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Inom svensk och internationell medieforskning talas det idag om att det skett en 
kvalitativ och kulturell vändning. De kvantitativa metoder som varit dominerande 
sedan masskommunikationsforskningens födelse har på allvar utmanats av etno
grafiska, receptions- och textanalytiska studier och intresset för frågor om medier 
och samhälle har kompletterats med frågor om medier och kultur. Den kulturana- 
lytiskt orienterade medieforskningen kan i korthet sägas betrakta mediernas utbud 
och innehåll som en del av symbolmiljön, som bärare av samhällets kultur i vid me
ning. Här är syftet att närmare presentera och diskutera centrala begrepp och teo
rier inom denna del av medieforskningen.

Den kulturella vändningen inom medieforskningen är sammankopplad med att 
en speciell forskningstradition vunnit större och större inflytande på fältet sedan 
slutet av 1970-talet. Forskningstraditionen kallas cultural studies och då denna tra
dition omfattar ett specifikt kulturbegrepp, vill jag inleda denna artikel med att re
da ut detta i någon mån. Därefter följer en diskussion om vad som kan sägas kän
neteckna den heterogena teoritradition som kommit att kallas för cultural studies. 
Även begreppet populärkultur, som kommit att bli allt mer centralt inom dagens 
medieforskning, tas upp till diskussion, då vi idag står inför en situation där en stor 
del, kanske den största delen, av medieutbudet består av populärkulturella texter i 
vid mening. Artikeln avslutas med en analys av ett par rocktexter vilken utgör ett 
exempel på hur medierade texter (i vid mening) kan analyseras som delar i ett kul
turellt samtal.
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Kulturbegreppet
Det är enligt Storey (1993) möjligt att grovt sett urskilja fem olika betydelser av be
greppet kultur, som alla är beroende av den tidpunkt varunder de utformas. Den 
första och tidigaste återfinns i skrifter från 1400-talet och refererar till omsorgen 
och förbättrandet — kultiverandet — av grödor och djur. Den andra betydelsen upp
stod under det tidiga 1500-talet och omfattade då också det mänskliga medvetan
det. Inte bara djur och grödor kunde kultiveras utan också människan. Snart ut
vecklades också idén att bara vissa människor -  vissa individer, grupper och klasser 
-  var ”kultiverade”. Också vissa nationer var mer kultiverade än andra.

Den ”kultiverade” människan utmärktes av en specifik konstnärlig konsumtion 
och produktion som betod av ”fin” konst, litteratur, musik, teater etc., till skillnad 
från de ”okultiverades” estetiska produktion och konsumtion som kom att betrak
tas som lägre stående, om ens kultiverad. ”Kultur” kom alltså överfört att också 
beteckna de estetiska produkterna, en definition som fortfarande existerar idag. 
Under sent 1900-tal har det kulturbegrepp som syftar på de estetiska produkterna 
kommit att utvidgas till att också omfatta populärkulturen, dock med den reserva
tionen att man fortfarande betraktar denna typ av kulturprodukter som lägre stående.

Den tredje definitionen av ”kultur” stammar från upplysningstiden och likställer 
kultur ungefär med social utveckling. Europa sågs som höjdpunkten för denna so
ciala utveckling eftersom världsdelen ur ett mycket etnocentriskt perspektiv ansågs 
präglat av alla tecken på civilisation och mänsklig kultivation.

En fjärde definition som utvecklades av samhällsvetenskaperna, särskilt sociolo
gin och antropologin, ser ”kultur” som historiskt bestämda särskilda sätt att leva 
som bygger på gemensamma kunskaper, värderingar, erfarenheter och tankemöns
ter, ett ”kollektivt medvetande”, som delas av olika grupper som nationer, klasser, 
del- och subkulturer (jfr Ehn & Löfgren 1982, s 13).

Den femte definitionen delar den fjärdes grunddefinition men lägger större vikt 
vid den symboliska dimensionen, vad kulturen gör snarare än vad den är. Den ser 
kultur som en social praktik mer än som ting (den kulturella elitens produkter) eller 
ett utvecklingsstadium (civilisation). Detta sätt att tänka grundar sig på studier av 
språket, vilket ses som fundamentalt för produktionen av mening. Den mänskliga 
praktiken kommunikation är det verktyg som bygger upp den gemensamma kultu
ren -  utan möjlighet att kommunicera, individ till individ eller grupp till grupp, 
ingen gemensam kultur. Kultur ses alltså enligt den femte definitionen inte enbart 
som ett sätt att leva utan också som en samling praktiker genom vilka mening pro
duceras och utväxlas inom en grupp. Denna grupp kan vara mycket stor (t ex 
”svensk kultur”) eller liten (”arbetsplatskultur” ).

Enligt denna kultursyn kan språket inte begränsas till själva det talade eller skriv-
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na språket. Med ”språk” menas också symboliska uttryck som t ex bilder, musik 
och stil. Begreppet ”språk”, som alltså ses som ett fundament för kulturen, refere
rar med andra ord till alla symbol- och teckensystem genom vilka mening, dvs be
tydelse eller innebörd, produceras och cirkuleras i kulturen.

Som en följd av detta betraktar som sagt den kulturanalytiskt orienterade medie
forskningen mediernas utbud och innehåll som en del av symbolmiljön, som bärare 
av samhällets kultur i vid mening. På så sätt kan man se exempelvis rocklyriken 
som texter vilka ingår i ett fortlöpande kulturellt ”samtal” om relationer, identitet, 
kärlek, arbete m m. Detta samtal sker via medierad masskommunikation -  vad det 
gäller rocktexterna är mediet fonogrammet -  och ofta sker denna kommunikation 
inom den delen av kulturen som kan kallas populärkulturen, ett begrepp jag kom
mer att återvända till nedan.

Cultural studies
Inom den forskningstradition vari kulturbegreppet är så centralt och som kommit 
att kallas för cultural studies, finns det inte någon konsensus om hur denna forsk
ningstradition ska definieras och avgränsas. Traditionen består inte av en enhetlig 
teori utan måste snarare betecknas som en process eller rörelse som utmärks just av 
teoretisk mångfald med hermeneutik, semiotik och post-strukturalism i centrum. 
Olika typer av kvalitativa metoder finns också representerade -  dock förekommer 
det knappast kvantitativa studier inom traditionen. Cultural studies finns represen
terad i kulturvetenskapliga discipliner, eftersom den som det framgår av namnet 
studerar mänsklig(a) kultur(er).

Cultural studies, som idag finns fast förankrat i främst de anglosaxiska länderna, 
har sina rötter i Centre for Contemporary Cultural Studies som bildades 1963 i 
Birmingham.11 dagens läge har såväl de första teoriansatserna som analysobjekten 
mångfaldigats. Ehn (1994, s 4) menar sammanfattningsvis att cultural studies stu
derade och studerar ”hur kultur produceras och omvandlas till ’levd erfarenhet’, 
hur människors medvetande formas av historien och de sociala relationernas sub
jektiva innebörder. I fokus står samspelet mellan hur olika grupper och konflikter i 
samhället representeras offentligt i medier, politik och samhällsdebatt, och hur 
människor ser på sig själva och andra via dessa representationer” . Cultural studies 
ansluter till den kritiska teoritraditionen, utgående från Hegel, M arx och frankfurt- 
skolan, som strävar efter att reducera och motverka begränsningar av individens 
och kollektivets frihet och som ifrågasätter samhälleliga maktrelationer. Till den 
kritiska teoritraditionen kan också feminismen räknas, men det var inte i kritiken 
och analysen av könsförtryck som cultural studies hade sin utgångspunkt, utan i
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analysen av klassförtryck, även om det också så småningom tillfogades studier av 
maktrelationer vad gäller både kön och etnicitet.

Men man studerade inte enbart hur symbolisk makt utövas mot dem utan makt, 
utan också de maktlösas symboliska motstånd i form av subkulturell kreativitet. 
Ehn (1994) menar att man under senare tid inte längre så mycket studerar makt, 
motstånd och kreativitet med utgångspunkt från levda kulturer eller kulturella 
praktiker som till exempel de studier av ungdomliga delkulturer som en gång 
gjorde CCCS välkända utanför Storbritanniens gränser (se t ex Willis 1977, 
Hebdige 1979, McRobbie & Nava 1984). Idag ligger tyngdpunkten mer på studiet 
av ”texter” i mycket vid mening, hur sociala relationer och maktförhållanden re
presenteras i medier, populärkultur, politik, utbildning och vetenskap.2

Inom medieforskningen har cultural studies kommit att spela en viktig roll, även 
om det ska betonas att bara en del av all den forskning som räknar sig in i traditio
nen är inriktad på medier. Det ska också noteras att endast en del av medieforsk
ningen räknar sig till cultural studies. Framför allt är det synen på medier som bä
rare av samhällets kultur i vid mening samt fokuseringen på medieanvändningen 
som en del av vardagskulturen som har lyfts fram inom medieforskningen. Ehn 
(1994) menar att det är i skärningspunkten mellan det offentliga och privata som 
cultural studies analyserar kulturella formers bruksvärde och resultat. Detta har lett 
till att man inom medieforskningen har intresserat sig för till exempel tvåloperors 
och nyheters bruksvärde (t ex Modleski 1982, Ang 1985, Dahlgren 1987). Vad gäl
ler resultat har man studerat mediernas tendens att reproducera existerande 
hierarkier, men också deras förmåga att härbärgera element av kritik och motstånd 
(t ex Morley 1980, Radway 1984, Fiske 1987, Larsson 1989, McRobbie 1991). Av 
ovanstående exempel är det lätt att få intrycket att cultural studies’ bidrag till 
medieforskningen enbart består av ett betonande av receptionen av medierade ut
tryck, vilket vore olyckligt då även analyser och tolkningar av själva det symboliska 
uttrycket, ”texten” i vid mening, är ymnigt förekommande, dels som ett delmo
ment i en studie (t ex Radway 1984) och dels som huvudsakligt analysobjekt (Lars
son 1989, se även flera av bidragen i Brown 1990).

Även om det är mycket svårt att avgränsa cultural studies är det några principi
ella perspektiv som är betecknande för traditionen:

1) Kulturella studier är intresserade av att förstå texters mening. Anglosaxiska 
cultural studies utgår oftast från semiotiska teorier, men här finns också uppenbara 
bryggor över till den hermeneutiska tolkningstraditionen.

2) Synen på medier som symbolisk kommunikation. Mediernas utbud och inne
håll betraktas som en del av symbolmiljön, som bärare av samhällets kultur i vid 
mening. Medierade texter i vid mening betraktas som ingående i större symboliska
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processer av medierad kommunikation och ses alltså inte som fritt svävande utan 
som kontextberoende.

3) Fokuseringen på populär kulturella estetiska uttryck, som är betydelsefulla i 
många människors vardagsliv men samtidigt marginaliserade av den etablerade 
kulturen.

4) Tematiseringen av makt och motstånd i populärkulturen.

Populärkulturen
I det föregående har begreppet ”populärkultur” nämnts flera gånger, vilket gör det 
nödvändigt att närmare diskutera vad populärkultur är. Storey (1993) beskriver sex 
definitionsförsök utifrån olika teoritraditioner och menar att det som förenar dessa 
är att populärkulturen ses som en produkt av industrialiseringen och urbanisering
en. Med andra ord är populärkulturen intimt sammanvävd med framväxten av det 
(hög)moderna.

Det första definitionsförsöket som finns bland flera teoritraditioner går ut på att 
avgränsa populärkultur till det som är populärt bland många människor. Som 
Storey (1993) påpekar är denna definition för vid -  även om det äger sin riktighet 
att populärkulturella produkter brukas av många -  då den kommer att inkludera 
sådant som traditionellt ses som finkultur (t ex Ravels Bolero eller varför inte Bibeln).

Ett andra sätt att definiera populärkultur är att se den som det som ”blir över” då 
man bestämt vad som är finkultur. Vad som är finkultur bestäms ofta av dem som 
brukar den, dvs den välutbildade, kulturella eliten. Flär kommer Pierre Bourdieus 
teorier om smak som ett sätt att markera klasskillnader in. Bourdieu själv vägrar 
att analysera populärkultur eller ens använda begreppet då han menar att alla aka
demiska analyser av populärkultur i sig blir nedvärderande. Även om det ligger 
mycket i denna vägran så kan det diskuteras om förtigandets väg är hållbar i läng
den, då den överlåter definitionsrätten till andra grupper och krafter.

Ett tredje sätt att avgränsa vad populärkultur är, är att se den som genomkom- 
mersiell ”masskultur”, producerad och styrd av en kulturindustri, en syn som den 
tidiga frankfurtskolan omhuldade men som även omfattas av värdekonservativa 
kritiker. Också denna definition fångar något väsentligt, nämligen massproduktio
nen, men dess anhängare har haft och har en tendens att se brukarna som passiva 
offer, helt manipulerade av kulturindustrin. Alternativa läsningar, ”motstånd”, har 
inte kunnat analyseras eller inte observerats då fokus varit inställt på kulturindu
strins manipulationer.

Ett fjärde sätt är att avgränsa populärkulturen är att se den som härstammande 
från den folkliga kulturen. Denna syn kan delvis tillskrivas den för cultural studies
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så centrale forskaren John Fiske, men också och kanske framför allt, menar Storey 
(1993), de rockkritiker som gärna vill se ”autentisk” rock som ett uttryck för en 
folklig, symbolisk protest eller till och med revolt mot det västerländska, kapitalis
tiska samhället. Också denna definition innehåller korn av sanning, men är samti
digt problematisk. Vilka är till exempel folket? Och vilken är kulturindustrins plats 
i det hela? I de västerländska samhällena producerar människor inte längre spon
tant kultur utifrån eget råmaterial. Även ett aldrig så rebelliskt rockband måste till 
exempel köpa sina instrument, anlita ett skivbolag för att spela in och distribuera 
en CD och framträda på livekonserter och i medierna.

Ett femte sätt att se på populärkulturen är att utgå från hegemonibegreppet. Po
pulärkulturen ses här som en krigsskådeplats där striden står mellan samhällets un
der- och överordnade grupper och vapnen utgörs av symboliska uttryck -  en syn på 
populärkulturen som dominerade särskilt den tidiga brittiska cultural studies-tradi
tionen. En kritik som denna skola mött speciellt under senare tid är att det i vissa 
fall skett en trivialisering av och ensidig fokusering på det centrala begreppet ”mot
stånd”. Som Löfgren (1994, s 46) påpekar är inte alltid konsumenten eller medie- 
förbrukaren en ”den dominerande kulturens guerillamotståndare” som kreativt 
approprierar och transformerar, utan också i många fall en person som imiterar 
och anpassar sig.3

Ett sjätte sätt är att förneka klyftan mellan populär- och elitkultur och se allt som 
postmodern kultur -  det finns inte längre någon skillnad mellan hög och låg kultur, 
gränserna är upplösta. I detta sammanhang brukar t ex så disparata teoretiker som 
Jean Baudrillard och Fredric Jameson nämnas. Också denna kultursyn har utsatts 
för kritik: många kritiker har hållit med om att gränserna mellan högt och lågt idag 
är mer suddiga men att klyftan trots allt finns kvar, vilket kan studeras i t ex vad 
som recenseras och inte recenseras på dagstidningarnas kultursidor.

Det är alltså mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att avgränsa vad som är po
pulär- och finkultur. Dessutom utgör sådana definitionsförsök en reproducering av 
en dikotomi som är tvivelaktig ur flera synvinklar. För det första får en användning 
av dikotomin följden att kulturerna kommer att framstå som väsensskilda, som 
helt särskilda och polära. Beteckningarna etablerar en klyfta mellan de två kulture
rna som för bort tankarna från alla de broar som förbinder dem. I själva verket har 
de båda kulturerna aldrig varit helt åtskilda; det löper många fina trådar mellan 
dem, också i ett historiskt perspektiv.4 Kommunikationen mellan kulturerna har till 
och med ökat: sen- eller postmoderna tendenser har om inte helt löst upp, så i alla 
fall otydliggjort många av gränserna mellan kulturerna, inte minst inom litteraturen 
(Jameson 1979, Laermans 1992). Jag skulle snarare än att tala om en postmoderni
sering av kulturen vilja tala om en ökad intertextualisering, ett ökat ömsesidigt be
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roende mellan ”höga” och ”låga” texter i vid mening i respektive kultur. Gränserna 
mellan kulturerna har inte blivit helt upplösta, men trafiken i form av ömsesidig 
utväxling av bland annat symboler och form har blivit livligare. Jag talar alltså inte 
här om intertextualitet i dess mer etablerade och avgränsade litteraturvetenskapliga 
mening, alltså litterära (skrivna, verbalspråkliga) texters ömsesidiga beroende av 
varandra. Användningen av begreppet bygger istället på den definition av kultur 
som används inom cultural studies, som inte avgränsas till talade och skrivna 
språkliga uttryck, utan omfattar alla symbol- och teckensystem genom vilka me
ning produceras och cirkuleras. Intertextualitet står alltså här för det ömsesidiga 
beroendet mellan texter i den vidare betydelse som innefattar alla sorters vävar av 
meningsfulla symboliska uttryck, vilket inkluderar litteratur men även till exempel mu
sik och bilder.

Trots det ömsesidiga beroendet mellan ”höga” och ”låga” texter fortsätter bland 
annat de humanistiska vetenskaperna i hög grad att upprätthålla och vidmakthålla 
en väsensskillnad i det att man analyserar de två kulturernas texter var för sig.5 Ex
empelvis litteraturvetenskapen fortsätter att reproducera den kanon som utgörs av 
elitlitteraturen, även om det ständigt pågår diskussioner om vilka författare eller 
texter denna består av. Intertextualiteten reduceras till att utreda hur texter ur 
denna litterära kanon är förbundna med varandra. Denna blindhet inför det sam
spel som finns mellan kulturerna, gör det mycket troligt att bland andra litteratur
vetenskapen i framtiden kommer att få stora problem att analysera vår tids elit
litteratur, som är så beroende av och hämtar så många impulser från populär
kulturen. Och vice versa, som t ex många rocktexter är exempel på.

Att resonera i dikotomier får för det andra följden att de två kulturerna framstår 
som var och en väl sammanhållna och ensartade, som två klot utan sprickor och 
skador. I själva verket finns det stora variationer inom kulturerna: vad gäller littera
turen var det redan vid sekelskiftet möjligt att urskilja åtminstone fem olika typer 
av litteratur, varav tre skulle kunna sägas vara ”elitära” och två ”populära” (Boe
thius 1990). Vid ett närmare studium av dagens litterära fält skulle det antagligen 
vara möjligt att konstatera ytterligare typer av litteratur.

Det heterogena litterära fält vi har idag har uppstått ur en relativ kulturell homo
genitet. Enligt Peter Burke (1983) utmärks 1500-talets Europa av en folklig- och en 
adelskultur som samverkar och interagerar med varandra. Gradvis drar sig adel- 
skulturen bort från den folkliga kulturen och vid 1700-talets slut är undandragan
det fullbordat. Samtidigt börjar industrialismen växa sig stark, en ny klass -  
borgarklassen -  får större och större inflytande och folkkulturen får både konkur
rens och inspiration av masskulturen. Det litterära fältets splittring är alltså en 
mycket komplicerad historisk process där olika klassbaserade grupper har stridit
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om herraväldet, vilket inte minst också haft ekonomiska orsaker. Dessa strider har 
ofta tagit uttryck i diskussioner om vad bra och dålig litteratur är, om ”den goda 
smaken”, ”det symboliska våldets grova artilleri” som Toril Moi (1994, s 8) ut
trycker det. Pierre Bourdieu (1979/1989) menar att smak både distingerar och klas
sificerar klasser i ett hierarkiskt system: smak är avgränsande gentemot andra so
ciala positioner samtidigt som den visar den sociala positionen. Bourdieu har be
skrivit hur ”den goda smaken”, den legitima smaken, lärs ut på läroanstalterna i en 
evig cirkel: bärarna av den goda smaken får ständigt bekräftat att deras smak är 
god. Grunden för kulturernas åtskiljande är alltså inte bara en fråga om estetisk 
kvalitet, vilket ofta görs gällande. I den process som skapat kulturklyftan finns 
också starka ekonomiska och ideologiska intressen inblandade. Det är bland annat 
denna åtskillnadens ideologi som har gjort att fokus hamnat på det som särskiljer 
istället för det som förenar.

Ett historiskt perspektiv på uppdelningen av kulturen i högt och lågt avslöjar 
dessutom att vad som definieras som populär- och finkultur, dåligt eller bra, är helt 
beroende av historisk tidpunkt. Detsamma gäller populärkulturen överhuvudtaget, 
vilket inte minst kan iakttas i hur enskilda verk inom film, konst, musik, teater och 
litteratur har upp- och nedvärderats under olika perioder, liksom hela genrer, som 
exempelvis deckaren.6

Men trots invändningarna ovan mot en fortsatt reproduktion av dikotomin högt 
och lågt, så existerar kulturklyftan fortfarande -  även om den är en ideologisk kon
struktion som bör kritiseras så är den dock en högst reell sådan. Föreställningen 
om de två kulturerna finns inte enbart vid universiteten utan också i kulturen i 
stort. Även om ännu ingen framgångsrikt lyckats definiera skillnaden mellan de två 
kulturerna, så förstår alla människor omedelbart ungefär vad som avses med 
”populärkultur”; uppdelningen är alltså inte enbart akademisk. Och det går inte 
att förneka att det finns avsevärda skillnader mellan en Harlequin-romans och 
Finnegans Wake, att man där kanske till och med kan tala om en ”klyfta”, även 
om exemplet är mycket hårdraget.

Skillnaden mellan högt och lågt opererar alltså i praktiken, även om man skulle 
kunna säga att den rent teoretiskt har försvagats. Därför vill jag, trots invändning
arna ovan, ändå ge en tentativ definition som fångar in några av de viktigaste kän
netecknen för den företeelse som kallas populärkultur. Begreppet populärkultur 
kan sägas beteckna de massproducerade kulturprodukter som är använda och 
spridda i stora lager av befolkningen och som av dominerande smakinstanser klas
sas som mindre värda.

Svårigheten att åstadkomma hållbara definitioner vad gäller populärkulturen, av
slöjas omedelbart då ovanstående definition prövas mot så konkreta objekt som
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exempelvis Turid Lundqvists, Eva Dahlgrens och Kajsa Grytts rocktexter.7 Till ex
empel är det mycket möjligt att en stor grupp människor med rätta anser att alla 
dessa tre är om inte elitkultur, så åtminstone en ”högre” variant av populärkultur. 
Detta på grund av att de alla utgör så tydliga författarsubjekt och att de alla omges 
av en autenticitets-aura, något som traditionellt sett är utmärkande för det som be
traktas som elitkultur. Andra anser kanske att Eva Dahlgren och Kajsa Grytt var 
”mer” populärkulturella i början av sina karriärer, då den ena deltog i den svenska 
schlagerfestivaluttagningen och den andra sjöng i ett nya vågen-band. Idag framträ
der Dahlgren med dirigenten Esa-Pekka Salonen och Kajsa Grytt skriver fram
gångsrik dramatik.8 Detta visar att populärkulturen är ingen statisk och enhetlig 
”massa” och att även populärkulturen är skiktad i högt och lågt. Också inom 
populärkulturen kan ibland hela genrer, men även enskilda verk och artister, för
flytta sig uppåt och nedåt och också korsa den magiska gränsen till elitkulturen. 
Ovanstående definition fungerar alltså för generella kategorier som ”rocktexter , 
”FLN-romaner” eller ”tvåloperor”, men ska tillämpas med försiktighet då det gäl

ler enskilda verk.
Tyvärr har dock mycken av den populärkulturella forskningen, inom såväl medie

forskning som andra vetenskaper (jfr Kleberg 1993), endast bekräftat fördomar om 
populärkulturen då metoden att studera populära texter varit kvantitativ. Pa sa sätt 
har man (omedvetet) bekräftat en av fördomarna om sådana texter: att de är lika 
varandra och utbytbara och bör helst studeras i klump, som en enhetlig massa. 
Detta förfarande är ytterst sällsynt i förhållande till elitkulturens texter. Forsk
ningen om sådana texter brukar respektera dessas individualitet och detta har un
derstött uppfattningen att det individuella uttrycket präglar höga texter. Denna 
”goda” cirkel står i skarp kontrast till den ”onda” cirkel som så många studier av 
populärkulturella texter utgör.

Ericson (1991, s 18) noterar i sin genomgång av skandinavisk forskning om po
pulärfiktion 1970-1985 att ”forskningsfältet till stor del upptas av en ”standard
analys”, som i förutsägbarhet och schablonmässighet inte kommer långt efter sitt 
studieobjekt -  forskarna möter materialet med fast inställda förväntningshorisonter 
och låg grad av uppmärksamhet.” Det är alltså inte enbart metoden som avgör hur 
mångdimensionell en analys blir. Kvalitativa metoder måste inte med nödvändighet 
innebära en ”uppvärdering” av analysobjektet och kvantitativa metoder behöver 
inte ”nedvärdera” det, även om risken alltid finns. Absolut grundläggande för varje 
studie av populära texter som vill nå utöver den ”standardanalys som omnämns i 
citatet är istället forskarens självreflexiva förmåga och öppenhet för de världar tex
terna öppnar. Det är kombinationen av förutfattade uppfattningar om analysobjek
tet och för grova metodologiska redskap som gjort så många studier av populär-
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kulturella, medierade texter så påfallande endimensionella.
Det finns alltsa lärdomar att dra fran förutvarande forskning, både positiva och 

negativa sådana. Jag vill därför avrunda denna artikel med ett exempel, ett försök 
till tillämpning av det ovan sagda. Tva rocktexter får fungera som utgångspunkt då 
de passar väl in i detta sammanhang: de är medierade, ses som populärkultur, utgör 
ett symboliskt uttryck i form av text. Är det möjligt att studera dem i ett kultur
perspektiv? Hur skulle en kontextualiserande analys av ett symboliskt utryck 
kunna se ut?

Eva Dahlgren + Anthony Giddens = sant?
I Eva Dahlgrens texter är relationer mellan människor ett mycket tydligt tema och 
då avses både den nära, intima kärleksrelationen och relationer till människor över
huvudtaget. Vad det gäller de texter som behandlar kärleksrelationen fokuserar de 
såväl problemen att leva utan en nära relation, som problemen att leva i en sådan. 
Men det finns också texter representerade som behandlar lyckan i att vara i en nära 
relation -  alla texter är alltså inte enbart fokuserade på problemen.

Jag har för näranalys valt ”Bara en väg u t” (1984) och ”Jag klär av mej naken” 
(1987). Båda texterna innehåller element som jag ser som typiska för Eva Dahl
grens texter om nära relationer överhuvudtaget. Genom analys av det specifika -  
författarens unika, individuella ”röst” -  ska här det generella, den kulturella kon
texten, tydliggöras.

Innan jag närmare fördjupar mig i analyser av textexemplen bör det klargöras 
varför det här inte talas om ”kärlek” -  ett ord som många förknippar med popu
lära sångtexter -  utan istället ”relationer”. Skälet är helt enkelt det att Dahlgrens 
texter naturligtvis i viss mån handlar om kärlek, men att kärleken är en del -  om än 
en viktig sådan -  av relationen och inte tvärtom. Jag vill utifrån Giddens (1992/ 
1995) se Dahlgrens texter som ett av många indicier på att senmoderniteten bland 
annat inneburit en övergång från den romantiska kärleken till den sammanflödan- 
de kärleken', idag handlar det mindre om att hitta en speciell person än om att hitta en 
speciell relation.

Giddens (1992/1995) menar att den moderna människan idag befinner sig i en 
brytningstid mellan tva kärleksideal; den romantiska och den sammanflödande 
kärleken. Framför allt är det kvinnorna, ”modernitetens emotionella underhug
gare” (Giddens 1992/1995, s 171) som gått i spetsen för den intimitetens omvand
ling som lett till att båda könen fått en delvis annan syn på detta att leva i en nära 
relation till en annan. Det romantiska kärleksidealet härstammar ur det sena 1700- 
talet och byggde på en föreställning om sökandet och finnandet av ”den rätte/a”
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och en idealisering av denna person. Det livslånga äktenskapet var en naturlig följd 
av finnandet av den rätta personen. Fungerade inte äktenskapet så berodde det på 
att man inte funnit rätt person, trots allt. Det romantiska kärleksidealet finns kvar 
än idag men, enligt Giddens, i konflikt med idealet om sammanflödande kärlek i 
den rena relationen.9 Termen ren relation avser inte renhet i sexuell mening utan 
den ”syftar på en situation där en social relation etableras för sin egen skull, dvs på 
grundval av vad var och en kan få ut av ett varaktigt förhållande med den andra, 
och som vidmakthålls endast i den mån relationen av båda parter anses ge så 
mycket tillfredsställelse att de vill behålla den” (Giddens 1992/1995, s 58). Denna 
typ av relation bygger inte som den romantiska kärleken på idealisering av den an
dre eller en idé om den sublima kärleken och äktenskapet som livslångt åtagande, 
utan på intimitet, på förmågan att öppna sig själv för den andre. Detta tillstånd 
kallar Giddens (1992/1995, s 60) sammanflödande kärlek.

Rörelsen från det romantiska kärleksidealet mot den sammanflödande kärleken i 
den rena relationen har skett under inflytande av kvinnans sexuella emancipation 
och ökade sociala och ekonomiska autonomi vilket bl a lett till att äktenskapet som 
institution förlorat i betydelse för kvinnor. Dessa sociala förändringar har gått hand 
i hand med inre förändringar: Giddens menar att det senmoderna jaget har blivit 
ett reflexivt projekt för alla, ett mer eller mindre kontinuerligt utfrågande av det 
förflutna, nuet och framtiden (se Giddens 1991). Människan skriver och reviderar 
ständigt sin reflexivt ordnade självberättelse och i denna berättelse ingår också 
sexualiteten, kärleken och erotiken. För att två personer som lever i en relation ska 
kunna uppnå ömsesidighet krävs det att två självberättelser kan samordnas: för 
detta krävs att båda parter är öppna mot varandra vad det gäller de egna känslorna 
och inte minst sexuella behov. Denna totala öppenhet kräver en fri och öppen kom
munikation och Giddens menar att i detta har kvinnor ett försprång gentemot 
männen. Han betonar att det inte är så att män inte har några känslor, utan att de 
inte har socialiserats till att kommunicera, de har en större oförmåga än kvinnor att 
konstruera en reflexiv berättelse om självet, särskilt vad det gäller intimitet och 
känslor. ”Intimitetsarbete” är något män hittills förlitat sig på att kvinnor ska ut
föra, men där kvinnor inte är riktigt lika samarbetsvilliga som förut. En mellan par
terna ojämn relation som har sin grund i en oförmåga att kommunicera är natur
ligtvis mycket svår att upprätthålla, särskilt som idén om det livslånga äktenskapet 
förlorat sin funktion som sammanhållande korsett för relationen. Men Giddens be
tonar att trots alla problem som möter i kärleksrelationen idag, så finns där också 
positiva tendenser: han menar att den rena relationen innebär en demokratisering 
av privatlivet, en känslomässig och sexuell jämställdhet som ocksa leder till en un
derminering av könsmakten i den västerländska kulturen och samhället i sin helhet.
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Om hans prognos slår rätt eller fel återstår att se, men det är helt klart lätt att in
stämma i Giddens (1992/1995, s 57) lakoniska konstaterande att: ”de [dagens ton
årsflickor] talar snarare om relationer än om äktenskapet som sådant, och det gör 
de rätt i” . Detsamma gäller de av Eva Dahlgrens texter som rör relationer eller mer 
exakt, den rena relationen: de handlar om de problem och den lycka som en sådan 
relation innebär, snarare än om det romantiska kärleksidealet. Nedan ska jag när
mare analysera några texter som cirklar runt problemen i den rena relationen och 
vilka lösningar som föreslås.

Den misslyckade rena relationen
I ”Bara en väg u t” som återfinns på Eva Dahlgrens album Ett fönster m ot gatan 
från 1984, skildras de problem som kan uppstå i en nära relation och den är ett ex
empel av flera i Dahlgrens produktion som skildrar just de problematiska sidorna i 
den rena relationen.

Bara en väg ut (Ett fönster mot gatan, Polar, 1984)
Text och musik: Eva Dahlgren

Det är en man som väntar på mig vers 1
det är en man som väntar
Jag har sett honom förr
han har sitt namn på samma dörr
Jag vet hans händer skälver
hans läppar brinner av ensamhet
men inte av nyfikenhet
Han säger att jag är en ängel
Han behöver inte vänta länge
förrän han får se mig ljuga

(ha! ah) Var är törsten refr
spänningen och lusten, säg mig? (ha! ah)
Du ler så vackert
ber så vackert, men jag (ha! ah)
vill ha en panter
Inte ja tack amen, å nej (ha! ah)
Jag vill retas
jag vill leka med dig

Vi tråkar ut varandra vers 2
säger samma saker som vi alltid gjort
bara för att få det gjort
Vi kan inte fantisera
vi har fastnat i rollerna ge och ta
men du har inget som jag vill ha
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Vi rodnar inför varandra 
blundar och tänker på nån annan 
Bara en väg ut

(ha! ah) Var är törsten... refr

Jag låtsas att jag somnar stick
för jag kan aldrig nå dig 
Vill säga att jag längtar 
även när jag har dig hos mig

(ha! ah) Var är törsten... (2 ggr)10 refr & outro

Copyright © Big Mama Music 
Tryckt med tillstånd

Redan från början håller musiken ett högt tempo i ”Bara en väg u t”, vilket inte är 
helt vanligt för Eva Dahlgrens musik. Låten är en svettdrivande danslåt, fram- 
piskad av rockiga saxofoner, en hetsande kör, elgitarrer, bas och ”tungt” trumspel. 
Eva Dahlgrens röst får här inte tid att tänja på tonerna och variera fraseringen i 
lika hög grad som i långsammare låtar, men det ska understrykas att även om hon 
sjunger snabbt så går det ändå att tydligt höra texten. Det musikaliska intrycket av 
låten är energiskt, glatt och tufft, vilket på ett plan tycks svära mot textens tämligen 
allvarliga mening. Men särskilt i refrängen framstår musikens funktion klarare och 
det är framför allt kören som står för det klargörandet. Innan Eva Dahlgren kom
mer in med ”Var är törsten” utbrister kören i ett både retsamt och triumferande 
”H a!” som sedan kommer igen efter ”säg mig”, ”men jag”, ”å nej” . I den första 
refrängen byts dessutom textens tilltal ut från ”han” till ”du” vilket gör att re
frängen och den därpå följande versen framstår som ett tal riktat direkt till den per
son som jaget har en dålig relation till. Texten och musiken tillsammans ger ett hel
hetsintryck av en uppgörelse med en partner, inte en inre meditation över ett dåligt 
förhållande som enbart den första versen ger anledning att misstänka: den offen
siva, energiska musiken och körens insatser i refrängen pekar istället framåt, ut ur 
relationen mot ett bättre liv.

Det problem i kärleksrelationen som ”Bara en väg u t” beskriver handlar om två 
individer som har olika önskningar och behov som de heller inte lyckas kommuni
cera. Detta problem tematiseras också i andra texter av Eva Dahlgren.11 Första ver
sen i ”Bara en väg u t” beskriver den känsla av främlingskap som uppstår då kom
munikationen brister: den man som bor i samma lägenhet som textens jag har bli
vit så främmande att han nu bara är ett namn på dörren. Deras tillvaro tillsam
mans handlar inte om ömsesidighet, nyfikenhet och öppenhet -  egenskaper absolut 
nödvändiga för en hållbar ren relationen -  utan lögner och rädsla för ensamhet.
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Textens ”han” idealiserar dessutom textens jag: hon är en ängel. Denna idealisering 
hör hemma i den romantiska kärleken, men inte i den rena relationen; idealiser
ingen av den andra skymmer sikten för ett seende och erkännande av den andres 
autentiska känslor och ett reflexivt betraktande av den inbördes relationen.

I refrängen byts som sagt textens tilltal och jaget vänder sig direkt till duet, hon 
öppnar sig äntligen och visar sitt innersta. Hon efterlyser den ömsesidiga törsten ef
ter den andra, vilket kan ses som både en fysisk och psykisk vilja att vara nära.
Hon efterlyser spänning, lust och lek och att textens du ska sluta anpassa sig till det 
han tror är hon: vad textens jag vill ha är liv, äkthet och ömsesidighet i relationen 
och inte den stelnade relation som nu präglas av lögner och tristess.

I den andra versen fortsätter textens jag att tala till duet och beskriver först den 
totala bristen på öppen, autentisk kommunikation: ”säger samma saker som vi all
tid gjort/ bara för att få det gjort”. Hon går därefter över till att beskriva bristen på 
ömsesidighet i relationen: ”vi har fastnat i rollerna att ge och ta/ men du har inget 
som jag vill ha” . Främlingskapet har blivit total också vad gäller erotiken: ”Vi 
rodnar inför varandra/ blundar och tänker på nån annan”. Giddens (1992/1995, s 
61) konstaterar att den sammanflödande kärleken gör uppnåendet av ömsesidig 
sexuell njutning till en nyckelfaktor för om ett förhållande ska upprätthållas eller 
upplösas och därför kommer inte orden ”Bara en väg ut” som en överraskning ef
ter konstaterandet av att inte heller det sexuella fungerar. Det är dags att denna 
rena relationen upplöses då den inte är värd att upprätthållas längre eftersom båda 
parter inte får tillräckligt mycket ut av den.

Sticket inleds med orden ”Jag låtsas att jag somnar/ för jag kan aldrig nå dig”.
Här används sömnen som en lögn: textens jag låtsas somna för att hon gett upp 
försöken till kommunikation. Men hon längtar trots detta efter textens du fast han 
rent fysiskt ligger i samma säng, men vad hon längtar efter är inte denna främling 
som endast är ett namn på hennes dörr, utan efter hans sanna, autentiska jag som 
är en förutsättning för en sammanflödande kärlek och en fungerande ren relation.

”Bara en väg u t” säger texten och detta kan naturligtvis tolkas praktiskt som att 
det enda som återstår för textens jag är att göra slut på förhållandet då den rena re
lationen inte längre fungerar. Denna typ av relation upprätthålls ju endast för sin 
egen skull och i den mån båda parter får ut lika mycket av den. Detta är inte fallet 
med parterna i ”Bara en väg ut” -  textens jag och du vill helt olika saker och kan 
inte kommunicera sina behov. Men påståendet ”bara en väg u t” kan också tolkas 
mer aktivt, mindre pessimistiskt, som att det faktiskt finns en väg, ett sätt att få den 
rena relationen att fungera. I texten avslöjas inte den rätta vägen utom indirekt, 
men i andra texter av Eva Dahlgren beskrivs denna väg till nära, levande och fung
erande relationer. Ett sådant exempel följer nedan.
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Vägen till den lyckade rena relationen
”Jag klär av mej naken” (Ung och stolt, 1987) handlar om vikten av att ”vara sig 
själv”, vara ”autentisk” i en nära relation. Det kan tyckas vara en motsägelsefull 
rekommendation då Eva Dahlgren i andra texter framhäver identiteten som en 
konstruktion, något icke-autentiskt. Men för att återigen söka stöd hos Giddens 
(1991); den senmoderna identiteten inrymmer både insikten om att identiteten är 
ett reflexivt projekt och ett ideal om att vara kapabel att kunna skilja det ”sanna” 
jaget från det ”falska” .

Jag klär av mej naken (Ung och stolt, Record Station, 1987)
Text och musik: Eva Dahlgren

Jag klär, jag klär av mig naken intro
Jag klär, jag klär av mig naken 
Jag klär av mig naken 
Här står jag naken för dig

Du söker djupen i mig vers 1
jag säger djupen finns i haven
Du söker ljuset i mig
jag säger ljust är det på dagen
Ge mig din nakna själ
jag säger själen och jag
är samma människa

Jag klär, jag klär av mig naken refr
Här är jag
Jag klär, jag klär av mig naken 
Här är jag
Jag klär av mig naken 
Här står jag naken för dig

Du söker kvinnan att älska vers 2
jag säger älska med mig (älska mig, älska mig)
Du söker vishet i mig
jag säger vis är den kvinna som överlever
Du komplicerar ett liv
jag säger liv i (enkelhet)
föder en ärlighet

Jag klär, jag klär av mig naken refr
Här är jag
Jag klär, jag klär av mig naken 
Här är jag
Jag klär av mig naken 
Här står jag naken för dig
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En naken man (6 ggr) 
(är en naken man)

stick

Jag klär, jag klär av mig naken outro
Här är jag
Jag klär, jag klär av mig naken 
Här är jag
Jag klär av mig naken 
Här står jag naken för dej 
Jag klär, jag klär av mig naken 
Jag klär, jag klär av mig naken...12

Copyright © Big Mama Music 
Tryckt med tillstånd

Det som först faller i ögonen vid en läsning av Eva Dahlgrens text är den sär
skilda argumentationsform som kännetecknas av addtion, dvs det upprepade du 
söker-jag säger. Förutom dessa finns i Dahlgrens text också parvisa upprepningar 
inne i själva texten som djupen-djupen, ljuset-ljust, själ-själen, älska-älska, vishet-vis.

Meningen ”jag klär av mig naken” dominerar refrängen och är också textens så 
kallade hake.131 den sjungna versionen inleder refrängen låten och inramar sticket 
”en naken man är en naken m an”, vilket gör att frasen ”jag klär av mig naken” in
alles upprepas 14 gånger, eftersom varje refräng upprepar frasen tre gånger. Det är 
tydligt att meningen ”jag klär av mig naken” har en extra tyngd, men hur kan den 
då tolkas? Titeln får definitivt inte tolkas enbart bokstavligt, men inte heller enbart 
bildligt. Resten av texten underbygger att det handlar om att utan några förbehåll 
visa sig som man är. ”Här är jag/ Här står jag naken för dig” är en uppmaning som 
ska tolkas ungefär som ”se mig som jag är, och inte det du vill se”. Men detta inbe
griper också kroppen; hela texten är också en plädering för att kropp och själ är 
ett, att det inte går att särskilja det ena från det andra.

I texten finns ett kvinnligt ”jag” som talar till ett ”du”. Vilket kön detta ”du” har 
kan diskuteras, eftersom ingen ledtråd egentligen lämnas till detta i Dahlgrens text. 
Den enklaste läsningen ger vid handen att duet är en man, men jag väljer att lämna 
frågan om kön öppen och bibehålla textens svävning på denna punkt.

Tiden är nu, rummet är oidentifierbart. Textens motiv är en komplicerad kärleks
relation mellan ett du och ett jag. Textens du söker mer i jaget än vad hon är be
redd att acceptera. Duet idealiserar kvinnan -  söker djup, ljus och hennes nakna 
själ. Hon avvisar idealiseringen med orden att djup finns i haven och ljust är det på 
dagen och att hon inte bara är själ, utan en människa av kött och blod.14 Med an
dra ord kan man säga att textens jag avmystifierar dessa metafysiska symboler ge
nom att föra dem tillbaka till sitt ursprung.
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Duet söker Kvinnan att älska, men jaget säger ”hon finns inte, men jag finns” . Ja
get säger dessutom att duet ska älska med henne, vilket är ett poängterande av det 
kroppsliga. Duet söker vishet i textens jag, men hon menar att hon har en annan 
sorts vishet, nämligen den överlevande kvinnans. ”Du komplicerar ett liv” kan stå 
som sammanfattning av hur jaget ser på relationen med duet: hon finns till både 
kropp och själ som den hon är, vilket duet inte kan nöja sig med. Istället för kom
plikation framhåller hon enkelhet som också föder ärlighet -  komplikationen bäd
dar för både oavsiktliga och avsiktliga lögner.

Textens stick verkar inte hänga ihop med den övriga textens logik och är mer 
svårtolkat. Det kan helt enkelt handla om att textens jag presenterar ett alternativt 
seende i kontrast till duets idealisering av henne: hon kan se att en naken man helt 
enkelt är en naken man utan någon slags idealisering. Men här är det intressant att 
se att den sjungna texten ger ytterligare dimensioner: det är en mansröst som upp
repar frasen ”en naken m an” flera gånger och därpå faller kören in med konstate
randet ”är en naken m an”. Det är alltså inte den kvinnliga rösten som har ordet -  
den röst som lyssnaren kopplar ihop med textens jag. En annan möjlig tolkning är 
därför att se textens nakne man inte som en konkret man, men som en påminnelse 
om att mannen aldrig spaltats upp i kropp och själ, att han alltid varit båda.

Texten är ett avvisande av att söka idealiserade egenskaper i en annan människa. 
Den pläderar för ett rakt och ärligt seende som omfattar alla sidor av människan, 
både bra och dåliga sådana. Den nakna kroppen står som symbol för hela männis
kan, med kropp och själ oupplösligt förenade med varandra. Här är det en mycket 
bestämd röst som talar och argumenterar, allt annat än uppgivet.

Den raka och bestämda stämning som redan finns i texten understöds mer än 
skapas av musiken. Bas och trummor ligger långt fram i ljudbilden och skapar en 
stadig och snabb puls som påminner om marschens. Även Eva Dahlgrens sång ger 
ett bestämt intryck genom att hon inte glider på tonerna. Trots att hennes röst 
ibland gör stora språng -  ibland över mer än en oktav -  är den lika pricksäker och 
lödig hela tiden. Tonarten är C-dur och inga mollackord förekommer, vilket ytterli
gare understryker att här är det inte en melankolisk och uppgiven röst som talar, 
utan en bestämd, argumenterande men också optimistisk röst.

Men mot vem argumenterar då textens jag? Faktum är att ”Jag klär av mig na
ken” kan läsas som en dialog mellan det romantiska kärleksidealet och den sam- 
manflödande kärleken, där textens du står för det första idealet och jaget för det 
andra. Denna dialog fungerar också som en illustration till att båda idealen existe
rar samtidigt i vår kultur och att ett möte dem emellan inte är friktionsfritt.

Bilden av den idealiserade kvinnan kan också läsas som ett ideologiskt ställnings
tagande med bakgrund i den könsmässiga fasförskjutning som kännetecknar mo
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derniteten (Bjerrum Nielsen &  Rudberg 1991). I modernitetens första fas hante
rade mannen sin egen inre splittring genom en könspolarisering där kvinnan fick 
stå som väktare av kärlek och humanism i den lilla världen för att han själv skulle 
kunna gå ut och erövra världen. Denna bild har dock långsamt förändrats av mo
derniseringsprocesserna och könspolariseringen har ersatts av könskamp. Bjerrum 
Nielsen och Rudberg tycker sig se att några av dagens kvinnor i och med sitt histo
riska steg ut ur familjen, i sin tur och som ett försvar mot en egen inre splittring, 
stereotypiserar sina bilder av könen: ”män representerar det onda genom framåt
skridandet, den teknikbegränsade rationaliteten, atomkriget, naturförstöringen och 
det moderna samhällets kyla.[...] Omvänt representerar kvinnan omsorgs- och 
ansvarsrationaliteten, det icke-instrumentella, altruismen, freden, kärleken till an
dra.” (Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991, s 64) Denna i grunden essentialistiska 
bild av kvinnor som världens framtid -  som nästan överjordiska varelser med de 
djupaste och sannaste känslorna -  finns i vår kultur, jämsides med den omvända 
och kan kännas lika förkvävande. Den är i själva verket en vidareutveckling av ma
donna-stereotypen och den ena polen i en välkänd dikotomi, fast förankrad i det 
romantiska kärleksidealet, nämligen den mellan horan och madonnan.

Eva Dahlgrens text tycks vara ett avvisande av denna madonneposition som till
skrivs det textliga jaget av duet och som kännetecknas av ett förnekande av sexuali
teten och kroppen. Samtidigt vill textens jag inte finna sig i sexobjektets, ”horans”, 
roll. Den idealiserade bilden av kvinnan som ”håller på sig” tills hon möter rätt 
person är central i det romantiska kärleksidealet, medan den sammanflödande kär
leken utvecklas som ett ideal i ett samhälle där nästan alla har möjlighet att bli 
sexuellt fullärda och där klyftan mellan ”respektabla” och ”icke-respektabla” kvin
nor har minskat (men absolut inte utplånats) (Giddens 1992/1995). Dikotomin 
mellan horan och madonnan överskrids genom intagandet av sexsubjektets posi
tion och genom exempelvis raderna ”du söker kvinnan att älska/ jag säger älska 
med mig”. En ren relation kan inte förankras i idealisering av den andra, utan 
måste grundas på de respektive parternas självkännedom och förmåga att vara äkta 
eller autentisk, att öppet och samtidigt inkännade gentemot andra ge uttryck för 
den egna situationen.

Sammanfattningsvis kan det alltså sägas att de två ovan analyserade texterna 
fungerar som bärare av samhällets kultur, samtidigt som de är unika, individuella 
estetiska uttryck. Texterna deltar i ett samtal som pågår inte bara i medierna utan 
också människor emellan om kärlek och relationer, men även om tusentals andra 
ämnen. Det handlar alltså om kommunikation som det verktyg som bygger upp 
den gemensamma kulturen, en kommunikation förmedlad i det här fallet genom 
åtminstone två symboliska uttryck, det vill säga text och musik. Och detta samtal
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sker via medierad masskommunikation inom den del av kulturen som så länge setts 
som en osjälvständig och förvrängd kopia av finkulturen, men som det idag är dags 
att se som vad den är, nämligen en del av den gemensamma kulturen. ■
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Noter
1 Detta utgör givetvis en förenklad historieskrivning. En 
mer detaljerad sådan brukar också innefatta en rad 
kanoniserade namn och verk, som Richard Hoggart 
(1958), Raymond Williams (1961), E.P. Thompson (1963/ 
1968) och Stuart Hall & Paddy Whannel (1964). För en 
sådan historik, se t ex Storey (1993).

2 Cultural studies är inte detsamma som studier av po
pulärkultur. Se t ex den mycket omfattande antologin re
digerad av Grossberg m fl, Cultural Studies (1992) som 
handlar om allt från läsningar av vittnesmål angående 
bränningar av indiska änkor till herrtidningen Hustler. 
Däremot var cultural studies en av de första teori
traditioner som analyserade populärkulturen utifrån 
brukarnas behov och inte enbart utifrån dess påstådda 
undermåliga moraliska och estetiska kvaliteter.

3 Betydelseförskjutningen av ordet “motstånd“ verkar 
framför allt ha skett vid importen av begreppet till USA. 
Inom CCCS förknippades begreppet mer med akti vit poli
tiskt handlande (se t ex Women take issue  1978) än vad 
som görs idag. Den amerikanska forskaren Mary Ellen 
Brown (1990 s 12) menar t ex att “resistance theory“ 
handlar om hur “ordinary people and subcultural groups 
can resist hegemonic, or dominant pressures, and 
consequently obtain pleasure from what the political, 
social and/or cultural system offers, despite that 
system’s contradictory position in their lives." De brit
tiska forskarna är dock fortfarande mer politiska än sina 
amerikanska kollegor. Se t ex Franklin m fl (1991) som 
är en “fortsättning“ på Women take issue  (1978) och 
där en av bokens delar har rubriken "Thatcherism and 
the enterprise culture“.
4 Se t ex Burke (1983) som fokuserar perioden mellan år 
1500 och 1800. Harriet Hawkins (1990) behandlar nuti
den och analyserar en mängd likheter och referenser 
mellan olika genrer och verk, oavsett om de sägs tillhöra 
hög- eller lågkultur.

5 För säkerhets skull vill jag påpeka att det också finns 
avsevärda skillnader mellan exempelvis populär- och elit
litteratur, även om det är mycket svårt att exakt slå fast 
vari dessa består. Men poängen är att litteraturveten
skapen och andra humanistiska vetenskaper varit och är 
upptagna av just dessa skillnader, vilket lett till att gemen
samma drag i kulturerna nästan helt negligerats.

6 Hur enskilda verk har upp- och nedvärderats under de 
senaste århundrandena kan studeras t ex i litteraturhis
toriska verk, där olika författare får större eller mindre 
plats eller ingen plats alls, beroende på tidpunkt och lit
terära konjunkturer.

7 Exemplet är hämtat ur min avhandling Hennes röster 
(1997) där rocktexter skrivna av tre svenska, kvinnliga 
artister studeras. Turid Lundqvist albumdebuterade 1971, 
Eva Dahlgren 1978 och Kajsa Grytt 1980.

8 Även om Eva Dahlgrens samarbete med Esa-Pekka

Salonen kan tyckas “höja" hennes verk till elitkultur, så 
lurar det inte samma kulturs uttolkare. Seppo Heikin- 
heimo, numera avliden recensent på Helsingin Sanomat, 
anmälde Dahlgrens och Salonens samarbete enligt föl
jande: ”[...] Representanter för s k lättare musik är som 
bekant människor som inte är fega. Detta uttrycker sig 
bl a i fördomsfritt experimenterande, fast å andra sidan 
måste man säga att alla de rock- osv. kompositioner som 
jag mot min vilja stött på, har som musik varit ytterst 
konventionell och trivial. Eva Dahlgrens sånger var i och 
för sig söta små skapelser, men deras melodiska 
uppfinningsförmågan var mycket banal; man glömde bort 
melodierna genast efter att man hade hört dem. Det finns 
inget melodiskt geni som överträffar Schubert! [...]” (Hel
singin Sanomat 931214, översatt och tillhandahållet av 
Merja Minkkinen).

9 Att båda idealen existerar samtidigt går inte minst att 
skönja i populärkulturen. Så har t ex Karin Strand (1995) 
funnit att föreställningen om den idealiserade, roman
tiska kärleken dominerar i svenska dansbandstexter. Den 
mer problematiserade syn på kärleksrelationen finns tro
ligtvis också i andra texter inom rocken än enbart Eva 
Dahlgrens: att så är fallet kan utläsas i Bjurström (1983) 
som konstaterar att temat “lycklig kärlek" minskar, medan 
temat “konfliktfylld kärlek" ökar i populärmusiken under 
perioden 1955-1977. Expansionen hänger samman med 
en ökning av populärmusik med afro-amerikanska drag, 
dvs rock.

10 () = kör; kursiv = solo och kör; rak = solo.

11 Se t ex “I know you would" (Tvillingskäl, 1982): “When 
you called me on the phone last night/ I said that I was 
tired, I hung up/ and went back into my dream s/ You 
heard I wasn’t sleepy/ but it’s easier to lie/ when the 
truth is / it doesn’t matter what you feel". Se också ett 
senare exempel som t ex “Kanske för minnenas skull" 
(En blekt blondins hjärta, 1991): “Jag tycker inte om dig/ 
Ännu en viskning saknar ord/ Ännu ett frö i frusen jord/ 
Alltid detta vemod/ av sanningen/ Varför annars tveka?".

12 () = kör; kursiv = solo och kör; rak = solo.

13 ”Hake” är en term som inom rocken används för att 
beteckna slående textrader eller ord som tränger igenom 
det övriga textliga och musikaliska flödet.

14 Raden ”jag säger/ själen och jag/ är samma människa” 
är starkt dramatiserad musikaliskt och lyfts fram extra i 
l :a  versen. Efter "jag säger/ själen och jag” upprepas 
ordet jag tre gånger i en nedåtgående figur och därpå 
följer en paus -  sången bryts mitt i meningen med en hel 
takts instrumental figur -  innan "är samma människa” 
slutligen läggs till.
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ABSTRACT

Media and (Popular) Culture
HILLEVI GANETZ

This article is a discussion of media in relation to culture and popular culture. 
Internationally as well as in Sweden, there has been a ‘cultural turn’ in media re
search, where theories and methods have been increasingly influenced by cultural 
studies. Of particular importance is the cultural studies’ concepts of culture as lived 
experience or as practices through which meaning is produced and shared between 
people. Meaning is expressed through different symbolic forms that in our society 
to a high extent are carried by media.

An example is rock lyrics, a genre of mediated communication, i.e. symbolic ex
pressions mediated by media like phonograms, radio, television or video. They are 
also elements of popular music, which is a part of popular culture -  a phenomenon 
closely connected to the rise of modernity. Popular culture is defined as massprodu- 
ced cultural products which are used and spread among large groups of the popula
tion and which are generally classified by the dominant taste as having little value.

The article ends with an analysis inspired by cultural studies of a mediated 
symbolic expression: two rock texts by the famous Swedish rock artist Eva Dahl
gren. The author claims that it is possible to reveal crucial traits and tendencies of 
the cultural context through such an analysis of the unique mediated text.


