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Sammanfattning 
Det är inte ovanligt att viss rock- och annan populärmusik tillskrivs konstnärliga ambitioner, eller 
förses med epitet som "konstnärlig" och "konstmusikalisk". Sällan utvecklas emellertid på vilket 
sätt detta konstnärliga tar sig uttryck. Uppsatsens syfte är att musikanalytiskt undersöka vad som 
kan motivera formuleringarna och om de kan anses adekvata. Materialet för undersökningen är 
tre verk/låtar ur rockgenren, som beskrivits med ovanstående begrepp: Close to the Edge med 
gruppen Yes från 1972, Sense of Doubt med David Bowie från 1977 och Sleep med gruppen 
Godspeed You! Black Emperor från 2000. Metoden är den auditiva musikanalysen, vilket 
innebär att analysen utgår från ett aktivt lyssnande på musikens förlopp. Två fokus finns: ett på 
själva musiken; ett på de intentioner i och med verket/låten som kan föreligga. Analysen utgår 
från en definition av begreppen konst- och populärmusik som görs i början av uppsatsen. Denna 
grundar sig i sin tur på en genomgång av begreppsdefinitioner i framförallt lexikon och 
ordböcker, men också i musikvetenskaplig litteratur och den kan därmed göra anspråk på en viss 
allmängiltighet. Resultatet av analysen visar att samtliga musikexempel går utanför ramarna för 
definitionen av populärmusik, samtidigt som de uppvisar flera egenskaper som faller inom 
konstmusikdefinitionen. Beskrivningarna av låtarna som konstmusikaliska och konstnärliga kan 
alltså anses adekvata. Analysen och den föregående begreppsdiskussionen medvetandegör 
emellertid också den problematik som ryms i distinktionen konst- respektive populärmusik. Detta 
utvecklas i uppsatsens slutdiskussion, där begreppen relateras till ett idéhistoriskt sammanhang. 
Distinktionen visar sig ha rötter i 1800-talets kulturdebatt och under 1900-talet har den närts av 
en modernistisk kultur- och samhällssyn. De senaste decenniernas postmodernistiska 
strömningar, med ökad värderelativism och uppluckrade musikaliska genregränser, har dock 
bidragit till att begreppen i allt större utsträckning spelat ut sin roll. 
 
Nyckelord: Populärmusik, konstmusik, rock, definitioner, modernism, postmodernism. 
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Abstract 
It is not uncommon that certain rock and other popular music is attributed with artistic ambitions 
or is befitted with epithets such as "artistic" or "art music-like". However, it is rarely elaborated 
in which way these artistic qualities are conveyed. The purpose of this paper is to investigate 
from an analytical standpoint what can incentivize these wordings and if they can be viewed as 
adequate. The material for the investigation is three pieces/songs from the rock genre which have 
been described with the above terms: Close to the Edge by the group Yes from 1972, Sense of 
Doubt by David Bowie from 1977 and Sleep by the group Godspeed You! Black Emperor from 
2000. The method is auditive music analysis which means that the analysis is based upon actively 
listening to the music. There are two areas of focus: one is on the music itself; one is on the 
intentions that may lie in and with the piece/song. The analysis is based upon a definition of the 
terms art music and popular music that is made at the beginning of the paper. This, in turn, is 
based upon a rundown of term definitions made in, above all, lexicons and dictionaries, but also 
in musicology, and thus it can claim a certain generality. The result of the analysis shows that all 
music examples move outside the boundaries of the definition of popular music and, at the same 
time, show qualities that fall inside the boundaries of the definition of art music. Thus, the 
descriptions of the songs as "art music-like" and "artistic" can be viewed as adequate. However, 
the analysis and the preceding term discussion raise awareness about the problems that are 
contained in the distinction between art music and popular music, respectively. This is elaborated 
in the concluding discussion in which the terms are interrelated to a contexture involving the 
history of ideas. The distinction is shown to have its roots in the cultural debate of the 19th 
century, and during the 20th century it has been nurtured by a modernist view of culture and 
society. The post-modernistic trends of the last few decades, characterized by increased value 
relativism and loosened musical genre boundaries, have contributed to making the terms 
obsolete. 
 
Keywords: Popular music, art music, rock, definitions, modernism, post-modernism 
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1 Inledning 
 

1.1 Konstmusik och populärmusik - två djupt rotade begrepp 
Begreppen konstmusik och populärmusik är djupt rotade i våra vokabulärer och de flesta av oss 
reflekterar nog inte nämnvärt över detta faktum. Vissa grupper använder sannolikt begreppen 
oftare än andra. Eftersom jag själv haft klassisk sång som huvudinriktning i min utbildning tillhör 
jag en kategori människor som arbetar med musik som blivit institutionaliserad, vilket bland 
annat innebär att det gängse sättet att utveckla och förädla sina färdigheter är att gå på någon 
form av skola. Jag misstänker att just denna kategori hör till de som oftast använder begreppen 
populärmusik och konstmusik. Så upplever jag det åtminstone själv. 
 
Populärmusik och konstmusik är två begrepp som förefaller ömsesidigt beroende av varandra för 
sin existens. De befinner sig så att säga i något slags motsatsförhållande till varandra. Utifrån 
detta skulle det vara möjligt att dra slutsatsen att om ett visst stycke musik inte tillhör den ena 
kategorin, tillhör den per automatik den andra. Men är det nödvändigtvis så? Vad är det 
egentligen som avgör att viss musik placeras i den ena kategorin och annan musik i den andra? 
Handlar det om hur lätt- eller svårtillgänglig musiken är? Är det enskilda inslag i själva musiken, 
vilka instrument som används vid framförandet eller vilken "intention" kompositören har haft i 
och med verket? Är det i så fall möjligt att veta vilken "intentionen" är och spelar det någon roll 
för lyssnarens upplevelse? Kompositören kan ju inte gärna "tvinga" lyssnaren att uppleva verket 
på ett visst sätt. Detta är frågor som stundtals har gäckat mig ända sedan jag på allvar började 
fördjupa mig i musik. 
 
Till råga på allt har jag fått upplevelser vid lyssnandet på viss populärmusik som gjort att jag 
velat förse musiken med epitet som ”konstnärlig” eller ”konstmusikalisk”. Det har då handlat om 
mina personliga, subjektiva upplevelser, men jag tycks inte vara ensam om dessa; adjektiv som 
"konstmusikalisk" och "konstnärlig" används tvärtom ofta av musikjournalister och 
musikforskare i populärmusikaliska sammanhang. I artikeln Rock i Nationalencyklopedin skriver 
exempelvis musikforskaren Per-Erik Brolinson att rockmusiken parallellt med den dominerande 
underhållningsprägeln sedan 1960-talets senare del "varit grogrund för strömningar med 
konstnärliga ambitioner".1 Vad dessa "konstnärliga ambitioner" konkret skulle innebära utvecklas 
dock inte, men jag upplever frånvaron av preciseringar av begreppen som typisk i sammanhanget. 
Detta gör det motiverat att skriva ett arbete i frågan. Förutom att den intresserar mig, tror jag 
också att den besitter ett allmänintresse.  
 

                                                
1 Brolinson, Per-Erik. Rock. 2011. 
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1.2 Syfte, frågeställningar och avgränsning 
Förhållandet mellan begreppen populärmusik och konstmusik är ett stort ämne som är svårt att få 
ett helhetsgrepp om i ett arbete av den här omfattningen. Jag väljer därför att avgränsa mig till ett 
i första hand musikanalytiskt perspektiv för att försöka ge svar på vad det är i musiken som kan 
motivera att konstmusikbegreppet används inom populärmusiken. Under arbetets gång blev 
emellertid ytterligare en aspekt uppenbar som jag kände kunde ha betydelse i sammanhanget, 
nämligen de intentioner eller syften som finns i och med verket. 
 
I olika lexikon och i musikvetenskaplig litteratur finns formuleringar som antyder att 
konstmusikaliska inslag förekommer i viss populärmusik. Den litteratur som tar upp ämnet är 
dock sällan särskilt konkret med vad som menas med exempelvis "konstmusikaliska influenser". 
Syftet med uppsatsen är att definiera och diskutera begrepp som "konstnärliga ambitioner", 
"konstnärlig" och "konstmusikalisk" i populärmusikaliska sammanhang. För att nå detta syfte 
skall jag söka svar på följande frågeställningar:  
 
1. Vilka musikaliska inslag i populärmusikaliska verk/låtar kan föranleda ett användande av 
epitet som "konstmusikaliskt"? 
 
2. Vilka intentioner i och med verket/låten kan föranleda ett användande av epitet som 
"konstmusikaliskt"? 
 
För att nå mitt syfte måste jag börja med att diskutera begreppen konstmusik och populärmusik 
och ta fram tydliga definitioner som kan göra anspråk på någon form av allmängiltighet. Dessa 
ligger sedan till grund för de tre analyser jag genomför.  
 
Som framgår ovan avgränsar jag mig till att studera distinktionen konst- och populärmusik ur ett 
musikanalytiskt perspektiv. Det bör dock framhållas att distinktionen i andra sammanhang också 
motiverats utifrån yttre tekniska och socioekonomiska aspekter. Det har till exempel framhållits 
att konstmusiken framförs i konsert- och operahus med specifika sociala koder för musiker och 
publik i frågan om klädsel, deltagande, sätt att lyssna och så vidare, medan populärmusiken 
framförs i danslokaler, klubbar och konsertsammanhang (till exempel rockfestivaler) med helt 
andra förutsättningar och sociala koder för artister och publik. Ibland har distinktionen också 
kopplats till specifika socialgrupper: konstmusiken lyssnas framförallt på av en välutbildad övre 
medel- och överklass, medan det framförallt är den lågutbildade lägre medelklassen och 
underklassen som lyssnar på populärmusik. Konstmusiken är institutionaliserad och statligt 
subventionerad, medan populärmusiken lever på kommersiella marknadsvillkor. Ibland har 
distinktionen också kopplats till olika generationer: populärmusiken är en ungdomsmusik, medan 
konstmusiken lyssnas på av de "äldre" och så vidare.2 Vissa av de här icke-musikaliska 
definitionerna är onekligen relevanta i vissa sammanhang och i frågan om speciella genrer under 
specifika tidsperioder (att 1950-talets rock'n roll var en ungdomsmusik kan inte ifrågasättas, 3 
liksom att 1970- och 80-talets hiphop växte fram inom delar av USA:s färgade underklass4), men 
för att göra en generell distinktion mellan konst- och populärmusik är de idag knappast 
                                                
2 Lilliestam, Lars. Musikliv: vad människor gör med musik - och musik med människor. Göteborg: Ejeby, 2006: 150-
187 
3 Rørdam Larsen, Charlotte. Natur & Kulturs Musikhistoria. Stockholm: Natur och kultur, 2007: 774-782 
4 ibid: 821-822 
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användbara.5 Även om jag inte kommer att använda mig av nämnda icke-musikaliska definitioner 
i mina analyser, kommer jag att beröra dem i uppsatsens diskussion. 
 
Därutöver vill jag nu framhålla att jag, i likhet med exempelvis Brolinson och Larsen,6 även 
kommer att använda ordet "låt" när jag refererar till ett populärmusikaliskt verk. Jag vill också 
tillägga att jag, när jag läst in mig på ämnet, blivit varse att musik i västerländsk kultur 
traditionellt delas in i tre kategorier: folkmusik, konstmusik och populärmusik.7 Eftersom min 
utgångspunkt var att studera begreppen konstmusik och populärmusik och deras förhållande till 
varandra, lämnar jag helt enkelt folkmusiken därhän. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
5 Lilliestam, Musikliv: vad människor gör med musik - och musik med människor: 150-187 
6 Brolinson, Per-Erik & Larsen, Holger. Rock ---: aspekter på industri, elektronik & sound. Solna: Esselte studium, 

 1981: 16 
7 Lilliestam, Musikliv: vad människor gör med musik - och musik med människor: 25 
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2 Bakgrund 
 
I detta kapitel redogör jag för olika definitioner av populär- och konstmusikbegreppen, 
begreppens historia samt distinktionen mellan konstmusik och klassisk musik. Därutöver 
behandlas frågan om intentioner i och med ett musikaliskt verk samt tidigare forskning kring 
företeelsen konstmusikaliska inslag i populärmusik. Slutligen redogör jag för studiens teoretiska 
utgångspunkter samt gör en sammanfattning och stipulation av begreppen. 
 

2.1 Konstmusik och populärmusik - några definitioner 
Vad betyder egentligen "konstmusik" respektive "populärmusik"? Ett sätt att reda ut begreppen 
kan vara att slå upp dem i ett antal olika uppslagsverk, såväl allmänna som musikinriktade. Jag 
har inte betraktat uppslagsverkens definitioner som absoluta sanningar, utan snarare försökt få en 
bild av hur begreppen används för att sedan kunna sammanställa egna, för det här arbetet 
användbara, definitioner som gör anspråk på någon slags allmängiltighet.  
 
I Nationalencyklopedins nätupplaga ger Jan Ling följande korta ordboksdefinition av konstmusik: 
"Musikform, ofta liktydigt med klassisk musik. Konstmusiken har i ett historiskt perspektiv skilt 
ut sig från såväl populärmusiken som folkmusiken. Uppluckringen av genregränserna och av 
musikkulturens verksamhetsformer har dock gjort termen svårhanterlig".8 
 
När det gäller populärmusiken beskrivs den av Alf Björnberg på följande sätt:  
 

[…] musikalisk genrebeteckning. Bestämningen 'populär' har sedan 1800-talet använts 
i generell mening för mer lättillgängliga former av musik och musikpresentation i 
motsats till mer anspråksfulla musikformer. Termen populärmusik har efter hand 
kommit att i allt högre grad användas för musik karakteriserad av anpassning till 
tekniska och sociala system för massproduktion och massdistribution samt 
inlemmande i en varuekonomi".9  
 

Artikelförfattaren behandlar även kortfattat de musikaliska egenskaperna hos populärmusiken: 
"Generella populärmusikaliska stildrag existerar endast i form av allmänna formprinciper, såsom 
symmetrisk periodik och vers- refrängdisposition".10 
 
I Musikordboken, en mindre bok inriktad på musikaliska begrepp, är det endast "popmusiken" 
som fått ett eget avsnitt. Termen används i denna bok som ett paraplybegrepp för all musik som 
har sina rötter i 1950-talets rock'n' roll- musik, till exempel rock, hårdrock och soul.11 
 
                                                
8 Ling, Jan. Konstmusik. 2010. 
9 Björnberg, Alf. Populärmusik. 2010. 
10 ibid. 
11 Popmusik. Musikordboken. 1985: 215 
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Bonniers Musiklexikon konstaterar att termen konstmusik numera används "...som ett mindre 
värdeladdat begrepp än 'seriös musik' om klassisk och nyskapande musik i motsats till 
'populärmusik'".12 Populärmusiken föräras i denna bok inget eget avsnitt. Istället får läsaren nöja 
sig med ett avsnitt om pop, eller popmusik, som beskrivs som ett samlingsnamn för musik som 
riktar sig till en bred publik och som är relativt lättsam i sin framtoning och attityd.13 
 
Enligt Jan Lings artikel i det omfattande Sohlmans Musiklexikon avser begreppet konstmusik 
idag vanligen dels äldre tiders kyrko- och hovmusik och dels "den musik från en borgerlig miljö 
som uppfyller krav enligt vissa tids- och miljöbundna värderingar och normer"14 samt den 
nyskapande musiken under 1900-talet som har traditioner till den sistnämnda. 
 
Populärmusiken används enligt Sohlmans Musiklexikon "[...] på sv. ofta synonymt med termer 
som 'underhållningsmusik' och 'lätt musik'". Vidare uppges att populärmusiken kan 
"karakteriseras med utgångspunkt från en rad sociala och estetiska kriterier". De sociala 
kriterierna uppges vara att musiken är framställd eller bearbetad för att distribueras i stor skala 
via någon form av massmedia till stora konsumentgrupper. Populärmusikens utbredning anses 
hänga ihop med industrialismen och urbaniseringen i västerlandet. När det gäller de estetiska 
kriterierna påpekas att populärmusiken är en "påtagligt heterogen företeelse". Stora delar av 
populärmusiken uppges dock bygga på enkla harmoniska mönster av modellen T-S-D-T och T-
Tp-S-D-T samt formmässigt på "upprepning och variation av ett fåtal enkla formdelar".15 
 
Om vi lämnar lexikonen och istället ser till de vetenskapliga verken, ger Per-Erik Brolinson och 
Holger Larsen ett antal definitioner av populärmusik i sin avhandling Rock ---: aspekter på 
industri, elektronik & sound,16. Författarna använder sig förvisso, som titeln antyder, av 
begreppet rock, men klargör i bokens inledning att de med rock även avser det som på 1960-talet 
kallades pop samt även "ungdomsmusiken" i vidare mening.17 Min bedömning är därför att de 
avser det som i detta arbete kallas för populärmusik. Brolinson och Larsen berör flera av de 
aspekter som nämns i de lexikala definitionerna. Framförallt menar de att kopplingen till en 
industri har präglat det de kallar rockmusik när det gäller dess utbredning, betydelse och i viss 
mån även dess karakteristika. De hävdar också att ett bruk av elektronik är nödvändigt både för 
distribution och för musikskapande.18 
 
Ett annat omfattande verk som behandlar populärmusiken är musikforskaren Richard Middletons 
Studying Popular Music.19 Middleton närmar sig populärmusiken ur en mängd perspektiv. Han 
tar upp politiska, ekonomiska och ideologiska orsaker till populärmusikens framväxt och sätter 
dessa i ett historiskt sammanhang. Han behandlar musikvetenskapens förhållande till 
populärmusiken, som han anser problematiskt, vissa etniska aspekter samt populärmusikens plats 

                                                
12 Konstmusik. Bonniers musiklexikon. 2003: 255 
13 Pop. ibid: 391 
14 Ling, Jan. Konstmusik. Sohlmans musiklexikon. 1977: 155 
15 Populärmusik. Sohlmans musiklexikon. 1979: 101-102 
16 Brolinson & Larsen, Rock ---: aspekter på industri, elektronik & sound. 
17 ibid: 7 
18 ibid: 9 
19 Middleton, Richard. Studying Popular Music. Milton Keynes: Open Univ. Press, 1990 
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i mänsklig kultur. De populärmusikdefinitioner som Brolinson och Larsen nämner lyfts också 
fram av Middleton, men han problematiserar dem också.20 Exempelvis kritiserar han definitionen 
som går ut på att populärmusiken, till skillnad från konstmusiken, är "simpel" och 
"lättillgänglig".21 Middleton problematiserar också kopplingen till massmedial distribution som 
ett uttalat populärmusikaliskt kännetecken. Detta sistnämnda, som går stick i stäv med Brolinson 
och Larsen, visar att forskarkåren inte är överens om vilka definitioner som skall gälla. Att 
Middleton kritiserar dessa definitioner visar dock att han anser dem vara tillräckligt spridda för 
att vara värda att kritisera, något som tyder på att de är användbara för mitt arbete. Jag 
återkommer till hans invändningar i min slutdiskussion. 
 

2.2 Hur och när uppstod begreppen? En begreppshistoria 
Musikforskaren Lars Lilliestam diskuterar musik ur en mängd olika aspekter i sitt arbete 
Musikliv: vad människor gör med musik - och musik med människor.22 Han behandlar bland 
annat konst- och populärmusikbegreppen och lyfter fram den historiska bakgrunden till 
distinktionen. Lilliestam menar att begreppen "populärmusik" och "konstmusik" i högsta grad är 
beroende av historisk kontext och därmed kan sägas vara i ständig förändring. Världen förändras 
och musiken med den, helt enkelt. Enligt Lilliestam skapades kategorierna av en bildad 
akademisk elit runt 1800-talets början. Konstmusiken ansågs vara konstnärlig, originell, 
personlig, nyskapande och djup, medan populärmusiken var kommersiell, enkel, ytlig, 
schablonartad och publikfriande. Begrepp som "klassisk musik" eller "seriös" musik användes 
ofta som motsatser till exempelvis "underhållningsmusik" och "trivial musik".23 Ling uppger i 
Sohlmans Musiklexikon att begreppet konstmusik kan härledas till 1700- och 1800-talets 
filosofiska skrifter om musikens väsen och betydelse. Vidare nämns en våldsam musikdebatt som 
utbröt under 1800-talet och i denna "ställdes den verklige konstnären, individuell och originell i 
sitt musikskapande, som motsats till den massproducerande underhållningsmusikern, som cyniskt 
spelade på populära musikschabloner och innehållslös finger- och strupakrobatik".24 
 
I Nationalencyklopedins mer uttömmande artikel om konstmusik, författad av Ling, berörs delvis 
samma saker som Lilliestam tar upp. Bland annat står att läsa att "Föreställningarna om en 
särskild konstmusik växte fram under 1700-talets estetiska debatt".25 Ling fortsätter med att 
kortfattat beskriva framväxten av distinktionen mellan konst- och populärmusik: 
 

Förvandlingen av begreppet "populär" - från en positiv egenskap, att nå lyssnarna, till 
en negativ egenskap, att anpassa sig efter rådande breda musiksmak - förstärkte 
föreställningen om en särskild konstmusik som stod i motsatsställning till "populär 
musik".26 

 

                                                
20 Middleton, Studying Popular Music. 
21 ibid: 4 
22 Lilliestam, Musikliv: vad människor gör med musik - och musik med människor. 
23 ibid: 26 
24 Ling, Jan. Konstmusik. Sohlmans musiklexikon: 155 
25 Ling, Jan. Konstmusik. 2012. 
26 ibid. 
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Begreppet "klassisk musik" har enligt Lilliestam sina rötter i musikdebatten på 1700- och 1800-
talen. Den klassiska musiken eller konstmusiken förknippas ofta något generaliserat med 
institutioner som musikhögskolor, kyrkor och operahus, medan populärmusiken snarare hör 
hemma i danslokaler, på klubbar och i stora arenor. Angående populärmusiken nämner Lilliestam 
också att musikforskaren Martin Tegen har "skiljt mellan 'populär musik', som är omtyckt av 
många, och 'populärmusik', speciella genrer med särskilda kännetecken och drag anpassade till en 
kommersiell marknad och stilistiskt skilda från exempelvis konstmusik". När det gäller den 
sistnämnda definitionen slår Lilliestam fast att "en populärmusik i denna mening växte fram runt 
sekelskiftet 1900".27 
 

2.3 Distinktionen konstmusik - klassisk musik 
Begreppen konstmusik och klassisk musik flyter, som framgår i föregående avsnitt 2.4, delvis 
samman och överlappar varandra. Ofta används de som synonymer. Det kan dock vara 
nödvändigt att i detta arbete uppmärksamma de skillnader som finns, då det i strikt mening är 
konstmusikbegreppet jag intresserar mig för. Jag har därför tagit reda på hur begreppet klassisk 
musik definieras i ett par olika uppslagsverk. 
 
I Nationalencyklopedins nätupplagas artikel om klassisk musik uppges att definitionsfrågan i 
förhållande till konstmusiken är svår, men att "[...] tendensen är att särskilja äldre (klassisk) 
musik från samtida eller nutida musik."28 Artikelförfattaren tycks alltså mena att begreppet 
klassisk musik till stor del används om konstmusik före den musikaliska modernismens 
genombrott på 1900-talet, till exempel renässans- barock- och wienklassisk musik.  
 
Enligt Bonniers Musiklexikon är klassisk musik en "populär benämning på västerländsk 
konstmusik i motsats till annan musik, som dans- och underhållningsmusik, rock, jazz, folkmusik 
m.m."29 
 
I Sohlmans Musiklexikon skriver Sten Dahlstedt att begreppet klassisk musik används "i flera, 
med varandra besläktade betydelser". Bland annat uppges att termen avser både musik från den 
musikhistoriska epoken klassicismen (cirka 1750 till och med Beethoven) och västerländsk 
konstmusik i allmänhet.30 
 
Musikordboken betonar det "klassiska" begreppets kopplingar till antikens ideal om balans, 
harmoni och måttfullhet samt till den musik som sägs följa i dess spår. Bland annat nämns Bach 
och Händel samt klassicismen eller wienklassicismen, med tonsättare som Mozart och 
Beethoven.31 
 
Utifrån ovanstående (samt 2.2) kan ett visst mönster urskiljas där konstmusikbegreppet mer 
specifikt avser ett musikaliskt/konstnärligt ideal snarare än en stilistisk inriktning, medan 

                                                
27 Lilliestam, Musikliv: vad människor gör med musik – och musik med människor: 26 
28 Ling, Jan. Klassisk musik. 2010. 
29 Klassisk musik. Bonniers musiklexikon: 248 
30 Dahlstedt, Sten. Klassisk musik. Sohlmans musiklexikon: 95 
31 Klassisk. Musikordboken: 130 
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begreppet "klassisk musik" både kan avse konstmusiken i allmänhet samt vissa äldre 
stilinriktningar inom densamma. Här infinner sig emellertid en problematik. De ideal som 
historiskt tillskrivits konstmusiken - nyskapande, originalitet etcetera - är inte applicerbara på all 
konstmusik. Delar av den äldre konstmusiken, såsom renässans- och barockmusik, skrevs utifrån 
helt andra ideal, något som blir uppenbart i de genomgångar av epokerna som görs i Natur & 
Kulturs Musikhistoria (N&K).32 Som Lilliestam påpekat (se tidigare avsnitt 2.2) växte idealen 
fram under 1800-talets början och i N&K framgår att det först är 1800-talstonsättarna (under 
Romantiken) som kan sägas verka under dessa.33 Konstmusikaliskt innebar 1800-talet också ett 
ständigt utvecklande av de musikaliska uttryckssätten, med växande verkdimensioner och 
komplexitet. Idealen levde kvar under 1900-talets musikaliska modernism och ledde fram till 
innovationer som seriella kompositionstekniker, atonalitet, aleatorik, elektronisk- och 
elektroakustisk musik, minimalism med mera.34 Om konstmusiken efter andra världskriget 
skriver Lilliestam följande: 
 

Man kan också betrakta modern konstmusik som ett slags ljudexperiment, en typ av 
forskning där syftet är att ta fram nya, aldrig tidigare hörda ljudstrukturer och 
klangvärldar. Det här är en avantgardistisk estetik, som i hög grad förknippas med 
1900-talets musikaliska modernism.35  

 
Som en svensk företrädare för denna estetik nämner Lilliestam Jan W Morthenson (mer om 
Morthenson i avsnitt 2.7). De ideal som idag förknippas med konstmusiken - och som jag 
kommer utgå från - gäller alltså endast konstmusiken från 1800-talet och framåt. 
 

2.4 Intentioner i och med ett musikaliskt verk 
En faktor som bör tas med i beräkningen när konstmusik och populärmusik ska definieras är 
frågan om vilket budskap som musiken är avsedd att förmedla. Definitioner som "seriös musik", 
"underhållningsmusik" och "lätt musik" kan tyckas säga en del om själva musikens karaktär, men 
de är rimligtvis också avsedda att säga något om det budskap som musiken förmedlar. Som 
Lilliestam också har konstaterat ansågs konstmusiken i begreppets barndom vara "personlig" och 
"djup" medan populärmusiken sågs som "enkel" och "ytlig".36 Lilliestams resonemang kan enligt 
min mening indikera att det inte bara är musikens estetiska egenskaper som avgör om musik ska 
placeras i den ena eller den andra kategorin. Med "intentioner i verket" menas här det budskap 
som förmedlas, med "intentioner med verket" det syfte som verket skall tjäna. En intention i 
verket skulle kunna vara att uttrycka en negativ sida av rådande samhällssituation; en intention 
med verket att bidra till förändringar av rådande samhällssituation.37 
 
Nationalencyklopedins nätupplaga kan i viss mån sägas ta upp frågan om budskap och intention 
hos populär- respektive konstmusik, om än inte i de artiklar som behandlar just dessa begrepp. I 
                                                
32 Egeland Hansen, Finn & Sørensen, Søren & Kjems, Torkil. Natur & Kulturs Musikhistoria: 102-418 
33 ibid. Marschner, Bo:426-549 
34 Rasmussen, Karl Aage. Natur & Kulturs Musikhistoria: 552-705 
35 Lilliestam, Musikliv: vad människor gör med musik - och musik med människor: 26-27 
36 ibid: 26 
37 Distinktionen intentionen i verket respektive med verket har jag fått av min handledare Dan Olsson, som uppger 
att det är ett etablerat begreppspar inom de estetiska vetenskaperna.  
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artikeln om populärkultur, ett begrepp inom vilket populärmusiken kan sägas ingå, skriver Lars 
Gustaf Andersson följande: "Redan tidigt artikulerades en kritik mot populärkulturen som gick ut 
på att denna är ytlig och fördummande."38 Eftersom denna kritik gäller fler kulturella områden än 
endast musik kan den följaktligen inte avse endast rent musikaliska inslag. Det är då rimligt att 
anta att det snarare är budskapet och intentionen med verket som avses, oavsett om det rör sig om 
musik, litteratur eller bildkonst.  
 
Att det skulle finnas en intention i en komposition var självklart för tonsättarna från och med 
1800-talets första hälft. Det betydde inte att varje enskilt verk bar på ett klart formulerat budskap, 
men musikaliskt skapande skulle bottna i en medvetenhet hos tonsättaren och komponerande fick 
inte ske på rutin efter fastlagda mallar. Det fanns också tonsättare som hade stora intentioner med 
sina verk, exempelvis Richard Wagner som med sin psykologiskt och samhällsfilosofiskt 
fördjupade musikdramatik ansåg sig ha artikulerat samtidens problematik och banat väg för en ny 
samhällsordning.39 
 
I 1900-talets modernism blev en formulerad intention i och med verket närmast en del av 
definitionen av ett konstverk. Konstverket skulle vara en kritisk samtidsreflexion, något som 
främst ansågs kunna ske inom ramen för nyskapande konst och musik. Theodor W Adorno - 
tonsättare och filosof vars ståndpunkter behandlas mer ingående i avsnitt 2.7 - är en extrem 
representant för denna syn. Häri bottnade också hans negativa syn på populärmusiken, som han 
inte ansåg bygga på kritisk reflexion och som med sin standardisering istället bidrog till 
verklighetsflykt och bevarande av rådande förhållanden (se kommande avsnitt). 
 
Även om Adorno intar en ytterlighetsposition har han ingalunda varit ensam om tankegångarna. 
Enligt Lilliestam påverkade Frankfurtskolan, den grupp filosofer och samhällsforskare i vilken 
Adorno ingick (mer om denna i avsnitt 2.7), 1970- och 80-talens kultur- och musikdebatt starkt, 
"med uttryck som kulturindustri, masskultur och 'ge massorna vad de vill ha'".40 När journalister, 
forskare och andra talar om "konstnärliga ambitioner", "konstnärlighet" etcetera i 
populärmusiksammanhang går det alltså inte att bortse från att de också kan syfta på att det 
föreligger djupare intentioner i och med musiken. 
 

2.5 Konstmusikaliska inslag i populärmusik - tidigare forskning 
Att konstmusikaliska inslag förekommer i populärmusikaliska sammanhang är något som såväl 
musikjournalister som musikvetare påpekat under en längre tid, dock ofta utan att specifikt peka 
ut vilka inslag det rör sig om. Företeelsen spåras av Brolinson och Larsen till slutet av 1960-talet. 
Författarna skriver att många grupper uppvisade "tendenser till ökade musikaliska ambitioner" 
och att stilelement från repertoarområden utanför populärmusiken togs upp, däribland indisk 
musik, jazz samt barockmusik och "andra konstmusikaliska influenser".41 Grupper som Pink 
Floyd, Deep Purple och Moody Blues omnämns i detta sammanhang, liksom begreppet 
"symfonisk rock". Författarna specificerar dock inte konkret på vilka sätt de konstmusikaliska 
influenserna visar sig. 
                                                
38 Andersson, Lars Gustaf. Populärkultur. 2011. 
39 Marschner, Bo. Natur & Kulturs Musikhistoria: 475-482 
40 Lilliestam, Musikliv: vad människor gör med musik – och musik med människor: 263-4 
41 Brolinson & Larsen, Rock ---: aspekter på industri, elektronik & sound: 25 
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I Nationalencyklopedins artikel om rock, författad av Brolinson, står följande att läsa: "Parallellt 
med den dominerande underhållningsprägeln har rocken samtidigt sedan 1960-talets senare del 
varit grogrund för strömningar med konstnärliga ambitioner, textligt och musikaliskt".42 
Brolinson utvecklar inte heller här konkret vad han menar. 
 
Ken McLeod skriver i sin essä Bohemian Rhapsodies: Operatic Influences on Rock Music om 
rockmusik med operainfluenser. Bland annat beskrivs gruppen Queens låt Bohemian Rhapsody. 
McLeod skriver att "The song parodies various elements of opera in its use of bombastic 
choruses, sarcastic recitative and distorted Italian operatic phraseology".43 Han nämner ett flertal 
inslag som kan sägas göra parodi på opera, exempelvis recitativartade partier där solisten även 
"svaras" av en kör. McLeod nämner också artister som Nina Hagen och Klaus Nomi och skriver 
att de "chose to adopt a variety of operatic or classical vocal techniques, including recitative-like 
dialogue and coloratura which they fused with futuristic tech-pop-oriented dance music".44 
 
Ett verk som utvecklar lite närmare hur konstmusikaliska inslag i populärmusik kan gestalta sig 
är essäsamlingen Understanding Rock: Essays in Musical Analysis av Covach och Boone.45 Sju 
essäer ingår, skrivna av sju musiker och forskare med anknytning till amerikanska och 
kanadensiska musikhögskolor och universitet. Två essäer har varit användbara för mig. Den ena 
är After Sundown: The Beach Boys' Experimental Music, skriven av Daniel Harrison, som bland 
annat är lärare i musikteori vid Eastman School of Music. Den andra är Progressive Rock, "Close 
to the edge", and the boundaries of style, författad av musikern och författaren John Covach, 
verksam vid University of North Carolina. 
 
I essän After Sundown: The Beach Boys' Experimental Music hävdar Harrison att Beach Boys-
albumet Smiley Smile närmast är att betrakta som ett konstmusikaliskt verk. Han använder termer 
som "protominimal rock music" och talar om "lack of formal or harmonic development".46 Han 
talar också om vag tonalitet och om låtar som formmässigt avviker från det som anses 
konventionellt. Slutsatsen han drar är följande: 
 

As the preceding discussion has clearly suggested, Smiley Smile is not a work of rock 
music - at least as rock music was understood in 1967. Listening with ears that have 
heard other music besides rock, one cannot help but be struck by a self-conscious 
break with tradition, by the attempt to cut away convention and to explore new - and 
difficult to understand - musical territory. In this light, Smiley Smile can almost be 
considered a work of art music in the Western classical tradition, and its innovation 
in the musical language of rock can be compared to those that introduced atonal and 
other nontraditional techniques into that classical tradition. The spirit of 

                                                
42 Brolinson, Per-Erik. Rock. 2011. 
43 Mcleod, Ken. Bohemian Rhapsodies: Operatic Influences on Rock Music. Ur Popular Music. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2001: 192 
44 ibid: 195 
45 Covach, John & Boone, Graeme M. Understanding Rock: Essays in Musical Analysis. New York: Oxford Univ. 
Press, 1997 
46 Harrison, Daniel. After Sundown: The Beach Boys' Experimental Music. Ur Understanding Rock: Essays in 
Musical Analysis: 47 
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experimentation is just as palpable in Smiley Smile as it is in, say, Schoenberg's op. 
11 piano pieces.47 

 
I Progressive Rock, "Close to the edge", and the boundaries of style beskriver Covach lite mer 
utförligt det som på svenska vanligen kallas för "progressiv rock" eller "symfonirock". Det 
sistnämnda begreppet används som framgår ovan också av Brolinson och Larsen. Covach nämner 
förutom "progressive rock" och "symphonic rock" också etiketterna "classical rock" och "art 
rock". Författaren skriver att "these labels have been used over the last twenty-five years by 
various authors to designate a style of popular music developed in the late 1960s and early 1970s, 
primarily by British rock musicians."48 Han nämner grupper som King Crimson, Moody Blues, 
Genesis, Yes och Deep Purple och skriver att dessa "attempted to blend late-'60s and early-'70s 
rock and pop with elements drawn from the Western art-music tradition." Covach skriver också 
följande om de musiker som formade den progressiva rocken:  
 

In their sometimes uncompromising adherence to what they took to be lofty art-music 
standards, progressive-rock musicians often seemed to be more interested in standing 
shoulder to shoulder with Richard Wagner or Igor Stravinsky than with Elvis Presley 
or Little Richard.49 

 
Covach ger sedan ett antal exempel på konkreta konstmusikaliska inslag i musiken hos ett flertal 
grupper: 
 

Some groups, like Yes and Jethro Tull, explored ways of creating pieces of extended 
length. Peter Gabriel and Genesis incorporated aspects of opera into their innovative 
song texts, creating stage shows that evolved into the 1974 one-man rock opera, A 
Lamb Lies Down on Broadway. Gentle Giant made extensive use of traditional 
contrapuntal writing in its compositions and arrangements, while King Crimson 
explored complex metrical schemes, atonality and free-form improvisation.50 

 
Covach skriver också att många grupper visade upp instrumental virtuositet och att musikerna 
"[...] set new performance standards on their respective instrument while incorporating some 
aspect of 'classical' playing into their personal styles".51 Han menar också att exempelvis Yes- 
låten Close to the Edge följer ett slags A, A, B, A- form där låtens tredje del avviker från de 
övriga, vilket anknyter till konstmusiken snarare än till populärmusiken. Utöver detta påtalar han 
att låten på olika sätt bygger på Herman Hesses roman Siddharta, något som anknyter till 
föregående kapitel, som behandlar intentioner i och med ett verk. Jag återkommer till och 
utvecklar detta dels i samband med min presentation av just detta musikexempel i kapitel 3 och 
dels i min analys av detsamma i kapitel 4. Värt att påpeka är att jag, när jag valde ut och 
analyserade Close to the Edge, ännu var omedveten om att Covach i sin essä skrivit om just 

                                                
47 Harrison, Daniel. After Sundown: The Beach Boys' Experimental Music. Ur Understanding Rock: Essays in 
Musical Analysis: 49 
48 Covach, John. Progressive Rock, "Close to the edge", and the boundaries of style. Ur Understanding Rock: 
Essays in Musical Analysis: 3 
49 ibid: 4 
50 ibid. 
51 ibid. 
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denna låt. 

2.6 Populärmusik och konstmusik – en sammanfattning och stipulation  
I det här kapitlet gör jag en punktvis sammanfattning av de definitioner av konst- och 
populärmusik som behandlats i tidigare kapitel. Sammanfattningen blir samtidigt en stipulativ 
definition av begreppen för resten av uppsatsen, det vill säga att deras innehåll får en bestämning. 
De sammanfattade punkterna kommer att fungera som utgångspunkt för analyserna i kapitel 4. 
 
Jag vill understryka att jag är fullt medveten om att det handlar om förenklade generaliseringar, 
men de bygger på definitioner som finns i lexikon och i vetenskapliga arbeten - även om de 
senare också kan problematisera dem.  
 
Populärmusiken 
 
Övergripande karaktär:  
Musiken är lättillgänglig och lättlyssnad, igenkänningsfaktorn är hög och kontrasterna 
begränsade. 
 
Intentioner i och med verket: 
Budskapen utgörs av populära allmängiltiga teman, till exempel kärlek.  
 
Harmonik, melodik, rytm och klang:  
Domineras av förutsägbarhet och igenkänningsfaktorer. Harmoniken följer etablerade modeller, 
till exempel I-IV-V-I eller I-VI-IV-V, melodierna är i regel lättmemorerade och trallvänliga, 
rytmerna ofta synkoperade och medryckande. Några exempel är Paul Ankas Diana och ABBA:s 
Waterloo. 
 
Längd, form och dynamik:  
Låtarnas längd ligger mellan tre och fem minuter. I Eurovisionsschlagerfestivalen finns 
exempelvis en tidsgräns på tre minuter. Formen följer en mall präglad av en förutsägbar 
upprepning av formdelarna vers och refräng. Dynamiken håller sig inom ett begränsat register. 
 
Framförandepraxis:  
Den framförs vanligen på instrument som är kopplade till genrer som traditionellt tillhört 
populärmusikaliska facket, i modern tid oftast elförstärkt gitarr, elbas, trummor och piano eller 
keyboard. Sången följer andra ideal än den "klassiska" teknikens, lägger större vikt vid 
individuellt uttryck samt förutsätter i regel användandet av mikrofonförstärkning. I de fall då 
exempelvis stråkinstrument används utgör de i regel endast harmonibakgrund eller klangmatta. 
 
Konstmusiken  
 
Övergripande karaktär:  
Musiken är "seriös" till karaktären, utgår från ett aktivt lyssnande. Det finns betydande 
variationer och kontraster i verket. Varje enskilt verk har en egen profil och är i någon aspekt 
originell och/eller nyskapande. "Experimentell" är också ett vanligt adjektiv.  
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Intentioner i och med verket: 
Budskapet utgörs av någon form av djupare reflexion och/eller samhällskritik, enligt exempelvis 
Adornos och Morthensons modernistiska ideal. 
 
Harmonik, melodik, rytmik och klang:  
Komplex harmonik, melodik och rytmik. Begränsat inslag av igenkännbara modeller och 
"trallvänlighet". Kontrapunktik, atonalitet, serialism liksom minimalism är exempel på 
musikaliska inslag som kan förekomma. 
 
Längd, form och dynamik:  
Längden och formen på dess musikstycken kan variera stort. Stora dynamiska variationer och 
kontraster är vanliga. 
 
Framförandepraxis:  
Musiken framförs vanligtvis på instrument som används inom den "klassiska" västerländska 
musiken, exempelvis violin, cello, trumpet eller klarinett. Vissa former av elektronik kan också 
ingå. Hög spelteknisk nivå och virtuoseri brukar knytas till framförandet. När det gäller sång är 
framförandeidealet i regel kopplat till den "klassiska" sångtekniken, som är starkt präglad av den 
italienska "bel canto"- tekniken där flödig fonation, optimalt användande av resonansutrymmen 
samt god kontroll över mellangärdesmuskulaturen är centrala inslag.52 
 

2.7 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenterar jag uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Det stod under arbetets gång 
klart att begreppen konstmusik och populärmusik inte är isolerade och oberoende begrepp. 
Tvärtom visade de sig vara kopplade till större samhälleliga och filosofiska sammanhang. 
Teoribildningen jag kommer att använda är den om modernism respektive postmodernism. Det 
handlar om en övergripande samhällsfilosofisk teori som också använts för att beskriva och förstå 
musikutvecklingen under 1900-talet och 2000-talets början. Jag anser att denna teoribildning är 
viktig att behandla då den sätter konst- och populärmusikbegreppen i ett större perspektiv och 
bidrar till en bredare, mer fullständig helhetsbild. 
 
Förutom artiklar i Nationalencyklopedin har jag utgått från två arbeten: idéhistorikern Mikael 
Hörnqvists Modernism och postmodernism53 och musikforskaren Joakim Tillmans Från de ur 
alla minnen fallna till High Mass: en studie i Sven-David Sandströms reaktion mot 
modernismen.54 Därtill har Middletons Studying Popular Music55 i viss mån tjänat som referens.  
 
Modernism och postmodernism 
Modernism och postmodernism är två omfattande begrepp som används inom de flesta samhälls- 
och humanvetenskaper samt inom konst- och kulturlivet. Generellt kan de sägas beteckna två 
skilda samhällstillstånd samt de tankemönster och konststilar som är knutna till dessa. 

                                                
52 Denna beskrivning är baserad på mina egna kunskaper, då jag själv är klassiskt skolad sångare. 
53 Hörnqvist, Mikael. Modernism och postmodernism. 2012. 
54 Tillman, Joakim. Från de ur alla minnen fallna till High Mass: en studie i Sven-David Sandströms reaktion mot 
modernismen. Ur Svensk Tidskrift för Musikforskning. Stockholm: Svenska samfundet för musikforskning, 2001. 
55 Middleton, Studying Popular Music. 
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Modernismen har sina rötter i 1700-talets upplysning, men dess framväxt brukar förläggas till 
1800-talets andra hälft, då det moderna industrisamhället på allvar slår igenom i västvärlden. Den 
musikaliska modernismens början brukar förläggas till 1910-talet. Begreppet postmodernism 
började användas inom humanvetenskaperna samt i kultur- och samhällsdebatten från slutet av 
1970-talet och användes då som en beskrivning av grundläggande förändringsprocesser i det 
samtida samhället samt specifika strömningar inom konst och vetenskap.56 
  
Björn Linn sammanfattar i Nationalencyklopedin modernismen som "en strömning i västerländsk 
kultur som ifrågasätter accepterade traditioner och vill ersätta dem med en rationell och kritisk 
hållning till världen med ständig öppenhet för förändringar, andliga och materiella".57 Till 
modernismen knyts också en utvecklingsoptimism med en tro på vetenskapens och teknikens 
positiva möjligheter för mänskligheten. Kunskapsobjektivism - tron på en objektiv, värderingsfri 
kunskap, och värdeobjektivism - tron på existensen av vissa objektiva värden, kopplas också till 
modernismen.58 
 
Mikael Hörnqvist framhåller också en levande offentlighet där idéer och tankar öppet kunde 
ventileras och kritiskt granskas som utmärkande för modernismens tankevärld. Modernismen var 
förnufts- och frihetsinriktad och "kan sägas ha haft människans förkovran och ett förbättrat, mer 
förnuftigt organiserat samhälle som sitt mål".59 
 
Enligt Hörnqvist har den konstnärliga modernismen mycket gemensamt med modernismens 
idétradition, även om de inte skall ses som helt igenom parallella strömningar. Även inom den 
konstnärliga modernismen fanns en betoning "på det nya och det innovativa och det medföljande 
avståndstagandet från traditionen, samt frihetsidealet och dragningen mot det utopiska".60 De 
modernistiska konstnärerna intog ett "innovativt och experimenterande förhållningssätt till det 
konstnärliga skapandet och kulturen i stort".61 Bland de konstnärliga inriktningar som räknas till 
modernismen nämner Hörnqvist bland annat expressionismen, kubismen och surrealismen. 
Gemensamt för dessa ismer eller skolbildningar, "var viljan till formella experiment, storslagna 
och ofta utopiska anspråk, och en avantgardistisk självmedvetenhet som inte sällan tog sig 
uttryck i öppna provokationer".62 Inom den modernistiska konsten fanns också, enligt Hörnqvist, 
uppfattningen att konsten på olika sätt kunde gestalta samhället och vara en kritisk röst i detta. 
Den kunde till och med vara ett medel för att uppnå något bortom eller utöver konsten: 
 

Det kunde röra sig om politiska strävanden vilket de ryska futuristernas anammande 
av revolutionen (se Majakovskijs diktning och Eisensteins film), surrealisternas 
antifascistiska engagemang under Spanska inbördeskriget (se Picassos Guernica) och 
de tyska expressionisternas samhällskritiska texter och konst (se Döblins roman 
Berlin Alexanderplatz och Otto Dixs måleri) vittnar om. Sökandet efter nya 
konstnärliga uttrycksformer gavs ofta existentiella och religiösa förtecken som i Marc 
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Chagalls och Paul Klees måleri.63 
 
När det gäller den musikaliska modernismen finns tydliga paralleller med det som beskrivits 
ovan, nämligen ett medvetet strävande bort från traditionella uttryckssätt och ett ständigt sökande 
efter nya musikaliska uttrycksformer. I Nationalencyklopedins artikel om modernismen inom 
musiken skriver Tore Eriksson följande: 
 

Under de flesta musikaliska stilperioder har man sökt skäl och berättigande av 
förändringar i traditionen. Den gemensamma nämnaren i den mångskiftande 
modernismen, som i grova drag sammanfaller med 1900-talet, är däremot att 
stilgreppens berättigande söks i deras originalitet och nyhetsvärde.64 

 
Eriksson fortsätter med att ge ett exempel på musikalisk modernism: 
 

Det avgörande steget togs av Schönberg, som varken sökte det klangligt sköna eller 
det traditionellt regelmässiga utan det “sanna”, vilket han likställde med det som går 
att härleda ur en tanke – en “grundgestalt”. Denna strävan bildade sedan en av 
huvudströmmarna inom den musikaliska modernismen.65 

 
Vid sidan av Schönberg fick filosofen och tonsättaren Theodor W. Adorno stor betydelse för 
formulerandet av en filosofisk teori för 1900-talets musikaliska modernism. Adorno brukar 
räknas till den så kallade Frankfurtskolan; en samling filosofer och samhällsforskare som var 
knutna till Institut für Sozialforschung i Frankfurt. Frankfurtskolans filosofiska idéer - samlade 
under beteckningen “kritisk teori” - formades på 1930- och 40-talen, men fick sitt egentliga 
genomslag på 1950- och 60-talen och påverkade kultur och samhällsdebatten ända in på 1990-
talet. Grundtanken i den kritiska teorin var att kritiskt granska samhället, lyfta fram dess 
avigsidor och visa på alternativ,66 en utpräglat modernistisk tankegång. 
 
Utmärkande för Frankfurtskolan och Adorno var att konsten och musiken ansågs vara en spegling 
av rådande samhällssituation. Men musiken och konsten ansågs också bära på en kritisk potential, 
som kunde artikulera samhällets negativa sidor och bidra till förändring. I frågan om musiken var 
det enligt Adorno emellertid bara delar av den västerländska konstmusiken som levde upp till 
detta - den konstmusik som bottnade i en kritisk reflexion hos tonsättaren, som bar på visioner 
och utgick från förnyelse av de musikaliska uttrycken. Han framställde Arnold Schönberg och 
Alban Berg (som han själv studerat komposition för) och deras tolvtonsteknik som uttryck för det 
nya och för en framstegsanda, medan han ställde sig uttalat negativ till neoklassicismen och en 
tonsättare som Igor Stravinskij för dess, som han ansåg, tillbakablickande estetik. 67  
 
I Richard Middletons Studying Popular Music återfinns ett helt kapitel om Adornos syn på 
populärkultur i allmänhet och populärmusik i synnerhet.68 Kapitlet i Middletons bok inleds med 
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ett citat av Adorno: 
 

Music for entertainment...seems to complement the reduction of people to silence, 
the dying out of speech as expression, the inability to communicate at all. It inhabits 
the pockets of silence that develop between people moulded by anxiety, work and 
undemanding docility...It is perceived purely as background. If nobody can any 
longer speak, then certainly nobody can any longer listen...Today...[the] power of the 
banal extends over the whole society.69 

 
Som ovanstående citat visar innebar Adornos modernistiska ideal också en starkt negativ 
inställning till populärmusik och populärkultur och inte minst till underhållningsindustrin. Det 
sistnämnda var något han delade med flera tänkare inom Frankfurtskolan. Populärkulturen ansågs 
inte stimulera till reflexion och ifrågasättande utan tvärtom leda till passivisering och bevarande. 
1947 gav Adorno tillsammans med Max Horkheimer, en kollega i Frankfurtskolan, ut boken 
Upplysningens dialektik (”Dialektik der Aufklärung”), i vilken kulturindustrin beskrivs som ett 
totalitärt system, där massorna manipuleras och passiviseras genom ändamålsenlig banalisering. 
Adorno och Horkheimer menar att det kulturindustrin egentligen begär är duktiga konsumenter 
som passivt och okritiskt konsumerar det de får serverat, vare det sig handlar om nyheter, 
underhållning eller politik. Människan ska inte tänka själv - det gör istället kulturindustrin åt 
henne.70 Följande citat speglar den pessimistiska och indignerade ton som präglar arbetet: 
 

Underhållning är verkligen flykt, men inte som den själv påstår flykt från en tröstlös 
verklighet utan från den sista tanke på motstånd som denna verklighet ännu rymmer. 
Den befrielse som underhållningen utlovar är befrielsen från tänkandet såsom varande 
något negativt.71 

 
Adornos åsikter om konst- och populärmusik existerade till viss del redan innan, men han drog 
dem till sin yttersta konsekvens. Även om hans ståndpunkter inte stått oemotsagda, kom de att få 
stort inflytande på den moderna konstmusiken och kulturdebatten från och med 1950-talet och 
framåt. Bland svenska tonsättare av konstmusik har Adornos ståndpunkter förfäktats ända in på 
1990-talet. En av Adornos försvarare är Jan W Morthenson, som i en debattartikel i Svenska 
Dagbladet 1994, Den nya konstmusikens vulgarisering, i stort höll fast vid Adornos 
ståndpunkter.72 Morthenson är nedsättande i sina omdömen om populärmusik och 
populärmusiktonsättare och hävdar en modernistisk konstmusik som “utgår från en etisk 
hållning” och som framhäver “en motbild mot det billigt demagogiska i det kommersiella och 
anpassade”.73 Han fortsätter: 
 

Sann komposition är inte rutinerat handlag och sneglande på belöningar. Det handlar 
istället om frågor, skepsis, väntan - om det okända, det ännu icke existerande. 
Modernism är forskning i det antimanipulativa, det magiska, förvirrande och 
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motsägelsefulla. Klanger och förlopp skapas unikt, de hämtas inte ur välförsedda 
förråd.74 

 
Budskapet i Morthensons artikel är emellertid att han upplever en anpassning hos de samtida 
konstmusiktonsättarna till de kommersiella musikvillkoren. Det är främst tonsättaren Sven-David 
Sandström och dennes komposition High Mass som är föremålet för hans rasande angrepp: 
 

Nu borde det snart vara nog. Kitschtrenden i ny svensk konstmusik har nu antagit 
sådana proportioner att komponerandet som fortsatt seriös konstart är allvarligt hotad. --
- Jag känner mig förnedrad av att redan som första förutsättning bli betraktad som en 
formbar lyssnarmarionett och att förväntas reagera reflexmässigt på ett alltmer tröttande 
bombardemang av diverse oblyga standardknep, inklusive den förmenta 
gratisandligheten i den religiösa texten.75 

 
Sven-David Sandström hade tidigare räknats till de modernistiska tonsättarna i Sverige, men i 
och med några kompositioner på 1990-talet, däribland High Mass, gick tonsättaren emot den 
modernistiska ideologin. Ganska snart därefter kom han att förses med epitetet postmodernist,76 
ett begrepp som då diskuterats flitigt under en dryg femtonårsperiod. 
 
Vad kännetecknar då postmodernismen och vilken är skillnaden mot modernismen? 
Postmodernismen brukar ytterst förklaras med övergripande förändringsprocesser i det 
västerländska samhället, bland annat till följd av förändringar i näringsstrukturen och tilltagande 
globalisering.77 Medan modernismen växte fram i industrisamhällets kölvatten ses 
postmodernismen snarast som ett uttryck för dess tillbakagång. 
 
På många sätt ses postmodernismen som modernismens motsats. Den utvecklingsoptimism som 
präglade modernismen har ersatts av en postmodern skepsis. Utopiska framtidsvisioner har fått ge 
vika för en alltmer utvecklad ideologikritik. Tilltron till vetenskapen och tekniken har försvagats 
och modernismens kunskaps- och värdeobjektivism ifrågasätts till förmån för en allt större 
relativism på dessa områden.78 
 
Utmärkande för det postmoderna samhället anses också vara upplösningen av gränser, 
försvagningar av traditionella distinktioner mellan manligt och kvinnligt, privat och offentligt, 
fin- och populärkultur etcetera. Dessutom syns ett försvagande av tongivande centrum, hierarkier 
och gemensamma traditioner. Det postmoderna samhället utmärks av mångkulturalism, pluralism 
och eklekticism.79 Inom konsten uttrycker sig postmodernismen på så sätt att modernismens krav 
på ständig förnyelse lämnas. Konstnärer vänder sig till traditionella uttrycksformer och blandar 
olika stilar och uttryck. Allt är i princip tillåtet. Ett tydligt musikaliskt exempel är Alfred 
Schnittke, som utvecklat vad han kallar en ”polystilistik”, där t.ex. stilgrepp från barockoratoriet 
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får smälta samman med argentinsk tango, wagnerkromatik och clusterstrukturer.80 
 
De höga etiska krav som den modernistiska konsten ställde på “sanning” och kritik skruvas ner. 
Hörnqvist framhåller att delar av postmodernismen visar upp “en mindre moralisk och mer 
lekfull och lättsinnig sida”: 
 

Populärkultur, mode, reklam, cyberpunk, kitsch, hypertext, nya media, rollspel och 
performancekonst är företeelser som postmodernisten med förkärlek intresserar sig 
för. Man bejakar det ambivalenta och gränsöverskridande. Högt och lågt har inte 
längre någon innebörd eller bindande makt när allt förenas och smälter samman i yta 
och flöde.81 

 
Vad som ofta lyfts fram när det gäller postmodern konst och som framgår i ovanstående citat, är 
att distinktionen mellan konst- och populärkultur försvagas. Överhuvudtaget brukar 
uppvärderingen av populärkulturen och kommersialiseringens villkor ses som en 
postmodernistisk företeelse.82 
 
När det gäller den musikaliska postmodernismen finns tydliga paralleller med det som beskrivits 
ovan. Musikforskaren Joakim Tillman har sammanfattat den musikaliska postmodernismen på 
följande sätt: 
 

[…] reaktion mot modernismens idé om framåtskridande genom ständigt förnyande 
av det musikaliska materialet; ifrågasättande av modernismens estetiska 
förbudskanon; stilpluralism där alla material och stilar är tillgängliga; allusions- och 
citatteknik; uttrycksideal med grund i traditionalistisk känsloestetik istället för 
strukturideal; intuitivt istället för strukturellt komponerande; musikalisk struktur 
bestämd av publikens receptionsförmåga; återvändande till harmonik utan 
konsonansförbud, metrisk rytm och sångbar melodik; betoning av kategorier som 
frihet och subjektivitet.83 

 
De flesta av dessa kriterier utmärkte ovan nämnde Sven-David Sandströms komponerande från 
och med 1990-talets början, bland annat High Mass. Att Sandström från och med nu ville skriva 
utåtriktad, underhållande och rolig musik som var attraktiv för publik och musiker underströk han 
också i en rad intervjuer, där han medvetet kontrasterade sitt synsätt mot en modernistisk 
inställning: “som säger att har man gjort musik folk tycker om, då har man gått för långt”.84 
Sandström förnekade inte iden att konstmusiken kunde leda till fördjupning och reflexion, men 
han ifrågasatte att detta bara kunde uppnås genom förnyelse och musikaliskt experimenterande. 
Han ifrågasatte också konstmusikens hegemoni i den modernistiska musiksynen. All musik, 
menade Sandström, var lika giltig som uttryck för människors behov. Gammeldans och Evert 
Taube kunde vara en lika viktig uttrycksbärare som opera eftersom folk kunde känna samma 
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inför det ena som inför det andra.85 Sven-David Sandströms och ovan nämnde Jan W 
Morthensons syner kan sägas vara väsenskilda. För Sandström framstår modernismen som en 
avslutad epok bland andra, medan den för Morthenson är ett ännu oavslutat projekt. 
 
Är det då möjligt att på samma sätt tala om en postmodernistisk populärmusik? Genom att de 
senaste hundra årens populärmusik, i motsats till konstmusiken, inte utgått från uttalade estetisk-
filosofisk teorier, utan i hög utsträckning anpassat sig till den kommersiella marknaden har 
debatter, diskussioner och teoretiserande runt postmodernism och populärmusik inte förts på 
samma intensiva sätt som inom konstmusiken. Däremot har beteckningen postmodernism använts 
av musik- och kulturforskare för att beteckna vissa tendenser och drag inom populärmusiken. 
Ofta har dessa kopplats ihop med tendenser inom populärkulturen och medierna i övrigt. 
Musikforskaren Alf Björnberg skriver i delkapitlet Massmedier, populärkultur och populärmusik 
i Nationalencyklopedins artikel om postmodernism: 
 

Många kulturteoretiker har i moderna massmedier, i synnerhet den kommersiella 
televisionen, sett både en viktig drivkraft bakom och de mest typiska uttrycken för 
den postmoderna situationen. Det traditionella berättande och de genrekonventioner 
som kännetecknar t.ex. romanen och den klassiska hollywoodfilmen tenderar i 
televisionens flöde av disparata budskap att fragmenteras och upplösas. Sådana drag 
har också sedan mitten av 1980-talet på olika sätt kunnat spåras i berättartekniken i 
TV-serier som ”Miami Vice”, inspirerad av musikvideons musikaliserade narrativ, 
och ”Twin Peaks”, präglad av plötsliga glidningar mellan olika genrers normer för 
realistiskt berättande. Inom populärmusiken har det självmedvetna återgripandet på 
äldre stilar som blivit vanligt efter 1970-talets punkrock, t.ex. i Princes musik, 
betecknats som postmodernistiskt, och i musikvideon förenas de nämnda 
tendenserna.86 

 
De postmoderna drag som brukar användas för att beskriva populärmusik har likheter med de 
som brukar framhållas som postmoderna drag inom konstmusiken: stilpluralism med 
återanvändande av äldre stilar. Prince brukar, som Björnberg berör i ovanstående citat, framhållas 
som en representant. I Natur & Kulturs Musikhistoria skrivs angående Prince: 
 

Hans produktivitet är enorm, och hans eklektiska stil hämtar näring ur både svart 
och vit tradition på ett unikt vis. Han har hämtat inspiration från Sly Stones, Jams 
Browns, George Clintons och basisten Bootsy Collins (f. 1951) funkiga grooves 
samt från Jimi Hendrix gitarrspel. I mycket personliga sånger, som provocerat den 
amerikanska moralen, behandlar han ämnen som kärlek, sex och otrohet mot en 
fusion av funk, rock, soul, disko, swing och gospel, där han själv står i centrum som 
ett sjungande och ofta gitarrspelande sexobjekt.87  

 
På samma sätt som konstmusikaliska tonsättare närmat sig populärkulturen, har också artister 
inom populärmusiken närmat sig konstmusiken. Ett exempel på detta är den brittiske sångaren 
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Sting som 2006 gav ut en cd med sånger av renässanstonsättaren John Dowlands musik. Ett annat 
är den tidigare Pink Floyd- medlemmen Roger Waters, som komponerat en opera som sattes upp 
2005. Ett svenskt exempel är sångerskan Eva Dahlgren som under mitten av 1990-talet 
samarbetade med Stockholmsfilharmonikerna, dirigenten Esa-Pekka Salonen och tonsättaren 
Anders Hillborg.88  
 
Användningen av postmodernism i populärmusiksammanhang har emellertid också kritiserats, 
eftersom begreppet inte kan kopplas till en lika tydlig attitydförändring och musikalisk 
stilomsvängning som inom konstmusiken. 1900-talets populärmusik har från början visat en 
omfattande stilpluralism och öppenhet. Alf Björnberg skriver: 
 

Då ”postmodernistiska” kännetecken som pastischteknik, eklekticism och 
sammankoppling av estetik och kommersialism under lång tid kännetecknat både 
populärmusik och populärkultur i allmänhet framstår emellertid användningen av 
termen postmodernism för avgränsade stilskeden inom dessa områden som 
problematisk.89 

 
Till sist är det inte oviktigt att framhålla att flera filosofer och samhällsforskare menar att det inte 
är korrekt att sätta modernismen och postmodernismen i ett allt för starkt motsatsförhållande till 
varandra. Hörnqvist menar till exempel att postmodernismen inte nödvändigtvis tar fullt avstånd 
från modernismens principer: 
 

Det kan här tyckas som om det postmoderna synsättet, med dess betoning på 
öppenhet, mångstämmighet och lyhördhet för perspektiv andra än dem som ligger till 
grund för den västerländska kanon, skulle kunna erbjuda en intellektuell strategi och 
ett konceptuellt ramverk för ett mindre etnocentriskt och mer globalt förhållningssätt. 
Tolkad så skulle den postmoderna kritiken av den västerländska traditionen inte 
nödvändigtvis behöva ses som ett kategoriskt avståndstagande från denna utan kunna 
uppfattas som en vidareutveckling av dess inneboende självkritiska och 
ifrågasättande tendens.90 
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3 Metod och material 
I detta kapitel beskriver jag mina metodologiska utgångspunkter, vilket material jag har använt 
och varför samt presenterar materialet och dess upphovsmän. Vidare redogör jag för mitt 
analysförfarande och tar upp frågan om validiteten och reliabiliteten hos min undersökning. 
 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 
Den analysmetod jag använt mig av är strukturlyssning, ett begrepp som används i boken Det 
Musikaliska Hantverket, utgiven av Radiokonservatoriet och författad av två av medlemmarna i 
dess arbetsgrupp, Lars Edlund och Arne Mellnäs.91 Det Musikaliska Hantverket är i grund och 
botten en studie- och arbetsbok i gehörs- och harmonilära, kontrapunkt och musikanalys. I frågan 
om musikanalys behandlas bland annat den form av analys som jag använt mig av och som 
författarna benämner auditiv musikanalys eller, mer specifikt, strukturlyssning.92 Enligt 
författarna är strukturlyssning "en kanske inte helt slutgiltig term för en auditiv detaljanalys".93 
När det gäller musikanalys i allmänhet talar författarna om auditiv kontra visuell analys, den 
första baserad på lyssnande och den andra på notläsning.94 Eftersom den musik jag analyserar 
inte i grunden är notbaserad är det den auditiva analysen som jag använder mig av.  Jag grundar, 
med andra ord, min analys på det jag hör.  
 
Som författarna påpekar är strukturlyssning inte en helt slutgiltig term (se citatet ovan). Det finns 
alltså tolkningsmöjligheter gällande begreppets exakta innebörd och vilka musikaliska inslag och 
aspekter som analysen ska behandla. Författarna lämnar dock en rad förslag, exempelvis 
"spontana och opretentiösa beskrivningar av styckets karaktär", "styckets klangapparat", "ett 
melodiskt eller rytmiskt motiv av betydelse", "en formidé" samt "dynamiska moment".95 
Vanligen lyssnas det aktuella musikexemplet först igenom i sin helhet en gång för att lyssnaren 
ska kunna skaffa sig en helhetsbild av musikens förlopp. Därefter vidtar något som kallas för 
parameterlyssnande,96 där lyssnaren först fokuserar på exempelvis harmoniken, därefter på 
melodiken, vid ytterligare ett tillfälle på klangfärgen och så vidare. Inte sällan lyssnas 
musikexemplet slutligen igenom i sin helhet ännu en gång för att lyssnaren ska kunna få en bild 
av syntesen av de olika musikaliska inslagen, det vill säga hur de samverkar för att skapa en 
musikalisk helhet. 
 
Lämpligen väljs de prioriterade musikaliska inslagen och aspekterna utifrån det syfte som är tänkt 
att uppnås med hjälp av analysen. Så har även jag gått tillväga, något jag återkommer till i 
avsnittet om analysförfarande.   

                                                
91 Edlund, Lars & Mellnäs, Arne. Radiokonservatoriet - Det musikaliska hantverket. Stockholm: Sveriges radio, 
1968 
92 I boken är det genomgående begreppet Strukturlyssning som används, men den beskrivs som en "auditiv 
musikanalys". 
93 Edlund & Mellnäs, Radiokonservatoriet - Det musikaliska hantverket: 18 
94 ibid. 
95 ibid: 59 
96 Begreppet parameterlyssnande har jag fått beskrivet för mig av Per-Olov Berndalen, som i många år har varit 
ansvarig för strukturlyssningskursen på Musikhögskolan Ingesund 
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Det Musikaliska Hantverket har visserligen dryga fyrtio år på nacken, men den 
strukturlyssningsmetod som beskrivs används än idag vid våra musikhögskolor.97 Detta i 
kombination med ovanstående innebär att jag trots bokens ålder ändå bedömer att den 
analysmetod den beskriver är väl vald i relation till mitt syfte. 
 
När det gäller min analysmetod har också Nicholas Cooks A guide to musical analysis98 varit 
viktig. Cook är professor i musikvetenskap vid universitetet i Cambridge och hans arbete är en 
introduktionsbok till de viktigaste musikanalytiska metoderna, till exempel Schenkeranalys. 
Viktigt att påpeka är dock att Cooks arbete framförallt berör analyser av noterad konstmusik, i 
motsats till den musik jag analyserar. Vissa aspekter har dock varit relevanta för min analys, 
bland annat hans diskussioner runt användandet av subjektiva begrepp i en musikanalys, vilket 
jag gör. De metoder jag använt för att bearbeta och presentera mina analyser är också formade 
utifrån Cook (se vidare i "Analysförfarande" nedan). 
 

3.2 Design av studien 
I föreliggande studies val av strukturlyssning som metod har jag valt tre populärmusikaliska verk 
för min analys. Hur urvalet av verken har gjorts, beskrivningar av artisterna, musikgrupperna och 
musikexemplen, analysförfarandet samt reflektioner kring studiens genomförande presenteras i 
nedanstående avsnitt.  
 

3.2.1 Val av musikmaterial  
Jag har valt tre populärmusikaliska verk för min analys: Close to the Edge med gruppen Yes från 
1972, Sense of Doubt med David Bowie från 1977 och Sleep med gruppen Godspeed You! Black 
Emperor från 2000. Urvalet har skett på följande grunder: dels är det låtar som jag känt sedan 
tidigare och spontant och subjektivt uppfattat gå utanför ramarna för det som kallas 
"populärmusik", dels har de av andra - journalister, forskare med flera - beskrivits med adjektiven 
"konstmusikalisk" och "konstnärlig". Gruppen Yes, som är upphovsmän till ett av exemplen, 
Close to the Edge, har själva bekräftat sina konstnärliga ambitioner, och det konstmusikaliska 
epitetet används mycket riktigt om deras musik av musikpressen. David Bowie, som ligger 
bakom Sense of Doubt, har givit ut en försvarlig mängd musik som av musikpressen kallats för 
exempelvis experimentell eller minimalistisk. Gruppen bakom Sleep, Godspeed You! Black 
Emperor, har av agentur och skivbolag fått sin musik beskriven som konstmusik och av 
musikpressen har andra, besläktade ord använts. Jag har också strävat efter att verken ur 
musikalisk synvinkel inte ska vara allt för lika varandra, och att de i någon mån ska representera 
olika epoker i den sena populärmusikens historia. Värt att understryka är att jag vid urvalstillfället 
inte tidigare hade reflekterat djupare kring varför jag ansåg att musikexemplen innehöll 
konstmusikaliska inslag. Jag hade således inte på förhand någon uppfattning kring vilka resultat 
min undersökning skulle komma att ge.   
 

                                                
97 Bland annat vid Musikhögskolan Ingesund, då strukturlyssning under många år har varit ett obligatoriskt ämne på 
musiklärarutbildningen. 
98 Cook, Nicholas. A guide to musical analysis. London: Dent, 1987 
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Yes - Close to the Edge  
Komponerad av Jon Anderson och Steve Howe, från albumet Close to the Edge, utgivet 1972 på 
Atlantic Records. 
 
Biografi99 
Den brittiska gruppen Yes brukar framhållas som ett av de främsta namnen inom det som kallas 
progressiv rock eller symfonirock, en genre som Covach beskrivit (se avsnitt 2.5). 
Medlemsuppsättningen har varierat genom åren och gruppen har lagts ner och återuppstått vid ett 
flertal tillfällen. Yes bildades i London 1968, då sångaren Jon Anderson träffade basisten Chris 
Squire. Det verkliga genombrottet kom med tredje albumet The Yes Album. 1972 släpptes femte 
albumet Close to the Edge, som blev stilbildande inom den progressiva, symfoniska rocken. Yes 
förblev framgångsrika under resten av 1970-talet, men splittrades i början av 1980-talet efter att 
flera medlemmar lämnat gruppen. Redan 1983 bestämde sig dock ett par av medlemmarna för att 
återuppliva Yes och under resten av 1980-talet spelade gruppen musik som låg betydligt närmare 
traditionell popmusik. I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet existerade två separata 
grupper med medlemmar från gruppens klassiska period i början av 1970-talet, varav den ena 
alltjämt gick under namnet Yes. De två grupperna förenades 1991 på albumet Union. Efter flera 
turer med personalförändringar släpptes 1999 albumet The Ladder, vars musik var en 
tillbakagång till den progressiva rocken från bandets storhetstid. Yes har genom åren sålt mer än 
30 miljoner album och turnerar fortfarande vid den tid då denna studie skrivs. 
 
Gruppens användande av konstmusikaliska inslag i sin musik brukar lyftas fram som ett av deras 
starkaste kännetecken. Den amerikanska tidskriften Rolling Stone skriver i sin internetbaserade 
biografi att "[...] Yes combined virtuosic musicianship, suitelike neoclassical structures, and 
three-part high vocal harmonies […]"100 medan brittiska New Musical Express på sin hemsida 
beskriver gruppens musik så här: "The band's music blends symphonic and other "classical" 
structures with their own brand of rock music."101 Sångaren Jon Anderson har själv bekräftat 
gruppens konstmusikaliska ambitioner genom exempelvis följande uttalande: "We are rock 
musicians who borrow ideas from the classics - we sometimes emulate the structural form, just as 
[other] rock groups emulate jazz, soul and rhythm and blues in their music...We try to create that 
is around us today in an orchestral way".102 
 
Om musikexemplet 
Close to the Edge, komponerad av sångaren Jon Anderson och gitarristen Steve Howe, är 
titelspåret på albumet med samma namn, utgivet 1972. Enligt författaren och musikern John 
Covach ses den av de flesta rockhistoriker som en av Yes viktigaste låtar.103 Låten är inspirerad 
av Herman Hesses roman Siddharta,104 som bygger på österländsk filosofi och i vilken 
huvudpersonen genomgår ett själsligt uppvaknande intill en flod, därav textraderna "Close to the 
                                                
99 De biografiska uppgifterna är hämtade från biografier publicerade på hemsidor tillhörande tidskrifterna New 
Musical Express och Rolling Stone. Adresserna finns i källförteckningen. 
100 Yes. http://www.rollingstone.com/music/artists/yes/biography 
101 Yes. http://www.nme.com/artists/yes#biography 
102 Covach, John, Progressive Rock, "Close to the edge", and the boundaries of style: 7 
103 ibid: 9 
104 Macan, Edward. Rocking the classics: Progressive rock and the counterculture. New York: Oxford University 
Press, 1997: 96 
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edge, down by a river". Nationalencyklopedins nätupplaga menar att Hesse i Siddharta "...med 
djup inlevelse berättar om vägen till försoning mellan sinnenas och själens krav i en kosmisk 
allkänsla".105 
 
Covach menar att flera av bokens teman spelar en viktig roll inte bara för texten, utan också för 
låtens musikaliska struktur och många av dess musikaliska inslag. Han anser att introts kaotiska 
karaktär symboliserar det kaotiska jordelivet, medan den tredje delens stillsamma luftighet 
symboliserar det andliga. Han menar att versens mollmelodi och mer allvarliga karaktär hänger 
ihop med att dess texter behandlar det materiella livets svårigheter. Den musikaliskt mer 
upplyftande bryggans texter är i sin tur enklare och mer positiva. Vidare menar Covach att 
textraden ”I get up, I get down” avser livets höjd- och lågpunkter.106 Eftersom jag inte har läst 
Siddharta och inte besitter mer än ytliga kunskaper om dess handling och teman så avstår jag från 
att analysera ämnet vidare, men Covachs tankar är ändå i hög grad relevanta i sammanhanget. 
 
Close to the Edge framförs av: 
 
Jon Anderson, sång 
Steve Howe, gitarr och kör 
Chris Squire, bas och kör 
Rick Wakeman, keyboard 
Bill Bruford, trummor och slagverk 
 

David Bowie - Sense of Doubt 
Komponerad av David Bowie, från albumet "Heroes", utgivet 1977 på RCA Records. 
 
Biografi107 
David Bowie anses av många vara en av sin generations mest inflytelserika rockartister. Han 
föddes den 8 januari 1947 i Brixton i London som David Robert Jones. Som tonåring spelade han 
i ett flertal olika konstellationer och vid arton års ålder tog han artistnamnet David Bowie. 
Framgångarna uteblev länge, men 1969 fick Bowie sin första stora hit med låten Space Oddity, 
som släpptes i samband med den första månlandningen. Dock innebar varken det efterföljande 
albumet Space Oddity eller dess mer hårdrocksinfluerade uppföljare The Man Who Sold The 
World några större framgångar. 1971 års nedtonade Hunky Dory fick dock ett bättre mottagande. 
Det riktiga genombrottet kom året därpå med The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders 
from Mars, där Bowie uppfann sitt alter ego Ziggy Stardust och definierade den så kallade 
glamrocken. Efter att ha pensionerat Ziggy Stardust 1973 skulle Bowie komma att avverka olika 
musikaliska genrer i en rasande takt. Diamond Dogs var ett konceptalbum som var löst baserat på 
George Orwells roman 1984.  På Young Americans experimenterade Bowie med så kallad "blue-
eyed soul" och på Station to Station blandades funk och rock med rytmer från tysk krautrock. 
Med Berlin som bas spelade han under 1970-talets sista år in de tre experimentella album som 
utgör det som idag kallas just Berlin-trilogin: Low, "Heroes" och Lodger. Scary Monsters blev 
                                                
105 Johannesson, Hans-Erik. Herman Hesse. 2011. 
106 Covach, John. Progressive Rock, "Close to the edge", and the boundaries of style: 19 
107 De biografiska uppgifterna bygger på David Buckleys David Bowie-biografi Strange fascination: David Bowie: 
the definitive story. London: Virgin, 2005 
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David Bowies första album på 1980-talet, ett decennium som innebar stora kommersiella 
framgångar i och med 1983 års lättillgängliga Let's Dance, men enligt många kritiker också 
undermålig musikalisk kvalitet på de efterföljande albumen. Efter en tid i rockkonstellationen Tin 
Machine återvände Bowie 1993 till solokarriären med Black Tie White Noise, där han utforskade 
modernare soul- och dansmusik. Efter ett 1990-tal som präglats av experimenterande med 
modernare musikaliska tongångar återgick Bowie kring millennieskiftet till en mer traditionell 
rockmusik, där albumen Heathen och Reality fick positiva recensioner. Sommaren 2004 fick 
David Bowie en mindre hjärtinfarkt under en konsert och har sedan dess hållit en låg profil, med 
endast ett fåtal publika framträdanden. 
 
David Bowie beskrivs ofta som något av en musikalisk kameleont, på grund av sina många 
musikaliska stilbyten. Denna beskrivning anser jag dock inte vara helt korrekt, då en kameleont 
per definition anpassar sig och smälter in i sin omgivning, medan Bowie tvärtom anses ha varit 
en föregångare och pionjär inom en rad populärmusikaliska genrer. Som Buckley skriver: "His 
work in the second half of the 1970s consolidated his reputation as a style guru, so the story went, 
always one step ahead of his competitors. What Bowie did one year, the world did the next".108 
 
Om musikexemplet 
Sense of Doubt är det sjunde spåret på David Bowies album "Heroes", utgivet 1977, och ett av tre 
helt instrumentala spår på nämnda album. Inspelningen ägde rum i Berlin, där Bowie vid denna 
tid var bosatt. Inspelningsstudion Hansa låg endast ett stenkast från Berlinmuren och albumet 
som helhet är starkt präglat av staden och den situation som rådde där under kalla kriget.109   
 
Bowie och hans dåvarande musikaliska samarbetspartner Brian Eno lär under inspelningen ha 
använt sig av Oblique Strategies, en kortsamling som tagits fram av Eno och konstnären Peter 
Schmidt. Oblique Strategies består av ett hundratal kort med korta, kryptiska instruktioner. Syftet 
är att användaren ska bryta invanda tankemönster och hitta nya sätt att ta sig an problem på.110 
Jag har svårt att hitta några säkra källor, men uppgifter cirkulerar om att Eno ska ha berättat för 
tidningen NME att det på hans kort stod "Try to make everything as similar as possible", medan 
det stod "Emphasize differences" på Bowies. Sense of Doubt beskrivs av Buckley som "chill and 
frightening"111 och kan ses som en av de mörkaste kompositionerna i David Bowies katalog. 
Stilmässigt kan låten sägas vara inspirerad av minimalismen, något som jag återkommer till. 
 
Sense of Doubt framförs av David Bowie och Brian Eno på piano och synt 
 

Godspeed You! Black Emperor - Sleep  
Komponerad av Godspeed You! Black Emperor, från albumet Lift Your Skinny Fists Like 
Antennas to Heaven, utgivet 2000 på Constellation Records. 
Biografi112 
                                                
108 Buckley, Strange fascination: David Bowie: the definitive story: 1-2 
109 Se vidare Buckley ibid. 
110 Oblique Strategies. http://www.rtqe.net/ObliqueStrategies/OSintro.html 
111 Buckley, Strange fascination: David Bowie: the definitive story: 280 
112 De biografiska uppgifterna är författade utifrån en rad olika elektroniska källor, bland annat skivbolagshemsidor, 
musiksajten Allmusic samt en artikel publicerad på tidskriften New Musical Express' hemsida. Alla adresser finns i 
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Den kanadensiska instrumentalgruppen Godspeed You! Black Emperor, som till viss del kan 
liknas vid ett musikaliskt kollektiv, bildades i Montreal i början av 1990-talet. De ursprungliga 
medlemmarna var Efrim Menuck, Mike Moya och Mauro Pezzente, som bildade gruppen i 
samband med att de tre fick erbjudande om att vara förband till en annan lokal musikgrupp. De 
spelade snart in det egenproducerade kassettalbumet All Lights Fucked On The Hairy Amp 
Drooling, som släpptes i endast 33 exemplar. Medlemmarna bestämde sig snart för att expandera 
gruppen, och under 1995 och 1996 rekryterades många medlemmar som kom och gick. I slutet av 
1998 hade gruppen blivit en stabilare konstellation på nio medlemmar. Tidigare samma år hade 
första fullängdsalbumet f# a# oo släppts. Nästföljande år släpptes EP:n Slow Riot for New Zero 
Kanada, som tillsammans med imponerande liveframträdanden ökade gruppens popularitet. 
Hösten 2000 släpptes fullängdsalbumet Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven, som med 
sina fyra tjugominuterslåtar, var och en indelad i minst tre olika delar, var gruppens mest 
ambitiösa verk dittills. Uppföljaren Yanqui U.X.O. släpptes i november 2002. 2003 meddelade 
gruppen att de skulle ta en paus på obestämd tid. I december 2010 återförenades Godspeed You! 
Black Emperor och genomförde under vintern 2010-2011 ett antal spelningar. 
 
Godspeed You! Black Emperors musik har bland annat kallats för "post-rock", "orchestral rock" 
och "moody minimalism". Deras låtar är ofta långa och indelade i flera separata delar med olika 
titlar. De är också kända för sina liveframträdanden, som på skivbolaget Constellation Records 
hemsida beskrivs som bestående av "orchestral dynamics, epic rock power and clunky, beautiful 
film loops".113 Konstmusikbegreppet har även använts av agenturen Fullsteam Records i deras 
beskrivning av gruppens musik: "combining post rock, art music, punk and alternative rock 
[...]".114 Flera av gruppens medlemmar påstås ha politiska åsikter som kan kopplas till 
anarkismen, dock har jag inte funnit några säkra källor som kan bekräfta detta. 
 
Om musikexemplet 
Sleep är det tredje spåret på Godspeed You! Black Emperors album Lift Your Skinny Fists Like 
Antennas to Heaven, som släpptes 2000. 
 
Sleep framförs av: 
 
Aidan Girt, trummor/slagverk 
Bruce Cawdron, trummor/slagverk 
David Bryant, gitarr 
Efrim Menuck, gitarr 
Mauro Pezzente, bas 
Norsola Johnson, cello 
Roger-Tellier Craig, gitarr 
Sophie Trudeau, violin 
Thierry Amar, bas 
Brian (efternamn okänt): brass 
Alfons (efternamn okänt): brass 
 

                                                                                                                                                        
källförteckningen. 
113 Godspeed You! Black Emperor. http://cstrecords.com/gybe/ 
114 Godspeed You! Black Emperor. http://www.fullsteamrecords.com/app/artist/single/-/id/285/ 
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3.2.2 Analysförfarande 
Mina analyser av de tre låtarna gick till på så sätt att jag lyssnade igenom helheten flera gånger 
och samtidigt förde anteckningar om den musikaliska karaktären, formen och så vidare.  Min 
beskrivning av det musikaliska förloppet tog jag därefter fram genom att lyssna igenom låtarna 
många gånger, spola tillbaka och lyssna på en viss passage flera gånger, pausa och anteckna för 
att sedan lyssna fortsätta lyssna och så vidare. Under denna process fanns starka inslag av det 
som i strukturlyssningssammanhang kallas för parameterlyssnande (se avsnittet om 
metodologiska utgångspunkter). Till sist analyserade jag musiken utifrån de definitioner av 
populär- respektive konstmusik som presenterades i slutet av kapitel 2. 
 
I arbetet A guide to musical analysis presenterar Cook olika sätt att genomföra och presentera en 
musikanalys.115 Ett tillvägagångssätt som presenteras är att låta analysen följa musikens förlopp. 
Ett annat sätt är att analysera musiken systematiskt utifrån ett antal parametrar såsom form, 
melodik, harmonik och så vidare. Ofta används en kombination av de båda, och som framgår 
ovan är det också så jag har gått tillväga. Först kommer en presentation av låten som helhet, dess 
form, längd och allmänna karaktärsdrag. Därefter görs en linjär beskrivning av musikens förlopp 
och till sist redogör jag för min systematiska analys av musiken, där de definitioner av populär- 
respektive konstmusik som presenterades i slutet av kapitel 2 är utgångspunkten. Syftet är då att 
lyfta fram vad det är i låtarna som kan sägas svara upp mot de kännetecken och ideal som brukar 
tillskrivas konstmusiken.  
 
Under detta arbete tar jag mig friheten att stundtals använda mig av ett målande språk i syfte att 
beskriva vilka associationer musiken väcker, utöver den rent "objektiva" analysen av vad som 
sker i musiken. Cook menar att "the emphasis many analysts place on objectivity and impartiality 
can only discourage the personal involvement that is, after all, the only sensible reason for 
anyone being interested in music".116 Jag delar denna åsikt och anser att ett användande av ett 
mer målande, delvis subjektivt språk krävs för att få en bättre helhetsbild av hur musiken låter. 
Detta ligger också i linje med de "spontana och opretentiösa beskrivningar av styckets karaktär" 
som författarna till Det Musikaliska Hantverket menar kan vara ett inslag i ett 
strukturlyssningsanknutet sätt att analysera. Viss generalisering kan sägas vara nödvändig 
eftersom det här arbetet behandlar stora, vida begrepp där det inte är svårt att hitta exempel som 
skiljer sig från normen. 
 

3.2.3 Validitet och reliabilitet 
Begreppen validitet och reliabilitet tas upp av Johansson och Svedner i Examensarbetet i 
lärarutbildningen.117 Validitet uppges handla om huruvida en undersökning är korrekt genomförd 
i förhållande till syftet med densamma, medan reliabilitet beskrivs som ett mått på 
tillförlitligheten och noggrannheten i undersökningen.  
Jag börjar med att behandla validiteten när det gäller mitt val av metod. Då syftet med denna 
uppsats är att finna eventuella konstmusikaliska inslag i populärmusikaliska verk är min 

                                                
115 Cook, A guide to musical analysis, 1987 
116 ibid: 3 
117 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov. Examensarbetet i lärarutbildningen: undersökningsmetoder och språklig 
utformning. Uppsala: Kunskapsföretaget, 2006: 105-108 



32 
 

bedömning att mitt val av den auditiva musikanalysmetoden strukturlyssning är väl vald, då det 
enda sättet att finna sådana inslag i icke- noterad musik rimligen är att lyssna på musiken. Valet 
av parametrar när det gäller min systematiska analys av musikexemplen har, som framgår ovan, 
skett utifrån de definitioner av populär- respektive konstmusik som presenterades i slutet av 
kapitel 2. Även detta är med andra ord tydligt kopplat till mitt syfte. 
 
Vad gäller reliabiliteten har jag förvisso utgått ifrån min personliga bedömning av som sker i 
musiken, men riktigheten hos denna är fullt möjlig att pröva. De tre musikexempel jag har 
studerat är inspelade och finns utgivna på cd. Därutöver finns samtliga exemplen i skrivande 
stund tillgängliga på videosajten Youtube och två av tre exempel finns på musiktjänsten Spotify. 
Den som vill undersöka reliabiliteten hos mina analyser har med andra ord möjlighet att själv 
lyssna på de tre musikexempel jag analyserat och bilda sin egen uppfattning. Genom att mitt 
forskningsmaterial består av inspelad musik kan detta i sig heller inte påverkas av mitt arbete. 
Inspelningarna har dessutom möjliggjort för mig att närmast obegränsat lyssna på musiken i 
helhet såväl som i detaljer och därmed har jag kunnat granska mina egna uppfattningar och 
minimerat risken för ogenomtänkta och förhastade slutsatser.



33 
 

4 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av den analys som gjorts av de tre låtarna. Först presenteras 
analysen av musikens förlopp, därefter redogör jag för de strukturerade analyserna som gjorts 
utifrån konst- och populärmusikdefinitionerna som presenterades i slutet av kapitel 2. 
 

4.1 Close to the Edge  

4.1.1 Analys av musikens förlopp 
Den 18 minuter och 40 sekunder långa Close to the Edge är uppbyggd på så vis att den består av 
ett intro följt av fyra delar, vilket i cd-utgåvans texthäfte presenteras på följande sätt: 
 
Intro (0:00-2:58) 
1. The Solid Time Of Change (2:58-6:05) 
2. Total Mass Retain (6:05-8:28) 
3. I Get Up I Get Down (8:28-14:14) 
4. Seasons Of Man (14:14-18:40) 
 
Ovanstående fyra delar följer en form där den tredje delen kontrasterar mot de övriga genom att 
vara betydligt stillsammare till karaktären, där de andra överlag är energiska och upplyftande. Det 
finns ett instrumentalt huvudtema samt partier som kan kallas för vers, refräng och brygga. Såväl 
huvudtemat som versen och refrängen återkommer vid olika tillfällen låten igenom och är således 
inte begränsade till en enda del.  
 
Låten inleds med ett intro där strilande vatten, susande vindar och kvittrande fåglar ingår i 
ljudbilden. En diskret syntmatta adderas och blir gradvis starkare och starkare, för att vid 0:57 
ersättas av ett gitarrsolo. Solot utvecklas till något som närmast påminner om en aggressiv "jam 
session", alltså en form av gemensam improvisation, som vid 2:00 och 2.13 avbryts av 
flerstämmiga vokala inpass i terser och kvarter bestående av långa toner på vokalen a, medan 
kompet för ett ögonblick stannar upp. Detta pågår till 2:58, då kompet återigen stannar upp i 
samband med ett vokalt inpass liknande de som tidigare beskrivits. 
 
Därefter tar del ett, The Solid Time Of Change, vid och inleds med det som kan kallas låtens 
huvudtema. Detta instrumentala tema spelas på gitarr, och kan beskrivas som ljust och positivt till 
karaktären, även om det då och då spelas i mollversion. Temat ackompanjeras av ett 
sextaktskomp som gör ett mindre "break" vid 3:36 och sedan bromsar in. Vid 3:55 introduceras 
låtens första vers, som ackompanjeras av ett stadigt midtempoackompanjemang. Sångaren 
sjunger en poetisk och till synes kryptisk text till en enkel, starkt synkoperad mollmelodi. 
Rytmerna är i detta avsnitt intrikata och låtens verser har genomgående en starkt rytmisk 
karaktär. 4:37 kommer textraderna "down at the edge, round by the corner" och "close to the 
edge, down by a river". Dessa kan sägas utgöra låtens refräng. Vid 4:55 tar en till karaktären 
upplyftande brygga vid och pågår till 5:41, då refrängen återkommer, denna gång med 
textraderna "down at the end, round by the corner" och "close to the edge, just by the river". Vid 
6:05, efter textraden "I get up, I get down", övergår låten i del nummer två. 
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Del två, Solid Mass Retain, inleds med en vers, denna gång ackompanjerad av en ny basgång som 
ger en ännu starkare polyrytmisk karaktär än tidigare. En refräng där något altererade textrader 
avlöser varandra i raskare takt än tidigare leder på samma sätt som i förra delen in i bryggan, som 
pågår mellan 7:11 och 7:41, då refrängen åter tar vid. 7:55 återkommer orden "I get up, I get 
down", och låten bromsar in. Gitarren och basen spelar en melodislinga unisont och det 
instrumentala, positiva huvudtemat läggs till ovanpå, denna gång spelat på keyboard. Det här 
avsnittet har en närmast kontrapunktisk karaktär med tanke på det sätt som de två melodierna 
förhåller sig till varandra. Karaktären är här närmast böljande och gungande. 
 
När temat är slut inleds del tre, I Get Up I Get Down, vars karaktär skiljer sig radikalt från de 
övriga. Stämningen är närmast drömsk och "luftig", och låten liknar här i det närmaste en stillsam 
ballad. Den till att börja med tvåstämmiga sången kommer in vid 10:09 och ackompanjeras av 
sparsmakat, pulserande keyboardspel. Sången utvecklas till att bestå av två separata texter och 
melodier på närmast kontrapunktiskt manér. Den centrala textraden i hela den tredje delen är just 
”I Get Up I Get Down”. Mellan 12:13 och 12:50 spelas ett avsnitt på orgel. Därefter återkommer 
sången en kort stund, men från 13:08 byggs ett orgelsolo upp, crescenderar och når sitt klimax i 
form av en slags fanfar mellan 13:57 och 14:14. 
 
Del fyra, Seasons Of Man, tar vid. Det instrumentala huvudtemat återkommer, återigen spelat på 
keyboard och övergår vid 15:01 till ett virtuost keyboardsolo, ackompanjerat av versens starkt 
rytmiska instrumentala bakgrund. Vid 15:56 kommer sången in igen och en vers tar vid. Den 
efterföljande bryggan och refrängen framförs i en högre tonart än tidigare refränger och med även 
piano i ackompanjemanget, något som ger ljudbilden en annan, mer "episk" karaktär. Frasen "I 
get up, I get down" upprepas flera gånger mellan 17:17 och 17:40. Karaktären är mer hoppfull 
och upplyftande än den varit någon gång under hela låten. Låten fadar, alltså minskar i ljudstyrka 
tills den tystnar helt och övergår i "naturljuden" från introt. 
 

4.1.2 Strukturerade analyser 
 
Övergripande karaktär 
Close to the Edge kan som helhet betraktas som relativt lättillgänglig i den meningen att 
tonspråket överlag är upplyftande och rytmerna medryckande. De medverkande musikerna visar 
prov på en virtuositet som är lätt att uppskatta från första genomlyssningen, samtidigt som detta 
även kan anses ses som någon form av konstmusikalitet. Å andra sidan kan det ta tid och tålamod 
att sätta sig in i och uppskatta de musikaliska detaljerna som låten är fylld till brädden av, något 
som begränsar lättillgängligheten.  
 
Intentioner i och med verket 
Gruppen Yes har själv uppgivit att låten bygger på nobelpristagaren Herman Hesses roman 
Siddharta vilken handlar om österländsk filosofi och själsligt uppvaknande. Musiken skildrar en 
livsfilosofisk resa från kaos och sinnligt begär till ordning och andligt uppvaknande. En djupare 
intention existerar i låten och det har påverkat såväl textens som musikens utformning (se 3.2.1. 
ovan).  
 
Harmonik, melodik, rytm och klang 
Den upplyftande melodiken och de ofta medryckande rytmerna, med starka inslag av den i 
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populärmusiksammanhang vanliga synkoperingen, är enkla att koppla till populärmusiken. 
Användandet av polyrytmiska inslag och den doriska mollskalan, varav den sistnämnda snarast 
hör jazzmusiken och den medeltida musiken till, signalerar dock en vilja att frångå den 
populärmusikaliska mallen. Detta bidrar till att ge musiken en egen profil. Vidare innehåller låten 
avsnitt som kan sägas vara av kontrapunktisk karaktär. Med andra ord följs till viss del 
kompositionstekniker som har sina rötter i den konstmusikaliska traditionen. Sist men inte minst 
kan en viss progression skönjas, där återkommande teman altereras på olika sätt, exempelvis 
genom att de framförs på olika instrument eller att nya stämmor läggs till, något som frångår 
förutsägbarheten och igenkänningsfaktorn hos populärmusiken. 
 
Längd, form och dynamik 
Sett till struktur kan Close to the Edge sägas vara väsensskild från det som kan ses som normen 
inom populärmusiken. Någon form av vers och refräng förekommer visserligen, men de fyra 
delar som utgör låtens övergripande form för snarast tankarna till det som inom konstmusiken 
kallas för "satser". Del tre, med titeln "I Get Up I Get Down", kontrasterar kraftigt mot de övriga 
med sin "drömska" och "luftiga" karaktär, den innehåller stora dynamiska variationer. Låten 
innehåller dock i övrigt inte särskilt stora dynamiska variationer. Slutligen är Close to the Edge 
med sina 18 minuter och 40 sekunder cirka fyra till sex gånger längre än ett genomsnittligt 
populärmusikaliskt verk. 
 
Framförandepraxis  
Låten framförs av rockgruppen Yes, vars sammansättning kan sägas vara mycket traditionell i 
rocksammanhang. Sång, gitarr, bas och trummor är obligatoriska inslag i en rockgrupp och även 
keyboard är mycket vanligt. Instrumenten som exemplet framförs på förknippas således, om man 
ska gå efter ovanstående kännetecken, främst med populärmusiken. Vad gäller sångtekniken följs 
de populärmusikaliska idealen snarare än de "klassiska". Användandet av bakgrundsljud som till 
exempel vindsus och fågelkvitter kan inte sägas höra till varken det ena eller det andra fackets 
karaktäristika. 
 

4.1.3 Sammanfattning 
Close to the Edge kan framhållas som ett typiskt exempel på den genre som kallas för progressiv 
rock. Låten framförs av en för rockmusiken och även för populärmusiken som helhet traditionell 
uppsättning instrument. Harmoniskt, melodiskt och rytmiskt bottnar låten i mångt och mycket i 
populärmusiken. Gruppens uttalat konstmusikaliska ambitioner visar sig dock på många sätt, dels 
via låtens övergripande form och längd, dels via enskilda musikaliska inslag som till exempel 
polyrytmik och kontrapunkt samt användandet av den doriska mollskalan. Även textens tema, 
österländsk filosofi, kan knytas till definitionerna av konstmusik. Med tanke på låtens 
övergripande karaktär skulle jag kalla Close to the Edge för ett i grunden populärmusikaliskt 
verk, dock med ett betydande antal inslag av konstmusikaliska parametrar. 
 

4.2 Sense of Doubt  

4.2.1 Analys av musikens förlopp 
Sense of Doubt är 3 minuter och 57 sekunder lång, helt instrumental och består av ett fåtal korta, 
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enkla teman. Det första temat som introduceras kan fog sägas utgöra ett slags huvudtema. Någon 
egentlig, övergripande form är svår att urskilja. Karaktären är genomgående mörk, ödesmättad 
och möjligen paranoid, det sistnämnda med tanke på den oro som uppstår genom kontrasten 
mellan det mörka, dova huvudtemat och de höga syntmattorna. En susande vind utgör bakgrund 
till så gott som hela låten.  
 
Låten inleds med en susande vind. 0:06 presenteras huvudtemat, som utgörs av en fyra toner lång 
fallande kromatisk melodi, framförd på piano två gånger efter varandra. Temat är mörkt, ödsligt 
och olycksbådande till sin karaktär, en känsla som förstärks av den susande vinden, som tystnar 
omkring 0:11. Vid 0:16 avlöses huvudtemat av höga syntmattor, vars ljud snarast påminner om 
trumpeter. Omkring 0:20 återkommer vindsuset, som tillsammans med någon form av ekande 
bakgrundsljud fungerar som ett slags ackompanjemang hela låten ut. 0:26 återkommer 
huvudtemat, för att vid 0:35 åter avlösas av de trumpetliknande syntmattorna. Vid 0:42 
introduceras en uppåtgående melodislinga av mer stillsam, svävande karaktär, som spelas 
samtidigt som syntmattorna. Från 0:55 hörs endast bakgrundsljuden ända till 1:06 då det fallande 
huvudtemat återkommer, följt av syntmattorna och därefter den uppåtgående slingan. Dessa 
växlar och avlöser varandra fram till 1:42 då en ny syntmatta diskret introduceras och 
crescenderar fram till 1:56 då ett par ackordbyten sker och 2:09 spelas den uppåtgående, 
stillsamma slingan två gånger. Vid 2:21 återkommer huvudtemat och vid 2:34 tar de 
trumpetliknande syntmattorna vid, denna gång i ett mycket högt läge. Notvärdena blir tills viss 
del kortare och syntmattorna antar en mer fanfarliknande karaktär. Vid 3:05 tar huvudtemat åter 
vid för ett ögonblick, men syntmattorna återkommer och framför mellan 3:20 och 3:32 något som 
kan liknas vid en avslutande fanfar. Låten avslutas, så när som på en ensam, diskret visslande ton 
mellan 3:45 och 3:48, med enbart vindsus. 
 

4.2.2 Strukturerade analyser 
 
Övergripande karaktär 
Den ödesmättade stämning som präglar Sense of Doubt ger låten en allvarlig karaktär. Budskapet 
är dunkelt och inte alldeles lättolkat då låten är helt instrumental. Det är dock tydligt att Sense of 
Doubt är mörk till karaktären, och dessutom finns inte mer än ett fåtal enkla teman att hålla reda 
på, två saker som kan sägas göra låten mer lättillgänglig. Ett aktivt, upprepat lyssnande kan dock 
vara motiverat för att den subtila utveckling som exempelvis syntmattorna genomgår ska kunna 
uppskattas.  
 
Intentioner i och med verket 
Det faktum att Sense of Doubt är instrumental innebär per definition att det inte finns någon text 
som kan framföra låtens budskap. Man får istället se till låtens titel och till det musikaliska 
innehållet, varav det sistnämnda behandlas i samband med övriga analyspunkter. Av låttiteln att 
döma tycks intentionen vara att förmedla en känsla av tvivel, men det är något oklart i vilken 
exakt mening. Den mörka, ödesmättade musiken och den paranoida karaktären i kombination 
med titeln Sense of Doubt kan dock sägas indikera någon form av djupare reflexion. Ledtrådar till 
vilka intentioner Bowie i allmänhet har i sina verk har dock givits av upphovsmannen själv i en 
rad intervjuer. Han har vid flera tillfällen berättat att all hans musik i grund och botten handlar 
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om samma sak: isolering, så väl inre själslig sådan som yttre.118 Därtill kan läggas de 
omständigheter under vilka albumet som helhet är inspelat, nämligen Berlin under kalla kriget (se 
avsnitt 3.2.1 om val av musikmaterial) Utöver detta kan en koppling till programmusik, en 
företeelse inom romantikens konstmusik, skönjas. Nationalencyklopedins nätupplaga definierar 
programmusik på följande sätt:  
 

[…] musik med en deklarerad förbindelse till ett utommusikaliskt innehåll, i motsats 
till absolut musik. Termen bör reserveras för de fall då tonsättaren genom en titel eller 
en hänvisning till en person, dikt, bild, historia e.d. anger att verket på något sätt 
'handlar' om det angivna.119  

 
Låten är som sagt troligen avsedd att förmedla en känsla av tvivel, vilket kan ses som en form av 
programmusik. 
 
Harmonik, melodik, rytm och klang  
Sense of Doubt består i grunden av ett fåtal korta, enkla teman som upprepas många gånger, 
något som inbjuder till jämförelser med minimalismen. Minimalismen beskrivs i Musikordboken 
som en "term som på senare tid används om musik med få klangkällor som vilken byggs upp av 
ständigt upprepade korta och enkla melodiska och/eller rytmiska figurer."120 Då minimalismen 
under sent 1900-tal dessutom varit en stilinriktning inom konstmusiken så kan kopplingen till 
minimalism även sägas utgöra en koppling till konstmusiken. Trallvänligheten kan anses vara 
begränsad och rytmerna kan inte sägas vara medryckande, framförallt på grund av att någon 
tydlig puls egentligen inte står att finna. Förutsägbarheten och igenkänningsfaktorn som kommer 
av upprepandet av teman är den enda möjliga kopplingen till populärmusiken på den här punkten, 
men dessa egenskaper hör enligt min mening snarare ihop med kopplingen till minimalismen. 
Det faktum att de trumpetliknande syntmattorna utvecklas och mot slutet antar en mer 
fanfarliknande karaktär bryter dessutom förutsägbarheten. En annan koppling till konstmusikalisk 
tradition kan skönjas genom användandet av Oblique Strategies- tekniken, som beskrevs i 
avsnittet om musikexemplets bakgrund. Metoden kan ses som en variant av seriell musik, som 
innebär "musik där tidsvärden, tonföljder, samklanger, spelsätt, klangfärg etc. genom ett 
pseudomatematiskt synsätt betraktas som olika fristående parametrar, vilka var och en styrs av en 
eller flera på förhand fastställda ordningsföljder (serier)".121 De kort som slumpmässigt drogs av 
Bowie respektive medmusikern Brian Eno kan betraktas som de på förhand fastställda ramar som 
det färdiga verket följer. 
 
Längd, form och dynamik  
Någon vers, refräng, brygga eller liknande kan inte sägas förekomma i denna helt instrumentala 
låt. Den bygger istället på ett fåtal enkla teman som upprepas och varvas med varandra enligt 
mönster som inte är helt förutsägbara. Någon formmässig mall verkar inte ha följts. Några stora 
dynamiska variationer står inte att finna, möjligen undantaget den crescenderande syntmattan i 
låtens mitt. Låtens längd, tre minuter och 57 sekunder, hamnar inom ramen för vad som är vanligt 
inom populärmusiken. 
                                                
118 Ämnet tas upp cirka två minuter in i denna intervju: http://www.youtube.com/watch?v=ydQWY-b9n0k 
119 Programmusik. 2011. 
120 Minimalism. Musikordboken. 1985: 166 
121 Eriksson, Tore. Seriell musik. 2011. 
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Framförandepraxis  
Sense of Doubt framförs uteslutande med hjälp av synt och piano, två mycket vanliga instrument 
inom populärmusiken. Gitarr, bas, trummor och sång saknas helt. Användandet av bakgrundsljud 
som till exempel vindsus kan inte sägas höra till varken det ena eller det andra facket. 
 

4.2.3 Sammanfattning 
Låtens mörka, ödesmättade karaktär, totala avsaknad av något som kan liknas vid vers eller 
refräng samt starka koppling till minimalismen och i någon mening programmusik och seriell 
musik, talar för att den helt instrumentala Sense of Doubt skulle ligga närmare konstmusiken än 
populärmusiken. De enda egenskaper som egentligen skulle kunna göra låten populärmusikalisk 
är dels längden, som hamnar inom ramen för vad som är vanligt inom populärmusiken, dels den 
relativa bristen på dynamik samt användandet av synten och pianot, två instrument som ofta 
används inom populärmusiken. Sense of Doubt kan dock utifrån sammanställda definitioner sägas 
ligga närmare konstmusiken än populärmusiken.  
 

4.3 Sleep 

4.3.1 Analys av musikens förlopp 
Sleep består enligt cd-utgåvans omslag samt skivbolagets hemsida av tre delar enligt följande 
(titlarna skrivs enligt källan med endast små bokstäver): 
 
1. murray ostril: "...they don't sleep anymore on the beach..." (00:00-01:10) 
2. monheim (01:10-13:24) 
3. broken windows, locks of love pt. III. / 3rd part (13:24-23:17) 
 
Låten är sammanlagt 23 minuter och 17 sekunder lång. Den första delen är endast 1:10, medan de 
två andra är betydligt längre. Den andra delen byggs långsamt upp till ett klimax som sedan sakta 
dör ut. I den tredje delen börjar processen om igen, fast med ett annat tema som grund. 
Karaktären är vemodig, till en början på ett stillsamt sätt, men sedan gradvis mer intensivt 
klagande. Mot slutet kan en liten ljusning möjligen skönjas. 
 
Den första delen, kallad murray ostril: "...they don't sleep anymore on the beach..." utgörs av en 
monolog framförd av en äldre mansröst. Mannen berättar om sin uppväxt och sina vistelser på 
Coney Island, som ska ha varit ett paradis när han var liten, något han menar inte är fallet idag. 
Med sorg i rösten berättar han att man förr i tiden kunde sova över på stranden på natten, något 
man inte gör idag.  
 
Vid 1:10 kommer en akustisk gitarr in och slår an ett par mollackord, samtidigt som monologen 
avslutas med orden "they don't sleep anymore on the beach". I samband med detta inleds del två, 
med titeln monheim. Den frygiska mollskalan, som används mest påtagligt under låtens första 
minuter, ger en känsla av vemod.  
Den akustiska gitarren fortsätter att ensam spela stillsamma ackord till omkring 1:30 då en hög 
ton med klagande, vemodig klang, enligt en kommentar på ett Youtube-klipp framförd på elgitarr 
som spelas med skruvmejsel, mycket långsamt crescenderar in i ljudbilden. Tonen utvecklas 
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gradvis till ett tema som främst kretsar kring tonplatserna 5, 6 och 7 i mollskalan, då och då även 
tonplatserna 3 och 4. Jag kommer i fortsättningen att kalla instrumentet som spelar detta tema för 
sologitarren för att skilja det från den ackompanjerande gitarren, som jag kallar kompgitarren. 
Vid 1:39 tillkommer en violinstämma tillsammans med diskret slagverk och vid 1:47 adderas en 
kontrabas. Sologitarren, violinen och kontrabasen spelar i stämmor till kompgitarrens 
ackompanjemang samt diskreta inslag av slagverk fram till 3:56, då sologitarren gör ett 
nedåtgående glissando från tonplats 5 till tonplats 1, grundtonen.  
 
Kompgitarren spelar stillsamma ackord ensam från 4:02 till 4:29, då trummor och elbas kommer 
in och ackompanjerar i ett lugnt balladtempo. 5:05 kommer sologitarr och violin tillbaka. 5:38 
stannar kompet upp, och från 5:45 hamnar violinen längst fram i ljudbilden, ackompanjerad av 
sologitarr, kompgitarr och kontrabas. Karaktären är stillsam och vemodig. 
6:46 återkommer trummorna och elbasen och sätter åter igång balladkompet som spelades 
tidigare. Endast trummor, elbas och kompgitarr spelar fram till 7:09, då sologitarren kommer in. 
Kompet crescenderar fram till 7:18, för att sedan gå tillbaka till ursprunglig ljudnivå. De åtta 
takter som spelades mellan 6:46 och 7:18 upprepas med sologitarren svävandes ovanpå kompet, 
som från 7:41 åter crescenderar, denna gång betydligt kraftigare. De åtta takterna upprepas tre 
gånger med bibehållen styrka, samtidigt som ytterligare gitarr adderas till ljudbilden. Från cirka 
8:30 kommer även violinen in.  
 
Vid 9:23 ökar kompet plötsligt tempot och intensiteten radikalt, och en elgitarr spelar 
tillsammans med sologitarren, ibland i oktaver, ibland i stämmor. Från cirka 11:58 börjar 
trummorna och elbasen långsamt att försvinna ut ur ljudbilden, för att vid 12:16 ha försvunnit 
helt. Sologitarren och elgitarren lämnas ensamma, tjutande som något slags larm. De försvinner 
gradvis och ersätts omkring 13:15 av monotont upprepade gitarrfigurer bestående av endast två 
toner vardera. Intensiteten har vid det här laget gått tillbaka helt. 
 
Vid 13:24 tar broken windows, locks of love pt. III, låtens avslutande del, vid. Från 14:28 får de 
monotona gitarrfigurerna sällskap av någon form av klockspel, och från 14:49 börjar 
gitarrfigurerna ändras. Ackordbyten sker var fjärde takt. 16:10 kommer trummorna in igen och 
intensiteten skruvas upp bit för bit. Musiken präglas här av ett slags ivrighet, som om musikerna 
vill ”komma vidare”. Musiken crescenderar och vid 16:51 adderas ett par trumpeter till 
ljudbilden. Gitarrerna crescenderar mer och mer och tempot ökar gradvis fram till 18:01, då 
kompet plötsligt stannar upp. Ett nytt, något mer upplyftande tema introduceras på gitarr med 
sologitarren svävandes ovanför. Vemodet från låtens föregående del finns alltjämt närvarande, 
men nu också blandat med en viss känsla av hopp och ljusning. 18:20 startar kompet igen, 
samtidigt som violinen tar över och spelar det nya temat. Violinen får sällskap av en cello, som 
spelar en understämma. Sologitarren fortsätter att sväva ovanför, men börjar från omkring 20:15 
att bli allt mer dominerande i ljudbilden. 20:44 försvinner stråkarna och kompet ökar i intensitet 
och gitarrerna börjar att tjuta och larma allt mer. Trumpetstämmorna finns med i bakgrunden, 
men är knappt hörbara. Från 22:17 blir gitarrerna och trumpeterna svagare och börjar försvinna. 
Från 22:30 återstår förutom trummor och elbas endast rundgångsljud och 23:01 slutar kompet att 
spela och ett ensamt rundgångsljud försvinner ut i fjärran och tystnar helt vid 23:04. 
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4.3.2 Strukturerade analyser 
 
Övergripande karaktär  
Låten tar tid på sig att framföra sitt budskap och detta inte bara för att den är lång, utan också för 
att den till stor del bygger på ett och samma tema som utvecklas under lång tid. För att tillfullo 
uppleva den process som sker, kan ett visst mått av tålamod och aktivt lyssnande krävas av 
lyssnaren. Sammantaget kan Sleep sägas ligga närmare konstmusiken på denna punkt. 
 
Intentioner i och med verket 
Sleep karaktäriseras huvudsakligen av ett ständigt närvarande vemod. Någon explicit förklaring 
till detta vemod ges inte. Ett antal ledtrådar ges dock i den talade monolog som inleder låten, i 
vilken en äldre man berättar om sin barndoms vistelser på Coney Island. De tydliga inslagen av 
nostalgi, i kombination med det faktum att mannen konstaterar att "they don't sleep anymore on 
the beach", tyder på att låten ska symbolisera sorgen efter något som gått förlorat. Syftet tycks 
därtill vara att förmedla samhällskritik snarare än "simpel" sentimentalitet, då den tidigare 
citerade meningen antyder att samhällsförändringar gjort samhällsklimatet hårdare. Det något 
mer upplyftande tonspråket under låtens sista minuter kan i sin tur tyda på att allt hopp trots allt 
inte är ute. Låtens budskap kan med all sannolikhet diskuteras länge, men det tycks finnas en 
underton av samhällskritik och djupare reflexion. Obekräftade uppgifter om flera 
gruppmedlemmars påstådda politiska åsikter stärker resonemanget om samhällskritik. 
 
Harmonik, melodik, rytmik och klang  
Harmoniskt sett bygger Sleep på upprepning av relativt enkla modeller i moll. Valet av den 
frygiska mollskalan ger dock en egen, originell profil. Låtens första 13 minuter kretsar i stort sett 
kring ett och samma tema och detsamma kan i princip sägas om dess sista minuter. Detta för 
tankarna till stilinriktningen minimalism. Åtminstone det sistnämnda stämmer väl in på hur Sleep 
är uppbyggd. Melodierna kan knappast sägas vara enkla att sjunga med i. Vad gäller rytmerna så 
spelar soloinstrumenten generellt sett långa toner, något som inte kan knytas vare sig till 
definitionen av konstmusik eller populärmusik. Kompet använder sig dock av modeller som är 
vanliga inom populärmusiken, till exempel balladkomp.  
 
Längd, form och dynamik 
Låten är ungefär fem till sju gånger så lång jämfört med vad som är vanligt inom 
populärmusiken. Någon vers eller refräng i egentlig mening står inte att finna. Officiellt är låten 
istället indelad i tre individuellt namngivna delar. Sleep bygger under sina första dryga 13 
minuter i stort sett på ett tema som upprepas och varieras över tid. Låtens sista minuter bygger i 
sin tur på ett nytt tema. Stora dynamiska variationer förekommer, nyanserna varierar från svagt 
till mycket starkt. 
 
Framförandepraxis  
Godspeed You! Black Emperor kombinerar instrument förknippade med konst- och 
populärmusiken. Violin, cello, kontrabas och trumpet ingår, liksom elgitarr, elbas och trummor. 
De fyra förstnämnda instrumenten kan sägas representera konstmusiken och utgör således ett 
konstmusikaliskt inslag enligt tidigare presenterade definitioner, särskilt med tanke på att flera av 
dem används som framträdande melodiinstrument och inte bara som harmonibakgrund. Vokala 
inslag saknas helt så när som på den talade monolog som inleder låten. 
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4.3.3 Sammanfattning 
Användandet av elförstärkt gitarr, bas och trummor kan vara det enda argumentet för att betrakta 
Sleep som populärmusik, möjligen parat med det faktum att vissa inom populärmusiken 
etablerade kompmodeller använts. I övrigt är de konstmusikaliska inslagen många. Formen och 
längden frångår populärmusikaliska mallar rejält, någon vers eller refräng står inte att finna. Det 
finns starka kopplingar till minimalism, de dynamiska variationerna är stora och den frygiska 
mollskalan används. Konstmusikaliska instrument som violin och cello används närmast 
solistiskt. Därtill förefaller låtens budskap innehålla någon form av reflexion och samhällskritik 
snarare än ”simpel” sentimentalitet och allmängiltighet. Sammantaget kan Sleep snarare placeras 
i det konstmusikaliska facket än i det populärmusikaliska. 
 

4.4 Sammanfattande slutsatser 
I detta avsnitt presenteras sammanställningar av mina analysresultat som, i enlighet med mitt 
syfte, belyser de konstmusikaliska inslagen i de tre utvalda verken/låtarna.  
 
Följande musikaliska inslag i populärmusikaliska verk kan föranleda ett användande av epitet 
som "konstmusikaliskt": 
 
Övergripande karaktär 
Samtliga tre exempel innehåller inslag som enligt tidigare nämnda definitioner hamnar inom 
konstmusikaliska ramar. Två av exemplen, Close to the Edge och Sleep, visar en musikalisk 
komplexitet som kräver lyssnarnas uppmärksamhet om de vill följa med i musikens alla detaljer.  
I det förstnämnda fallet är det den stora musikaliska innehållsrikedomen och kontrasterna som 
motiverar detta. I det sistnämnda så handlar det om hur huvudtemat och dess ackompanjemang 
utvecklas under lång tid, och att just ett aktivt lyssnande under en längre tidsperiod är nödvändigt 
för att ta till sig verket som helhet. Det kvarvarande exemplet, Sense of Doubt, har å sin sida en 
övergripande "seriös" karaktär" på grund av dess mörka, olycksbådande stämning. 
 
Harmonik, melodik, rytm och klang  
Sense of Doubt och Sleep har båda en musikalisk karaktär som kan jämföras med minimalistiska 
verk, då verken bygger på upprepning av ett fåtal enkla teman. Sense of Doubt anknyter till såväl 
programmusik som seriell musik. Close to the Edge och Sleep har till viss del en i 
populärmusikaliska sammanhang ovanlig harmonik, då exemplen innehåller inslag av dorisk 
respektive frygisk moll. Close to the Edge och Sleep innehåller ett visst mått av progression, där 
återkommande teman inte alltid är identiska jämfört med när de först presenterades. Slutligen 
innehåller Close to the Edge inslag av kontrapunktisk kompositionsteknik med självständiga 
melodiska och rytmiska figurer som spelas samtidigt.  
 
 
Längd, form och dynamik 
Inget av exemplen följer populärmusikens standardmall med vers-refräng och så vidare. Close to 
the Edge består av fyra satser, och Sense of Doubt och Sleep av ett fåtal temat som upprepas och, 
i det sistnämnda exemplet, utvecklas något. Close to the Edge och Sleep har ett visst mått av 
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dynamisk variation, i det förstnämnda fallet eftersom den tredje satsen till större delen spelas i 
påtagligt svagare nyanser än de övriga. Close to the Edge och Sleep är båda avsevärt längre än 
vad som är standard för populärmusikaliska verk, då längden på verken är strax under respektive 
strax över 20 minuter.  
 
Framförandepraxis 
Här är det bara Sleep som på ett tydligt sätt avviker från det traditionellt populärmusikaliska, och 
detta genom användandet av stråkinstrument för mer framträdande, närmast solistiska ändamål. 
Även blåsinstrument används, men då endast som klangmattor eller harmonibakgrund. 
 
Sammanfattning  
Ett brett spektra av musikaliska inslag kan motivera användandet av epitetet konstmusikaliskt. 
Det kan handla om generell musikalisk innehållsrikedom eller seriös karaktär. Det kan handla om 
kopplingar till programmusik och seriell musik. Det kan också handla om musikaliska stildrag 
som påminner om minimalismen, i populärmusikaliska sammanhang ovanliga skalor, tematisk 
progression, inslag av kontrapunktisk kompositionsteknik, former som frångår 
populärmusikaliska mallar, för populärmusiken ovanligt lång längd samt solistiskt användande av 
musikinstrument som snarare hör konstmusiken till. Samtliga nämnda inslag återfinns i de tre 
utvalda exemplen. 
 
Följande intentioner i och med verket kan föranleda ett användande av epitet som 
"konstmusikaliskt": 
 
Intentioner i och med verket 
Att fastställa ett budskap i ett verk är naturligtvis svårare än att fastställa en form eller en 
besättning. När det gäller de tre låtarna i min studie är det emellertid i ett fall, Close to the Edge, 
säkert att det föreligger ett djupare budskap, eftersom gruppen Yes uttryckligen framhållit detta. 
Utifrån Herman Hesses Siddharta skildrar låten en livsfilosofisk resa från kaos och sinnligt begär 
till ordning och andligt uppvaknande. När det gäller Sleep och Sense of Doubt kan bara vissa 
hypotetiska slutsatser dras. Att det i huvudsak är instrumentala låtar gör det svårare att se 
eventuella intentioner i och med verken. När det gäller Sleep kan ett visst mått av reflexion och 
samhällskritik skönjas i den inledande monologen. Här ges uttryck för sorg över något förlorat, 
eventuellt på grund av ett hårdnat samhällsklimat. Inledningens vemod genomsyrar hela låtens 
karaktär. I fallet Sense of Doubt är inte några intentioner tydliggjorda - mer än möjligen titeln. 
David Bowie har dock själv framhållit att hans musik genomsyras av ett budskap - människans 
isolering. Det finns alltså intentioner i hans musik och det kan självfallet föreligga också i Sense 
of Doubt. Vad går dock inte att fastställa, men låtens titel och musikens mörka närmast paranoida 
karaktär kan onekligen stimulera till reflexion. Möjligen kan även inspelningsplatsen och den 
situation som där rådde under inspelningen ge viss vägledning, om än inte något definitivt svar 
om upphovsmannens intentioner.
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuterar jag problematiken kring begreppen konst- och populärmusik utifrån 
mina resultat och bakgrundsdelens begreppsdiskussion, begreppens relevans idag samt de 
musikpedagogiska konsekvenser mitt arbete får. Jag behandlar också ämnet vidare forskning. 
 

5.1 Begreppsproblematiken 
Vad har jag då kommit fram till? Till att börja med kan jag konstatera att min undersökning visar 
att samtliga mina tre musikexempel innehåller inslag som kan betecknas som konstmusikaliska, 
utifrån de definitioner som jag tagit fram. En bred flora av konstmusikaliska inslag tycks, av mina 
exempel att döma, kunna leta sig in på populärmusikens domäner. Det är inte fråga om någon 
enstaka typ av inslag, utan det kan handla om allt ifrån form och harmonik till instrumentation 
och intention i verket. Sense of Doubt och Sleep kan som helhet, utifrån uppsatsens definitioner, 
snarare betecknas som konstmusik än populärmusik. Gruppen Yes har uttryckligen talat om sina 
konstnärliga ambitioner och lån från den klassiska västerländska musiken.122 Vore det då inte mer 
berättigat att istället för att tala om "konstmusikaliska influenser" och "konstnärliga ambitioner", 
kalla dessa verk/låtar för konstmusik? Eller varför inte: konstmusik med populärmusikaliska 
influenser? 
 
Det vore naturligtvis möjligt att avsluta uppsatsen med en sådan enkel slutsats, men då skulle jag 
ignorera den djupgående problematik som visat sig finnas inbäddad i distinktionen konst- och 
populärmusik och som blev alltmer uppenbar under arbetets gång. 
 
Som nämndes i teorikapitlet är konstmusik och populärmusik inga oberoende begrepp utan de 
kan kopplas till mer övergripande samhälleliga och filosofiska sammanhang. Jag var inte 
medveten om det när jag inledde mitt arbete, men detta blev efter hand allt mer uppenbart. I den 
följande diskussionen relaterar jag mina resultat till teorierna om modernism och postmodernism, 
för att därigenom skapa en djupare förståelse för distinktionen konstmusik- populärmusik. Kan 
det vara så att det är dags att lämna begreppsdistinktionen helt? 
 
Som berördes redan i uppsatsens inledning bygger begreppen konstmusik och populärmusik på 
generaliseringar. Det kan i sig uppfattas som en problematisk företeelse, men samtidigt bygger 
mycket kunskapsbildning, från enskilda begrepp till övergripande teorier, på generaliseringar. 
Mitt arbete med att ta fram generella men tydliga definitioner av populärmusik respektive 
konstmusik visade dock hur problematiska dessa två begrepp är. Jag fann att det på snart sagt 
varje punkt var möjligt att resa en mängd invändningar och peka på "undantag" (inte bara bland 
sådan populärmusik som försetts med epitet som "konstnärlig"). 
 
 Exempelvis har jag i mina undersökningar av begreppen kunnat fastslå att populärmusiken 
brukar definieras som enkel och lättillgänglig till sin karaktär, medan konstmusiken ses som 
"djup" och "seriös". Som Middleton påpekar finns det dock gott om exempel på konstmusikaliska 
verk som är lättillgängliga, samt populärmusikaliska sådana som inte är det: 
 

                                                
122Covach, Progressive Rock, "Close to the edge", and the boundaries of style: 7 
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'Art' music, for example, is generally regarded as by nature complex, difficult, 
demanding; 'popular' music then has to be defined as 'simple', 'accessible', 'facile'. 
But many pieces commonly thought of as 'art' (Handel's ´Hallelujah Chorus', many 
Schubert songs, many Verdi arias) have qualities of simplicity, conversely, it is by no 
means obvious that the Sex Pistols' records were 'accessible', Frank Zappa's work 
'simple' or Billie Holiday's 'facile'.123 

 
Inte heller mina tre analyserade exempel kan betraktas som enkla och lättillgängliga. Sense of 
Doubt förmedlar en dunkel och dramatiskt stämning; Sleep en elegisk och svårmodig som ibland 
stegras till dramatik. I båda exemplen finns dessutom musikaliska inslag som skulle kunna 
betecknas som "hårda" och "oangenäma". Close to the Edge har det lättillgängligaste tonspråket, 
men är i sin kontrastrikedom och komplexitet som helhet ändå inte lättsmält.  
 
En annan definition av populärmusik är att längden på verket eller låten i regel är omkring tre till 
fem minuter och att formen domineras av en förutsägbar upprepning vers- refräng. Det finns dock 
många populärmusikaliska verk som är längre än fem minuter, och bygger på avsevärt mer 
komplexa formprinciper, även om de versioner som spelas i exempelvis radio ofta är nerkortade. 
Till undantagen hör rockgruppen Queens nästan sex minuter långa Bohemian Rhapsody, nämnd i 
ett tidigare kapitel, som släpptes i oklippt version hösten 1975.124 Också mina tre analyserade 
låtar går utanför denna formmall med råge: Sense of doubt håller sig visserligen inom 
populärmusikdefinitionen tidsmässigt, men utan spår av vers- refräng. Den 18:40 minuter långa 
Close to the Edge och den 23:17 minuter långa Sleep är stöpta i storformer av kontrasterande och 
progressiva avsnitt. 
 
Ytterligare en definition av populärmusik är att harmoniken följer enkla modeller, exempelvis I-
VI-IV-V och att melodiken är lättmemorerad och trallvänlig. Men det är inte svårt att hitta 
exempel på soul- eller rocklåtar som bygger på avsevärt mer komplex harmonik och melodik. 
Beach Boys, Pink Floyd, Steely Dan och Stevie Wonder är några artister och grupper från den 
populärmusikaliska världen som gjort sig kända för detta. Också mina analyserade låtar är 
exempel på detta. 
 
Den mest problematiska punkten när det gäller den strikta indelningen i populär- respektive 
konstmusik torde vara den som behandlar intentioner i och med verket. Inflytelserika tänkare och 
debattörer som exempelvis Adorno ansåg att det endast är konstmusiken som står för 
samhällskritik och utveckling. Ett av de främsta exemplen på att så inte behöver vara fallet är 
folk- och protestsångarvågen, vars ursprung kan spåras till 1940-och 50-talet. Musiker som Pete 
Seeger och Woody Guthrie protesterade öppet mot sociala missförhållanden. Rörelsen tog 
ordentlig fart i och med att Bob Dylan, vis- och protestsångaren som tenderar att omnämnas i 
populärmusikaliska sammanhang, fick sitt genombrott i början av 1960-talet. Dylan kom att 
personifiera den moderna trubaduren och har haft stort inflytande på en rad populärmusikaliska 
genrer. Hans genombrott sammanföll för övrigt med medborgarrättsrörelsens framväxt i USA 
och kan således betraktas som en del av en större samhällsomvandling.125 Under de decennier 
                                                
123 Middleton, Studying Popular Music: 4 
124 Chiu, David. Unconventional Queen Hit Still Rocks After 30 Years. New York Times: 2005. 
 
125 Rørdam Larsen, Charlotte. Natur och kulturs musikhistoria: 794 
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som sedan följt på dessa händelser har samhällskritikens plats i populärmusiken cementerats 
bland annat genom punken på 1970-talet och hip-hopen på 1980- och 90-talen. Även en artist 
som Bruce Springsteen, vars texter ofta handlar om arbetarklassens villkor, utgör ett tydligt 
exempel på detta. 
 
Även djupare reflexion kan mycket väl förekomma som en intention i och med 
populärmusikaliska verk, vilket också Close to the Edge och Sense of Doubt visar. I den tidigare 
är det ett livsfilosofiskt budskap, hämtat från nobelpristagaren Hermans Hesses Siddharta, som 
ges en musikalisk gestaltning. Den senare ingår på en skiva som är ett musikaliskt begrundande 
över kalla krigets Berlin. 
 
Det är samtidigt också möjligt att vända på resonemanget - som Middleton gör126 - och konstatera 
att det finns åtskilliga konstmusikaliska verk vars egenskaper gör att de snarare faller under 
populärmusikdefinitionen: de visar enkelhet och lättillgänglighet snarare än originalitet och faller 
tillbaka på etablerade modeller exempelvis avseende melodik, harmonik och form. Några 
exempel på detta är pianostycket Für Elise av Beethoven, arian La donna è mobile ur Verdis 
Rigoletto samt flertalet verk inom renässans- och barockmusiken. Populärmusikens historia, som 
inneburit många stilomvandlingar och förgreningar, visar dessutom i sig att originalitet och 
nyskapande inte nödvändigtvis behöver vara strikt konstmusikaliska egenskaper, annars hade 
utvecklingen inte ens varit möjlig. Konstmusikens historia visar å andra sidan på många exempel 
på tonsättare som komponerat inom fastlagda mallar, med tanke på att ge publiken "vad de vill 
ha".127 
 
Jag har i den här uppsatsen avgränsat mig till att studera distinktionen konst- och populärmusik 
främst ur ett musikaliskt/musikanalytiskt perspektiv. Men som tidigare nämnts har distinktionen 
också motiverats utifrån diverse tekniska och socioekonomiska aspekter.128 Genrerna har 
kopplats till olika konsertsituationer och de skilda sociala koder som är knutna dit, till olika 
socialgrupper och ålderskategorier, till att konstmusiken bärs upp av statliga subventioner medan 
populärmusiken lever på marknadsvillkor och så vidare. Till de icke specifikt musikaliska 
definitionerna av populärmusik hör också kopplingen till massmedial distribution och elektronik. 
 
Som tidigare framgått är de här icke-musikaliska definitionerna motiverade i vissa musikaliska 
sammanhang, och i frågan om specifika genrer under specifika tidsperioder.129 Att mina tre 
analyserade låtar räknas till populärmusikgenren kan motiveras utifrån sådana icke- musikaliska 
definitioner. Till exempel bruket av modern elektronik och att artisterna var och är verksamma 
inom den kommersiella delen av musiklivet vilket innebar att låtarna främst framfördes på 
rockkonserter, festivaler och i radiokanaler med populärmusikalisk profil. På Youtube går det att 
höra Close to the Edge och Sense of Doubt i liveupptagningar från typiska 
rockkonsertsammanhang.130 
 
Idag är emellertid nämnda definitioner knappast heller användbara för att göra en generell 

                                                
126 Middleton, Studying Popular Music: 4 
127 Kjems, Torkil, Natur & Kulturs Musikhistoria. Se t.ex. kapitlen om Joseph Haydn och W A Mozart: 403-417 
128 Lilliestam, Musikliv: vad människor gör med musik - och musik med människor: 150-187 
129 ibid. 
130 Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=SBHP0zrTdH8 och http://www.youtube.com/watch?v=kcvByrgofjc 
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distinktion mellan konst- och populärmusik (se nedan). Middleton problematiserar till exempel 
kopplingen till massmedial distribution som en hållbar definition på populärmusik: 
 

 The development of methods of mass diffusion (first printed, then electromechanical 
and electronic) has affected all forms of music, and any of them can be treated as 
commodity; if a widely distributed recording of a Tchaikovsky symphony turns the 
piece into 'popular music', then the definition is, to say the least, unhelpful.131 

 
Ovanstående egenskap framhåller Brolinson och Larsen å sin sida som ett centralt inslag i det de 
kallar rock.132 Inte heller forskarkåren är, som tidigare framkommit, enig i hur genren ska 
definieras. Skivmediet har förvisso länge varit en viktig del av populärmusiken, exempelvis 
under senare delen av Beatles karriär, då gruppen slutade turnera för att istället koncentrera sig på 
albuminspelningar. Något liknande var av tekniska skäl naturligtvis inte möjligt på Tjajkovskijs 
tid, men som Middleton skriver så förvandlas däremot inte ett musikaliskt verk till populärmusik 
bara för att det ges ut på skiva. 
 
Hur kommer det sig då att begreppen alltjämt finns kvar i vår vokabulär, trots dessa uppenbara 
problem? Ett svar är att begreppen har en mycket lång historia, och det kan vara så att begrepp 
som väl etablerats har en tendens att leva kvar. Ett annat svar (som kan samspela med det första) 
är att begreppen haft en stark normativ laddning och detta kan knytas till vidare samhälleliga och 
filosofiska sammanhang, något som jag utvecklar nedan. 
 
Som Lilliestam skriver så har indelningen sin bakgrund hos en bildad akademisk elit runt 1800-
talets början, och redan då var den entydigt normativ; konstmusiken stor för djup och originalitet, 
populärmusiken för ytlighet.133 Denna borgerliga elit kom att dominera det offentliga samtalet om 
musik under hela 1800-talet och under 1900-talets modernism, vars idéer kom att dominera det 
offentliga samtalet och de statliga kulturinstitutionerna, kom distinktionen, med sitt normativa 
innehåll, att leva kvar. 
 
1900-talstänkare som Adorno drog resonemangen till sin yttersta spets och bidrog i sin tur till 
begreppens fortlevnad. Enligt Lilliestam påverkade den tidigare nämnda Frankfurtskolan bland 
annat 1970- och 80-talens kultur- och musikdebatt starkt "med uttryck som kulturindustri, 
masskultur och 'ge massorna vad de vill ha'".134 Uttrycket "masskultur" syftar sannolikt på 
kulturindustrin och på de moderna spridningsmedier som växte fram under hela 1900-talet.  
 
Det kan vara så att den snäva indelningen i konst- respektive populärmusik blev särskilt stark i 
och med jazzens och skivmediets intåg under första halvan av 1900-talet, för övrigt den tid då de 
personer som ingick i den tidigare nämnda Frankfurtskolan formade sina idéer. Jag har egentligen 
inte tagit upp jazzmusiken i denna uppsats, men det kan vara värt att notera att exempelvis 
Adorno såg jazz som synonymt med populärmusik. Han och hans gelikar talade enligt Lilliestam 
”svepande om ’populärmusik’ som om det handlade om en enda stor uniform massa av 

                                                
131 Middleton, Studying Popular Music: 4 
132 Brolinson & Larsen, Rock ---: aspekter på industri, elektronik & sound: 9 
133 Lilliestam, Musikliv: vad människor gör med musik - och musik med människor: 26 
134 ibid: 263-4 
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musik.”135 Den allmänna slutsatsen var att konstmusik var någonting bra, medan populärmusik 
var någonting i grunden dåligt och skadligt. Konstmusiken och konsten utvecklade människor 
och samhället, medan den genomkommersiella populärmusiken ledde till likriktning och 
stagnation. Lilliestam skriver dock att: "Adorno kunde inte inse att vissa former av populärmusik 
faktiskt kunde ha den kritiska potential och visionära kraft som han efterlyste".136 
 
En annan fråga som bör ställas i sammanhanget är i vilken mån den modernistiska konsten och 
musiken nådde sina högt uppsatta mål. Idéhistorikern Mikael Hörnqvist skriver apropå 
modernismen att "anspråken och ambitionerna var inte sällan storslagna och utopiskt färgade".137 
I samband med den tidsanda som rådde under delar av den modernistiska eran "tenderade konsten 
av ren självbevarelsedrift att dra sig undan politiken och fly upp i sitt elfenbenstorn. Denna 
elitistiska och negativa syn på den moderna populärkulturen möter oss bland annat hos 
Frankfurtskolans ledande företrädare, Max Horkheimer och Theodor W. Adorno".138 Det kan 
sägas föreligga skäl att anta att de två männen skulle ha värjt sig mot Hörnqvists beskrivning. 
 
Ovanstående visar att en modernistisk konst- och kultursyn länge har haft en stark ställning i den 
offentliga debatten. Dessa idéer kan även sägas anknyta till romantikens idéer om originalitet, 
nyskapande och djup. De två idéströmningarna kan alltså ses som den grund varpå hela 
diskussionen kring distinktionen konst- och populärmusik vilar. 
 
Även kulturpolitiken under 1900-talet har starkt påverkats av ovanstående. De statliga 
kulturinstitutionerna (inklusive utbildningarna, det vill säga musikhögskolorna) var länge helt 
inriktade på "konstkulturen", och de kulturpolitiska målen grundades inte sällan i en uttalad 
normativ motsättning mellan konst- och populärkultur. Ett av de kulturpolitiska mål som antogs 
av Sveriges riksdag 1974 var att "motverka kommersialismens negativa verkningar".139 Denna 
formulering, som antogs av samtliga politiska partier, visar att Frankfurtskolans modernistiska 
musik- och kultursyn vid denna tid hade fått mycket starkt fäste. Det faktum att formuleringen 
ströks i 2009 års kulturproposition fick för övrigt stor medial uppmärksamhet.140 
 
Två av mina analyserade låtar, Close to the Edge och Sense of Doubt, visar att de rent 
musikaliska gränserna mellan populär- och konstmusik var uppluckrade under 1970-talet. De 
ideologiska, kulturpolitiska och institutionella gränserna visade sig dock vara segare. Det kan 
tyckas som att det är det senare som främst bidragit till att den normativa distinktionen levt kvar 
så länge. Men hur är det idag? 
 

5.2 Begreppen idag 
Genregränserna har suddats ut mer och mer under de senaste 50 åren. I Nationalencyklopedins 
nätupplagas artikel om rock, författad av Per-Erik Brolinson, står följande att läsa: 
                                                
135 Lilliestam, Musikliv: vad människor gör med musik - och musik med människor: 269 
136 ibid: 272 
137 Hörnqvist, Modernism och postmodernism. 
138 ibid. 
139 Lilliestam, Musikliv: vad människor gör med musik - och musik med människor: 269 
140 Kommersialismens negativa verkningar avskaffas. Sveriges Radio. 2008. 
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Dessutom har rocken under olika skeden tagit upp element ur andra traditioner (jazz, 
konstmusik, folkmusik, utomeuropeisk musik), vilket i kombination med en stor 
benägenhet till förnyelse skapat en svåröverskådlig mångfald av stilar och trender. 
Detta gäller särskilt utvecklingen från senare delen av 1960-talet, som präglats av 
många korsande strömningar.141 

 
Nationalencyklopedin konstaterar också i artikeln om konstmusik att "Uppluckringen av 
genregränserna och av musikkulturens verksamhetsformer har dock gjort termen 
svårhanterlig".142 Resultatet av mina analyser understryker i hög grad detta. Också Lilliestam 
uppmärksammar fenomenet och ställer frågan: "Vad ska man kalla musiken när en svensk 
symfoniorkester spelar Abba-låtar och ackompanjerar kända svenska populära sångare på en 
svensk exportsatsning i utlandet?"143 Och i vilket genrefack skall Stings tolkningar av Dowland 
placeras? 
 
Uppluckringen gäller dock inte bara de musikaliska gränserna. Också de tekniska och sociala 
definitionerna, som berördes ovan, kan sägas ha luckrats upp allt mer. David Bowie har 
beundrare i alla generationer och klasser. Vissa populärmusikaliska genrer framförs idag på 
konserthus och inom ramen för många av de koder som kopplats till konstmusiken. Samtidigt kan 
konstmusik framföras i sammanhang, till exempel utomhuskonserter, som visar paralleller med 
rockkonserter.144 Vissa musikaliska uttryck och artister, som räknats som populärmusiken, 
erhåller idag statliga subventioner145 och så vidare. 
 
Medan den strikta indelningen i konst- och populärkultur hör den modernistiska konst- och 
kultursynen till, kan den gradvisa uppluckringen av genregränserna i sin tur sägas vara en 
postmodernistisk företeelse. En central aspekt som brukar lyftas fram i definitionen av 
postmodernismen är en ökad kunskaps- och värderelativism och i detta ingår även försvagningen 
av distinktionen mellan "fin- och populärkultur". Att passusen "motverka kommersialismens 
skadliga verkningar" ströks i den senaste kulturutredningen visar att det synsättet trängt in i 
kulturpolitiken.146 Också de högre musikutbildningarnas genrebreddning de senaste decennierna 
vittnar om detta. 
Hörnqvist framhåller dock att den starkt negativa syn på populärkulturen som Adorno och 
Frankfurtskolan företrädde inte var så framträdande under den tidiga modernismen: 
 

Den relativt positiva inställningen till populärkulturen och kommersialiseringens 
villkor som vi möter inom postmodernismen har också sina motsvarigheter inom den 
tidiga modernismen. Konstnärer och författare som Apollinaire, Cendrars, Joyce, 

                                                
141 Brolinson, Per-Erik. Rock. 2011. 
142 Ling, Jan. Konstmusik. 2010. 
143 Lilliestam, Musikliv: vad människor gör med musik - och musik med människor: 26 
144 Ett exempel på detta är de "Tre Tenorernas" framträdande på jättelika utomhusarenor, där stämningen och 
publikreaktionerna starkt påminner om en rockkonsert. Se Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=aNQeKvVPPlc 
145 T.ex. Fläskkvartetten. Jazzen - som tidigare räknades som populärmusik - har i flera decennier fått statliga 
"kulturpengar". 
146 Kommersialismens negativa verkningar avskaffas. Sveriges Radio. 2008. 



49 
 

Aragon, Sonia Delaunay och Dalí drog sig inte för att blanda högt och lågt, lärt och  
folkligt.147 

 
Till ovanstående resonemang kan adderas neoklassicismen, den musikaliska stilinriktning som 
hämtade inspiration från wienklassicism och barock men även från jazz, folk- och 
populärmusik.148 Några tonsättare som förknippas med inriktningen är Sergej Prokofiev och Igor 
Stravinskij, där den sistnämnde exempelvis komponerat en ragtime.149 Även en rad svenska 
tonsättare sägs representera stilinriktningen. Hos flera av dessa tonsättare fanns också en uttalad 
ambition att nå större publikgrupper. Ibland riktade de sig direkt till amatörer med sina 
kompositioner.150 Neoklassicismen som företeelse vann föga förvånande inte Adornos gillande. 
Den våldsamma debatt som utbröt efter Sven-David Sandströms reaktion mot modernismen (se 
avsnitt 2.7 om teoretiska utgångspunkter) visar också att frågan så sent som på 1990-talet var 
infekterad. 

Hörnqvist kan sägas mena att postmodernismen till viss del innebär en återgång till den relativa 
vidsynthet som trots allt fanns under den tidiga modernismen, men inte under dess senare historia 
där Frankfurtskolans syn blev inflytelserik. Som Hörnqvist också påpekar förkastar 
postmodernismen inte nödvändigtvis alla drag hos modernismen.151 Postmodernismen kan 
tvärtom sägas anknyta till och vidareutveckla modernismens ifrågasättande av accepterade 
traditioner. Min slutsats är att detta ifrågasättande utvecklats till att omfatta även distinktionen 
mellan konst- och populärkultur och därmed även distinktionen mellan konst- och populärmusik.  
 
Utifrån ovanstående, i förening med mina analysresultat och den tidigare diskussionen om 
begreppsproblematiken, så drar jag slutsatsen att begreppen konstmusik och populärmusik i allt 
väsentligt har spelat ut sin roll och att andra, smalare begrepp kan vara av större värde. Rock, 
soul, nyromantisk symfoni och wienklassicistisk konsert är fullt gångbara sådana. Progressiv rock 
och salongsmusik likaså. Det är fullt möjligt att både stapla beteckningar och att addera ett prefix 
av något slag, vilket Lilliestam visar är vanligt förekommande till exempel inom nutida 
musikjournalistik. Han räknar till och med upp nästan en halv sida med exempel.152 Om avsikten 
exempelvis är att dela in musik i kategorierna lätt- respektive svårtillgänglig så kan just dessa 
epitet användas för att forma beskrivningar som "svårtillgänglig rock" eller "lättillgänglig opera". 
Det finns idag en enorm mångfald av stilar och genrer inom musiken. Därtill kan intentionen i 
och med musikaliska verk variera radikalt. Det förefaller helt enkelt svårt att se att det skulle 
finnas två kategorier av musik med varsin uppsättning egenskaper som står i motsatsförhållande 
till varandra, än mindre att den ena kategorin generellt skulle bestå av ”bra” musik och den andra 
av ”dålig” sådan. Mina tre analyserade exempel visar på orimligheten i detta med all tydlighet. 
Jag noterar att detta i mångt och mycket förefaller ligga i linje med postmoderna tankar och 
värderingar. 
 
Musik vars huvudsakliga syfte är att sälja finns förvisso, liksom musik som skapats med stor 
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148 Eriksson, Tore. Neoklassicism. 2012. 
149 Skans, Per. Igor Stravinsky. 2012. 
150 Rasmussen, Karl Aage. Natur & Kulturs Musikhistoria: 591, 609 
151 Hörnqvist, Modernism och postmodernism. 
152 Lilliestam, Musikliv: vad människor gör med musik – och musik med människor: 204-205 
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konstnärlig integritet enligt romantikens och modernismens ideal. Likformig, standardiserad 
musik finns också, och i motsats till det finns det även musik som frångår alla gängse mallar. Det 
kan alltså i någon mening vara möjligt att tala om en slags populärkultur eller konstkultur. Det 
kan dock finnas musik inom en och samma musikaliska genre som kan placeras i bägge 
kategorierna. En och samma artist skulle också kunna röra sig inom båda. Inte heller behöver 
kategorierna säga någonting om musikens kvalitet. Mot bakgrund av detta framstår begreppen 
konst- och populärmusik sammantaget som alltför vaga, svepande och svårhanterliga för att vara 
riktigt användbara. När Lilliestam behandlar begreppen så avslutar han med att konstatera att "det 
är sannolikt att det de vill uttrycka med tiden kommer att kläs i andra termer".153 Jag delar 
personligen denna uppfattning och jag finner det troligt att upphovsmännen bakom mina 
musikexempel skulle göra detsamma. 
 

5.3 Musikpedagogiska konsekvenser 
Detta arbete har haft en musikvetenskaplig- och analytisk ingång snarare än en pedagogisk. 
Däremot anser jag att mina resultat och slutsatser kan bidra till att bredda och nyansera bilden av 
och diskussionen kring konst- och populärmusik. Det är förvisso inte alltid som dessa begrepp 
används inom musikpedagogik. Den generella syn på musik som begreppen ytterst representerar 
kan dock lättare problematiseras och ifrågasättas. Resultatet av min undersökning visar att ett 
brett spektra av konstmusikaliska inslag står att finna inom delar av populärmusiken. Detta leder 
ytterst till att ställningstagandet att det finns två olika typer av musik (om vi bortsett från 
folkmusiken) med två olika syften och två uppsättningar av musikaliska egenskaper, blir svårare 
att försvara (vilket jag förklarade mer ingående i exempelvis avsnitt 5.1). Min upplevelse är att 
fördomarna alltjämt frodas kring så kallade konst- och populärmusikaliska musikgenrer. Det kan 
handla om målgrupp, musikaliska egenskaper, intention och så vidare. Mitt arbete kan leda till en 
fördjupad diskussion om detta, även inom musikpedagogiken. Jag menar att musiklärarens 
uppfattning i dessa frågor mycket väl kan påverka den undervisning som bedrivs. En alltför skarp 
gränsdragning mellan konst- och populärmusik kan till exempel leda till att viss repertoar 
slentrianmässigt exkluderas från undervisningen. En sångelev som tycker om hårdrock med 
operainfluenser skulle kanske tycka att det vore roligt att sjunga en operaaria?154 En pianoelev 
som arbetar med klassisk repertoar kanske skulle finna det givande att spela ett stycke 
filmmusik? Därtill kan lärarens sätt att tala om och beskriva olika typer av musik mycket väl 
påverka elevens syn på densamma, kanske redan innan eleven själv fått en chans att bilda sin 
egen uppfattning. Det viktigaste som jag ser det är att barn och unga ges möjlighet att upptäcka 
musik, utan att vuxna på förhand värderar det som fångar deras intresse.  
 
Begrepps- och gränsdragningsproblematiken kan mycket väl behandlas inom musikhistorieämnet 
såväl som inom musikanalys och musiklyssning, men även, som framgår ovan, på ett mer 
övergripande plan. Många frågor med anknytning till ämnet kan och bör enligt min mening 
diskuteras inom musikpedagogiken. Hur talar lärare med elever om populär- och 
konstmusikaliska genrer i olika skolformer och musikutbildningar? Cementeras fördomar, eller 
får barn och ungdomar själva ta ställning till hur de ser på olika typer av musik? Vilka signaler 
sänder lärare med sitt språkbruk? Är konstmusik den enda musik som innehåller något djup, eller 
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är den bara tråkig? Är populärmusik den enda musik som är spännande, eller är den bara ytlig? 
Är begreppen över huvud taget relevanta i dagens postmoderna samhälle? Min uppfattning är att 
begreppen har spelat ut sin roll, men jag vill inte tvinga på någon annan mina egna åsikter. Jag 
hoppas dock att detta arbete bidrar till att få igång en diskussion kring ämnet. I så fall vore 
mycket redan vunnet.  
 

5.4 Vidare forskning 
Under arbetets gång har det dykt upp många frågor som möjligen i viss mån knyter an till mitt 
ämne, men som av ett eller annat skäl inte får plats i arbetet. Dessa frågor skulle kunna formas till 
ämnen för vidare forskning. 
 
Till att börja med skulle det kunna vara möjligt att behandla ett ämne som jag ursprungligen 
funderade på att ta med i mitt eget arbete. Arbetet skulle kunna utgöras av någon form av 
kvantitativ enkätstudie av olika attityder till begreppen konst- och populärmusik. Enkätfrågorna 
skulle exempelvis kunna handla om vilka associationer som begreppen väcker, och sedan skulle 
resultaten kunna sammanställas utifrån hur olika grupper av människor har svarat, exempelvis 
män och kvinnor, unga och gamla och så vidare. Möjligen skulle en kvalitativ studie, med ett 
fåtal intervjuer, också kunna genomföras. Lilliestam redogör förvisso för en rad undersökningar 
som till viss del har en liknande utformning,155 men som inte nödvändigtvis tar upp just konst- 
och populärmusikbegreppen. 
 
En annan uppsats skulle kunna behandla kvalitetsbegreppet i den postmoderna eran. I och med 
den värderelativisering som ses som en av postmodernismens företeelser ställs frågan om vad 
som är musikalisk kvalitet på sin spets. Denna fråga skulle kunna vara föremål för såväl 
kvantitativa, enkätbaserade undersökningar som kvalitativa, intervjubaserade sådana. Det skulle 
även vara möjligt att ha en mer renodlat musikfilosofisk ingång, med litteraturstudier på området 
som primär inriktning. 
 
Vidare skulle övriga musikaliska influenser inom populärmusiken kunna behandlas. Mitt arbete 
har handlat om västerländska konstmusikaliska influenser, men vissa delar av den litteratur jag 
har använt nämner även influenser från andra håll, som till exempel indisk musik, jazzmusik och 
folkmusik. Detta skulle kunna vara något att ta upp för vidare forskning. 
 
Ett annat arbete skulle kunna behandla likheter och skillnader mellan begreppen konstmusik och 
klassisk musik på ett djupare plan. Ett flertal olika tillvägagångssätt skulle kunna tillämpas, 
exempelvis studier av musikvetenskaplig litteratur på området, alternativt enkät- eller 
intervjustudier. 
 
Slutligen skulle ett ämne kunna vara den stora genrebredden inom det som historiskt kallas för 
populärmusik. Arbetet skulle kunna vara en studie av likheter och skillnader mellan de olika 
genrer som går under beteckningen populärmusik, som till exempel pop, rock, hårdrock, soul, 
funk, och reggae. Såväl sociala aspekter som musikaliska sådana skulle kunna behandlas. 
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