uttrycker han viss 

osäkerhet till utsagorna, så som ”det lär kosta ännu mer…” istället för att säkert veta att det 
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faktiskt kostar si och så mycket. En annan är i slutet; ”det borde vara dags…” istället för det 

är dags, vilket visar på epistemisk modalitet. 

Text 5

Den sista texten är en krönika skriven av musik- och populärkulturjournalisten Fredrik Strage. 

Krönikan ”Fredrik Strage: Artisterna borde skicka mig ödmjuka brev” (bilaga 13) (publicerad 

2015-02-19) är placerad i kulturdelen i oberoende, liberala Dagens Nyheter, som är Sveriges 

största morgontidning (Winberg 2015). Strage har skrivit om musik i många år och är flitigt 

förekommande i  olika mediekanaler.  Han berättar hur restaurangägaren Melker Andersson 

bemötte en sågning i DN med ett svar där han tar till sig feedbacken. Strage jämför detta med 

svenska artister som blivit bortskämda med hyllande recensioner på grund av en musikalisk 

nationalism där vi gärna hyllar svensk musik. Denna nationalism men också bortskämdhet 

som  referenser  till  tonåringar  överlexikaliseras  genom  ”poppatrioter”,  ”politiska  och 

musikaliska nationalismen”, ”krisplaner”, ”sågningar”, ”stränga”, ”veta hut”, ”bortskämda”, 

”curlade sjuåringar”. Strage citerar Jocke Berg som menar att: ”vi hyllar den svenska musiken 

mer än någonsin, medan utländska akter får allt sämre kritik, trots att allt är fucking derivat av 

utländska saker”. Detta går i linje med Sandéns kritik mot det svenska fokuset.

Presuppositioner i texten är att det förutsätts att musikkritiker har rätt smak och kan bedöma 

vad som är bra och dåligt. ”Allt prat om det svenska musikundret får artister att bete sig som 

curlade sjuåringar” är också en presupposition eftersom han menar att musikundret haft 

negativa konsekvenser för artisterna. Här finns även en nominalisering eftersom det är osäkert 

vem som pratat, det uppfattas som luddigt.  

Strage ber i texten om att få mer auktoritet, samtidigt som han har en raljerande ton när han 

skriver att han ”drömmer om att i framtiden få brev i stil med de här” och så kommer tre 

påhittade brev där hans roll som smakexpert får skrida till verket genom att tydligt peka ut 

vad han tycker är dåligt. Här visar sig en deontisk modalitet där han säger åt oss vad vi ska 

tycka inlindat i en humoristisk jargong. 
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Hur framställs det svenska musikundret?

Enligt Westin så existerar det svenska musikundret, men att få ”nationell hybris” är onödigt. 

Uttrycket verkar vara till för oss själva så vi kan känna oss bättre och skapa sammanhållning. 

Vi måste se över vilka som representerar Sverige och vi behöver förnya bilden till något som i 

texten är  diffust.  Popexportörerna har  iallafall  makt  över  det  kulturella  kapitalet  som kan 

förändra denna bild. I den andra texten anser Sandén att det är hemskt att hylla det svenska 

musikundret  när världen ser ut  som den gör idag.  Han menar att  det  kunde varit  bra om 

Polarpriset ”sträckte ut en hand”, istället för att ägna sig åt nationalistiska hyllningar. Kärde 

menar att musikundret är något som sätts ihop i en osammanhängande och heterogen grupp, 

där de gemenskapsbildande faktorerna är luddiga. Musikundret fungerar som en kanon, vilket 

Swedish Music Hall of Fame är med och skapar, men det är osäkert vad det svenska i detta är. 

I  fjärde  texten  menar  Götesson  att  det  svenska  musikundret  är  något  som  är  till  för 

svenskarnas självkänsla mer än att det faktiskt är fråga om något riktigt musikunder. Svensk 

musik drar in pengar, vilket inte är samma sak som kvalitet och det gör musikundret tveksamt 

i  detta  avseende.  Mycket  av  musiken  inom  det  svenska  musikundret  är  kortvarig 

(kommersiell) musik, vilket innebär att det per automatik är sämre. Strage menar i sin krönika 

att ”allt prat” om det svenska musikundret får artister att bli bortskämda. Det har uppstått en 

slags musikalisk nationalism, där de förväntar sig höga betyg, samtidigt som utländsk musik 

får det tuffare.

Sammanfattning

Alla fem texterna betonar en nationalistisk tendens angående det svenska musikundret som 

skapar en diskurs som jag kallar den anti-nationalistiska. Texterna i den här diskursen har en 

frågande inställning till vad musikundret egentligen består i, något de andra diskurserna inte 

har. Begreppet har också negativa effekter på den svenska självbilden och svenska artister blir 

bortskämda av att upphöjas på hemmaplan samtidigt som en skepticism gentemot utländsk 

musik uppkommer. Som Lilliestam pekar på finns det ideologiska skäl till  att  man vill  se 

musik  som  svensk,  så  som  kulturell  identitet,  nationalism  eller  ekonomiska  faktorer 

(Lilliestam 1993). Framförallt kan två av dessa aspekter lyftas fram i koppling till det svenska 

musikundret. Dels ett ekonomiskt perspektiv där man vill lyfta fram det svenska musikundret 

som en viktig aspekt för varumärket Sverige och något man kan tjäna pengar på. Och dels kan 

det  svenska  musikundret  kanske  också  fylla  samma  nationalistiska  gemenskapsbildande 
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funktion som ett fotbolls-VM och liknande gör. När det går bra. På ett oproblematiskt sätt 

hyllas aspekter av det svenska, i ett land med en annars svag nationalkänsla. 

5.2 Det svenska musikundret och dikotomin kultur och ekonomi
Jag ska i denna del diskutera dikotomin mellan kultur och ekonomi i förhållande till fram-

ställningen av det svenska musikundret utifrån några problemområden som uppkommit i min 

analys av texterna. Jag ska även diskutera hur journalisten reproducerar musikundret.

5.2.1 Värdet av kultur

Frankfurtskolans Adorno och Horkheimer ställer sig mycket kritiska till kulturindustrin och 

och den homogena och förutsägbara populärkulturen som de ser som ett hot. Det finns alltså  

en tydlig konflikt mellan ekonomi och kultur inom den kritiska teorin (Storey 2012:64). Men 

inom populärkulturen är den kritiska teorin både drastisk och ofruktbar att fokusera på för 

mycket, eftersom den är elitistisk i sin syn på kultur. Men både Nilsson och Fleischer betonar 

att konstnärliga verksamheter kräver ett annat hänsynstagande än rent ekonomiska. Det finns 

svårigheter med att behandla kultur utifrån ekonomiska teorier eftersom kulturens drivkrafter 

faller  utanför  ekonomin.  Detta  gör  det  komplicerat  att  mäta  värdet  av  kultur,  beräkna 

samhällsnyttan, vad som ska ha stöd med mera (Nilsson 2003:427). Konstnärer, kompositörer 

med flera arbetar även utan lönsamhet, vilket skiljer sig från andra typer av yrken (ibid. 306). 

Enligt  avspaltningsteorin  finns det ”en dialektik av industrialisering och estetisering”, där 

estetiseringen är vissa mänskliga verksamheter som spaltas av från varuformen och värdet. 

Om konstnären kompromissar med andras önskemål så minskar det konstnärliga anspråket. 

Konstnärligt skapande har med autonomi att göra, vilket man även kan finna hos Bourdieu. Ju 

mer man låter de yttre faktorerna ha inflytande ju mindre status som konst får konstverket. 

Konstnärliga artefakter präglas av individualitet och originalitet och andra kan inte påstå att 

konstverket har skapats ”fel”, vilket kan vara fallet inom lönearbete (Fleischer 2010:26ff). På 

populärmusikens fält är detta något komplext eftersom det ekonomiska präglar fältet till stor 

del, samtidigt som det är kultur som produceras där och förhållandena till den heterogena och 

den autonoma principen inte blir lika självklara. Mitt i denna konflikt hamnar (uttrycket) det 

svenska musikundret vilket skapades för att gynna musikmarknaden, samtidigt som det består 

av en estetisering som inte kan mätas i ekonomiska termer. 
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Inom den kollektiva diskursen ska ekonomins inflytande över populärmusikens fält 

begränsas. Men idag är det vanligare att göra musik på beställning utifrån efterfrågan, vilket 

inte ses som lika kommersiellt idag som det gjorde för ca 25 år sedan. I den marknadsliberala 

diskursen blir kulturen legitimerad genom sin nyttoaspekt, där försäljning blir ett värderings-

kriterium. Belöning och stöd kan ges till de som är framgångsrika, men kulturen ska annars 

inte vara beroende av statliga medel. I denna syn på kultur är de ekonomiska aspekterna inte 

en motsättning till kulturen, utan ekonomin sätter villkoren för en kultur som kan bära sig 

själv. Detta blir extra tydligt i Gudmundsens text som har ett stort fokus på musikexport som 

vilken annan export som helst (bilaga 4). 

5.2.2 Högt och lågt

Det gäller att lyckas hålla sig på rätt plats i förhållande till den autonoma och den heteronoma 

principen om man vill ha status. Kampen mellan högt och lågt har blivit mindre relevant och 

distinktioner angående autenticitet har blivit viktigare i en allt mer kommersialiserad bransch. 

Kindvall  diskuterar  detta  i  sin  text  (bilaga  1)  och  försvarar  den  kommersiella,  beställda 

musiken och försöker sudda ut gränsen mellan det som är autentiskt och inte. En artist kan ses 

som autentisk genom att  bli  identifierad som det  av en journalist  med symboliskt  kapital 

(Bergman et al 2011:48). Detta är något som Kindvall verkar ge sig på att göra.

Kulturen överlag har präglas av de-differentiering  (utsuddandet av högt  och  lågt),  där  fin-

kulturen har blivit en subkultur bland andra och smalare genrer har trängts ut i marginalen. 

Identitet har blivit viktigare än kvalitet (Nilsson 2003:253) vilket Jönssons text visar på då 

den  lyfter  fram  det  faktum  att  artister  numera  ofta  tar  ställning,  vilket  kan  kopplas  till 

identitetsskapande.  Den postmoderna diskursens texter har en oproblematisk, kommersiellt 

präglad inställning till populärmusik där musiken får skapas utifrån efterfrågan och där allt är 

tillåtet (ibid. 93). Några undantag får bekräfta regeln. I några texter görs smak-distinktioner, 

för att särskilja den egna smaken från de andras sämre smak. Ett flertal betonar skillnaden 

mellan bra och dålig populärmusik, så som Backman, Sandén och Ridell. I sin krönika skriver 

Ridell  att  ”Kent  och Nirvana var  min inkörsport  till  musiken bortom Magnus Uggla och 

Aqua”, där de sistnämnda står för banal, mainstream populärmusik (bilaga 8). 
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5.2.3 Exemplet Abba

Abba anses ofta som starten för Sverige som popnation och nämns i förbifarten i flera av mina 

texter, som de brukar göra i musiksammanhang. I 1970-talets tudelade svenska musikliv där 

den  kommersiella,  politiskt  inkorrekta  svensktoppsmusiken  och  musikrörelsens  progg  var 

motpoler, ansågs Abba vara kommersiella och hade därför låg status på hemmaplan (Hansson 

1998:67f). Men detta är något som förändrats över tid och Abba har idag högre status på 

populärmusikens fält. Från en dominerande inställning inom journalistkåren om att Abba var 

sämre musik och kontroversiella, verkar det idag nästintill råda enighet kring deras betydelse 

för svensk musik. Alla texterna i mitt material som nämner Abba (sex stycken) höjer upp dem 

som föregångare  inom det  svenska musikundret  eller  som popgenier.  Till  exempel  tycker 

Backman att Björn och Benny borde fått Polarpriset före Max Martin och Götesson tar upp 

hur Abbas låtar haft ”längst livslängd” i popgenren. Även Kärde som är allmänt kritisk har en 

något positiv inställning till Abba. Denna omförhandling kan bero på flera olika faktorer så 

som  att  Abba  haft  lång  tid  på  populärmusikens  fält  och  att  det  kulturella  klimatet  idag 

förändrats radikalt sedan 70-talet. Det kommersiella ses som en mer naturlig del av kulturen 

idag än tidigare. Denna omförhandling har även skett med Max Martin av samma anledningar 

som  Abba  där  han  har  gått  från  illa  ansedd  till  att  bli  upphöjd.  Exemplet  med  Abba 

exemplifierar många av de mekanismer som påverkar i omförhandlingar på populärmusikens 

fält. Man kan fråga sig hur mycket egna åsikter journalisten vågar ha, trots den något mer 

reflekterande kulturjournalistiska genren. 

5.2.4 En populärmusikalisk kanon

Med det svenska musikundret följer frågor om vem som ingår och inte ingår. I och med 

myntandet av själva begreppet utestängs musikskapare eftersom uttrycket i sig pekar på någon 

slag enhet. Det är svårt att definiera vad som inbegrips eftersom de sammanhållande 

faktorerna är diffusa. Kärde väcker några viktiga frågor i sin kritiska text när hon undrar vad 

dessa artister på Swedish Music Hall of Fame har gemensamt. ”Har de påverkat varandra, 

arbetat ihop? Eller är det enda som förenar dem att de någon gång verkat i Sverige?” (bilaga 

11). Det tycks råda godtycklighet kring vem som ingår i musikundret, vilket gör att man kan 

dra paralleller till en populärmusikalisk kanon. Nilsson refererar till Edward Said som menar 

att mycket av aktiviteten på det kulturella fältet går ut på att skapa och behålla en kanon 

genom kultursidor, gallerier, tidskrifter med mera. ”Hävdandet av en allmängiltig kanon inom 
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olika delar av kulturområdet är en central del i den kulturella kapitalbildningen.” (Nilsson 

2003:337). Lilliestam betonar musikjournalistens roll i detta genom de omdömen som denne 

gör. Mycket inom musiken har en tradition av att tävla genom topplistor, ESC eller Grammis. 

Även  musikens  historieskrivning  består  av  samma principer  och  leder  till  en  kanon  som 

fungerar som en slags topplista (Lilliestam 2003).

Så vem får ingå i musikundret och vad är kriterierna? De genrer som framställs i mitt material 

ryms alla under pop, rock, hiphop och EDM, genrer som är kommersiellt gångbara. Detta 

ställer frågor angående mångfald. Är det bara ekonomiska framgångar som avgör eller finns 

det andra värderingskriterier? Varje gång Max Martin lyfts fram kanske någon annan hamnar i 

skymundan, vilket inte verkar helt osannolikt eftersom ingen av texterna i materialet lyfter 

fram smalare populärmusik. Hårdrock är till exempel en genre som det gått bra för 

internationellt sedan 1980-talet, som det talas förhållandevis lite om (Hansson 1998:69f). 

5.2.5 Journalistens roll

Av mina 13 texter är tre skrivna av kvinnor och tio skrivna av män. Samtliga journalister har 

typiska svenska namn och ser etniskt svenska ut. Det är alltså mestadels vita män som nämner 

det svenska musikundret i pressen. Enligt Nilsson är det eliten som definierar den legitima 

kulturen på fältet och skapar gränser som upplevs som objektiva och stänger ute vissa från 

platser etc. Många av de journalister som skrivit mina valda texter kan sägas inneha dessa 

elitpositioner. Musikkritiker med symboliskt kapital så som Backman eller Strage har makten 

att avgöra vad som är bra och dåligt (Nilsson 2003:363). Att få legitimitet från ”rätt” personer 

på fältet är viktigt för att kunna skaffa sig en bättre position. Enligt Huss görs bedömningar av 

musik  i  samverkan  mellan  publik,  utövare  och  ”grindvakter”,  så  som  journalister  (Huss 

2009:197).  När  dessa ”grindvakter” har  stort  symboliskt  kapital  väger  deras  bedömningar 

tungt och de fungerar då som opinionsledare för viss musik.

Huss menar att ”manlig, vit – trots svarta rötter – heterosexuell rock varit den måttstock mot 

vilken nästan all populärmusik bedöms”, vilket leder till en nedvärdering av pop, schlager och 

disco  (ibid.  238).  Recensenter  (med  flera)  och  bra  positioner  på  fältet  har  historiskt  sett 

utgjorts av denna grupp, vilket gett företräde till detta manliga perspektiv. Ganetz instämmer 

och menar att enligt våra föreställningar så hänger autenticitet, rock och maskulinitet ihop 
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medan  icke-autenticitet,  pop  och  femininitet  är  tätt  förknippat  (Ganetz  2009:130).  Det 

svenska musikundrets många manliga låtskrivare inom popgenren har dock kanske förändrat 

denna bild av pop. Popen har blivit mer manligt förknippad, vilket skulle kunna vara en orsak 

till legitimeringen av den från flertalet journalister.

Bourdieu diskuterar televisionens roll och hur denna gör intrång på det kulturella produktions-

fältet. Detta anser jag vara aktuellt att även applicera på mitt pressmaterial. Han menar att 

journalisterna kontrollerar redskapen för produktion och informationsspridning och kan därför 

styra folks tillgång till offentligheten. Även om journalister har en underordnad roll på det 

kulturella produktionsfältet så utövar de en dominans, eftersom de har makt över medel för att 

uttrycka sig och finnas i offentligheten, det vill säga för att bli känd (Bourdieu 1998:67f). 

Vidare menar Widestedt angående journalistikens funktion, att musikbeskrivningar inte bara 

är ”oskyldiga beskrivningar utan innebär samtidigt  försök att  kontrollera musiken”.  De är 

ställningstaganden  som  man  måste  se  i  förhållande  till  andra  outtalade  men  möjliga 

beskrivningar (Widestedt 2001:32f). Musikkritiken är baserad på personliga upplevelser, men 

många journalister vill gärna att det de skriver ska vara ha en fullständig definitionsmakt. De 

olika  krönikorna  etc.  bygger  på  känslor  och  inte  förnuft.  Som Lilliestam menar  så  före-

kommer  många  oförankrade  värdeomdömen.  Som  en  sammanfattning  kan  man  säga  att 

journalister har stor makt och en stor roll i att sätta agendan och gränserna för det offentliga 

samtalet kring det svenska musikundret.
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6.0 Slutsatser och diskussion
I min analys av medieframställningen av det svenska musikundret dominerar fyra diskurser. I 

den minst  förekommande,  i  den postmoderna diskursen karaktäriseras det  svenska musik-

undret genom de-differentiering av högt och lågt, stilblandning och minskad betydelse för 

status. Det präglas av ett kommersiellt synsätt som tenderar till att bli upphöjt i denna diskurs 

texter. I den marknadsliberala diskursen får marknaden styra och sätta upp villkoren för det 

svenska musikundret, medan staten har en nästan obetydlig roll. Den framgångsrika individen 

lyfts  fram  som  avgörande  och  framgångar  mäts  i  försäljning.  Det  svenska  musikundret 

handlar  om  export  och  entreprenörskap.  Den  kollektivistiska  diskursen  har  rötter  i  en 

socialdemokratisk tradition där stöd till  och satsningar på ett kollektivt och brett musikliv 

samt mötet mellan välfärd och entreprenörskap är en förutsättning för det svenska musik-

undret. Alla ska kunna ha möjlighet att skapa musik, inte bara rika och satsningar på detta är 

demokratifrämjande.  I  den  anti-nationalistiska  diskursen  så  tas  problematiken  kring  det 

nationalistiska med det svenska musikundret upp. Begreppet får negativa konsekvenser för 

den  svenska  självbilden.  De  olika  diskurserna  visar  på  att  det  svenska  musikundret  som 

begrepp är diffust och att det finns olika syn på vad det är, varför det uppkommit och vad man 

vill  att  det  ska  vara.  Användningen  av  det  verkar  också  förekomma  i  många  olika 

sammanhang. Detta gör att samtalet kring det svenska musikundret kan bli en spelplan för 

olika  ideologiska  agendor  och  en  arena  för  kamp  om  hur  vi  ska  se  på  populärkultur  i 

samhället.

I framställningen av det svenska musikundrets diskurser synliggörs dikotomin kultur och 

ekonomi på några olika sätt. Gränserna  för  vad  som är  autentiskt  samt  högt  och  lågt  har 

flyttats och placeringen på produktionsfältet kan idag tillåtas vara närmare den kommersiella 

polen.  Inom  det  kritiska  perspektivet  skulle  man  se  mitt  studieområde  som  förkastligt 

eftersom ekonomin idag betingar kulturen i stor utsträckning. Marknadsekonomin och den 

offentliga  sektorn  är  motsatser,  men inte  alls  på  samma sätt  idag  som tidigare.  Idag  har 

marknadsekonomin tagit över som allmänintresse istället för den tidigare enigheten kring den 

socialdemokratiska samhällspolitiken (Nilsson 2003:422). Samhällskontexten förändras och 

positionerna  på  populärmusikens  fält  flyttas  ständigt  vilket  exemplifieras  genom  Abbas 

omförhandlade status genom åren på fältet.
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Musikundret är en del av ”varumärket Sverige” och ingår i den svenska självbilden (Fleischer 

2010:427). Uttrycket används för att upphöja oss själva, att vi är bland de bästa i världen på 

musik. Denna musikpatriotism skapar en produkt som kan locka turister till Sverige och till 

exempel flaggskeppet Swedish Music Hall of Fame. Det svenska musikundret är inget uttryck 

som vuxit fram naturligt, utan har skapats som ett marknadsfrämjande initiativ. Det gör att 

kulturellt sett finns det inte mycket som håller ihop begreppet och det verkar mest vara en 

osammanhängande ihopsättning av svensk musik som fungerar som en kanon. Det väcker 

frågor om vad det svenska musikundret innehåller, men begreppet är dock för komplext för att 

kunna fångas in i en homogen definition. Att det sen ska vara något typiskt svenskt med det är 

svårt att se. Som Jocke Berg menar; ”Influenser är ju sällan utpräglat nationella” (bilaga 13). 

Och vad är egentligen det ”svenska” när  svensk  musik  generellt  sätt  karaktäriseras  av  en 

öppenhet för influenser (Kask & Bergendahl 1998)? Men att få lov att ingå i och vara en del 

av det svenska musikundret kan fungera som en musikalisk legitimitetsstämpel.

Journalisterna  är representanter i ett åsiktsmaskineri som handlar om det svenska musik-

undret,  även  de  som  är  kritiska  till  själva  begreppet  är  delaktiga  i  formandet  och 

reproducerandet det. Journalisternas texter präglas av den samhälleliga kontexten, samtidigt 

som  deras  texter  är  med  och  formar  samhällskontexten.  Och  ju  mer  symboliskt  kapital 

journalisten har på populärmusikens fält, desto mer makt har denne att forma själva synen på 

musikundret.  Det svenska musikundret får ta emot både kritik och hyllningar från kultur-

journalister.  Synen  på  populärmusik  verkar  från  kritikerhåll  ha  förändrats  mot  en  större 

öppenhet även för mer kommersiella akter inom musikundret. Å ena sidan verkar det som om 

vågskålen  har  tippat  över  och  journalisterna  inte  kan  stå  emot  trycket  från  de  national-

romantiska hyllningskörerna när  vi  idag ser  kritiker  som Backman hylla det  som tidigare 

ansetts vara skräpkultur. Å andra sidan finns det journalister som är skeptiska till uttrycket på 

grund  av  dess  abstrakta  natur  vilket  bara  skapar  en  innehållslös  musikalisk  nationalism. 

Oberoende av den svenska journalistkåren så kommer Sverige säkerligen vara ett land som 

fortsätter finnas på den internationella musikkartan, vare sig vi kallar det för ett musikunder 

eller ej.

Mitt material är något spretigt då det lyfter fram så olika kontexter och händelser i texterna, 

men det spretiga kan dock vara talande för hur det svenska musikundret som begrepp är. Mitt 
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material kanske skulle ha påverkat analysen åt något håll om det bestod av till exempel TV-

klipp eller musikbranschpress och kanske påverkades analysen också av mina förförståelser 

även om noggrannhet med tillförlitligheten har varit i fokus. Jag tror samtidigt att min analys 

har  ringat  in  några  grundläggande  frågor  kring  det  svenska  musikundrets  framställning  i 

medierna och jag tror att dessa områden skulle ha avhandlats på något sätt även med ett annat 

material och med en annan uppsatsförfattare. I min studie om det svenska musikundret har jag 

skrapat på ytan till ett ämne som det finns många outforskade aspekter av. Det finns många  

områden  utanför  ekonomins  gränser  att  studera,  vilket  förvånade  mig  med  tanke  på  hur 

mycket begreppet används. Vidare forskning skulle kunna vara att studera vad begreppet har 

gjort  för  självkänslan  inom musikbranschen  kanske  utifrån  intervjuer,  där  svenskhet  som 

kulturellt kapital tas upp (vilket Westin berörde kort). Skillnad på begreppet under 1990-talet 

jämfört med idag med koppling till samhällsförändringar, skulle också vara intressant.  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