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Sammanfattning 

 

Den här uppsatsen är en undersökning av Svenska Dagbladets musikbevakning under 30 år, 

från 1980 till 2010. I en inledande kvantitativ delstudie undersöktes Svenska Dagbladets 

innehåll två veckor vart tionde år för att få svar på frågor som hur mycket det skrivits om 

olika musikstilar genom åren och hur bevakningen utvecklats och förändrats. Erfarenheter 

från den kvantitativa delstudien låg sedan till grund för en uppföljande kvalitativ delstudie där 

musikjournalister med lång erfarenhet av att arbeta på tidningen intervjuades. Det samlade 

resultatet visar att musikbevakningen i Svenska Dagbladet förändrats från att tidigare främst 

ha fokuserat på den klassiska musiken, till att i allt större utsträckning handla om modern 

populärmusik. Detta kan förklaras av ett sämre ekonomiskt läge för Svenska Dagbladet, en 

pågående trend i tidningsvärlden att skriva alltmer om populärkultur, en generationsväxling 

bland skribenterna och ett uppluckrande av tidningens tidigare kulturella identitet. 

NYCKELORD: musikjournalistik, musikkritik, SvD, musikbevakning, kultur 
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1 INLEDNING 

Sommaren 2009 arbetade jag med en (numera färdigskriven men ännu inte utgiven) bok om 

det svenska punkbandet Dom Dummaste och deras 30-åriga karriär. För att hitta recensioner 

av deras tidigaste konserter och skivor satt jag i Kungliga Bibliotekets mikrofilmsarkiv och 

gick igenom utgåvor av morgon- och kvällspress från tidigt 1980-tal.  

Någonting som snabbt slog mig var hur olika kulturbevakningen i de olika tidningarna var då 

jämfört med nu, särskilt i dagspressen. Där dagens utgåvor av Dagens Nyheter (DN) och 

Svenska Dagbladet (SvD) har separata kulturdelar varje dag, hade deras motsvarigheter 1980 

för det mesta bara 1-2 sidor kultur per nummer. Musikbevakningen kändes också annorlunda 

jämfört med idag. Fokus verkade ligga mer på klassiskt, opera, etc., än på rockmusik, 

musikaler, shower osv. Jag visste visserligen av egen läserfarenhet att dagens DN och SvD 

också hade en hel del finkulturella skriverier, men popkulturen verkade ha en betydligt 

starkare position nu än då.  

När jag drygt ett år senare fick i uppgift att skriva en C-uppsats inom ämnet journalistik, kom 

jag ganska snart att börja tänka på de här observationerna. Var det verkligen så som jag (som 

alltså bara ögnat igenom några nummer av svensk morgon- och kvällspress under tidiga 1980-

talet) trodde; hade bevakningen av populärmusik ökat under de 30 år som gått? Hade det skett 

på bekostnad av den mer finkulturella journalistiken, eller var de nu mer jämbördiga i 

utrymme? Ställt utom tvekan var att en förändring hade skett, men vari bestod den? Och vad 

berodde den på? För att få svar på dessa frågor har jag skrivit denna uppsats. 

1.1 Syfte och frågor 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur musikjournalistiken i Svenska 

Dagbladet utvecklats och förändrats under åren 1980-2010. Undersökningen har genomförts 

med utgångspunkt från följande frågor: 

1. Hur mycket har det skrivits om olika musikstilar i SvD under de senaste 30 åren? 
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2. Hur har bevakningen utvecklats och förändrats? 

3. Vilka musikstilar har ökat eller minskat i bevakningen? 

4. Vad kan förklara förändringar i musikbevakningen? 

1.2 Musikjournalistik, en kort bakgrund 

Som Kristina Widestedt påpekar i sin doktorsavhandling Ett tongivande förnuft så är behovet 

av deskriptiv grundforskning om musikkritik stort, då dess historia inte skrivits vare sig i 

Sverige eller på annat håll.1 Min uppsats handlar nu inte uteslutande om musikkritik, utan om 

musikbevakning som helhet, men det hon skriver kan även sägas gälla det området. Detta 

faktum gör att det inte finns så mycket tidigare forskning som kan tala om hur den svenska 

musikbevakningen sett ut och vad den haft för huvudsakliga egenskaper och prioriteringar. 

Men det finns ändå tillräckligt för att ge en något så när tydlig bild.  

Widestedts avhandling fokuserar främst på hur musikkritiken hanterar det problematiska 

förhållandet mellan förnuft och känslor under en period på 215 år, studerade genom nedslag 

vid 6 olika årtal i den då aktuella dagstidningspressen.  Hennes beskrivning av tidningarnas 

och framförallt kritikens allmänna karaktärer under årens lopp ger en god fingervisning om 

hur synen på/relationen till både publiken och recensionsobjekten förändrats och utvecklats – 

något som är relevant för förståelsen av vilken roll det publika och det kommersiella intresset 

kan ha spelat i förändringen av SvD:s musikbevakning under de senaste 30 åren, och som 

också kan sätta in den i en historisk kontext. 1780 spelade allmänheten en nyckelroll; ”den 

allmänna meningen” åberopades ofta som grund för kritikens värdeomdömen om 

musikframföranden och musiker, och tidningskritiken sågs som viktig för spridandet av denna 

allmänna uppfattning om musik – således var kritiken en representant för allmänheten snarare 

än en självständig instans. Musiken sågs inte som skön konst utan som offentligt nöje, och 

bedömdes huvudsakligen utifrån det underhållningsvärde som allmänheten tillskrev den .2  

55 år senare, 1835, var ideologin en annan. Kritikerkåren avgränsade sig nu både mot 

publiken (genom ett användande av musikaliska facktermer och en utvecklad kåranda), och i 

                                                                 

1
 Kristina Widestedt, Ett tongivande förnuft, Doktorsavhandlingar från JMK, nr 17, (diss. Stockholm, 2001), s. 

17. 

2
 Ibid., s. 51 ff. 
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fokus för deras intresse stod nu inte längre åhörarna utan musiken och de etablerade 

musikinstitutionerna. Att ett verk uppskattas av publiken är inte längre en anledning för 

kritikern att bedöma det positivt, tvärtom kunde då en recensent istället beklaga sig över att en 

talangfull musiker inte får den uppmärksamhet som han/hon borde få. Denna förändring i 

perspektiv var ett första steg mot en helt oberoende kritik som kunde dominera både publik 

och musik.3  

1885 hade publiken tagit initiativet och blivit en aktiv deltagare i konsertväsendet. Kritiken 

lämnades nu ofta utanför samspelet mellan musiken och den vitala publiken. Kritiken svarade 

med att göra en distinktion mellan tidningspublik och konsertpublik, och försökte vända sig 

främst till den tidigare. Då den ju också kunde innehålla delar av konsertbesökarna blev 

förhållningssättet till publiken rent generellt ett problem för kritiken.4  

1905 var istället publiken tämligen obetydlig som maktfaktor i musiklivet, och ägnades därför 

inte särskilt stor uppmärksamhet av kritiken. Den fokuserade istället främst på relationen till 

tidningsläsarna. Ibland syntes emellertid en tendens till konfrontation; det ironiserades över 

publikens dåliga musiksmak, gärna i ”lättare” musiksammanhang som operetter, visor etc. 

Kritiken under detta år ville gärna förbättra sin publiks smak och framställde därför gärna 

musikupplevelsen som andlig, medan andra känslor i publikens reaktioner ironiserades över. 

Självständigheten för kritiken har aldrig varit större än vid denna period: en kritiker då 

tappade sällan eller aldrig behärskningen, blev inte överväldigad, tycktes inte angelägen om 

att skapa goda relationer till vare sig musiker, musikinstitutioner eller tonsättare, och 

uppvisade en kort sagt allt annat än ödmjuk attityd.5  

1955 hade publiken i mycket stor grad skrivits ut ur recensionerna och berördes alltmer sällan. 

Relationen till recensionsobjekten var också den en annan: musik och musiker presenterades 

som ett lättsamt och trevligt samtalsämne – den huvudsakliga angelägenheten för detta 

offentliga samtal var uppenbarligen inte det estetiska bildningsprojektet (att förmedla kunskap 

om musik) utan samtalet självt. Den tidigare närmast elitistiska musikkritiken genomgick en 

                                                                 

3
Widestedt., s. 57-64. 

4
 Ibid., s. 65 ff. 

5
 Ibid., s. 72 ff. 
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popularisering och förflyttades från kulturbildningens krets till det borgerliga middagsbordet. 

I och med att kritikern och läsaren nu blev samtalspartners blev de också mer jämlika.6 

1995 (det enda årtal i Widestedts avhandling som berör den period min uppsats undersöker) 

hade en stor genredifferentiering ägt rum inom musikjournalistiken. Skivrecensionen var 

numera en högprioriterad genre, och konserter omskrevs som regel mer i förväg (till exempel 

i form av artistintervjuer) än i efterhand. Skivrecensionerna lyckades med det 

konsertrecensioner inte kunde, nämligen att fixera musikupplevelsen vid en konkret, 

anskaffningsbar produkt, som dock inte var avsedd att bestå för evigt utan reducerades till en 

konsumtionsvara. Deras karaktär av konsumentrådgivning jämställde dem med recensioner av 

andra kulturprodukter som böcker, film och konst. Widestedt betonar att denna kommersiella 

kontext vid denna tidpunkt kommit att omge alla musikgenrer, och således inte kunde 

betraktas som ett kriterium för att hierarkisera mellan ”finmusik” och populärmusik. 

Konserter kunde ses som ett slags marknadsföring för nyutkomna skivor, konsertturnéer som 

ett led i lanseringen av såväl okända som mycket kända artister. Det innebar inte bara att 

marknadsvärdet föregår det estetiska värdet, det innebar också att marknadsvärdet var en 

förutsättning för att ett hållbart estetiskt värde skulle kunna formuleras. Det kommersiellt 

fristående estetiska värdesystemet hade kollapsat.7 Den goda musiken kan detta år likställas 

med den musik som ”alla” lyssnar på.8  

1.3 Tidigare forskning med relevans för undersökningen 

I detta avsnitt redovisas min läsning av en avhandling, en bok och en artikel (främst de två 

senare) som på olika sätt och ur olika perspektiv tar upp hur kultur- och/eller musikbevakning 

i tidningsbranschen utvecklats och förändrats under vissa perioder i modern tid. Jag har också 

tagit hjälp av en annan bok för att närmare se efter hur den svenska musiknäringen såg ut vid 

en särskilt viktig period.   

I sin avhandlings inledning påpekar Widestedt att teater och musik länge hörde till den 

särskilda avdelningen ”nöjen” som placerades lägre i hierarkin (och följaktligen längre bak i 

                                                                 

6
 Widestedt., s. 79 ff. 

7
 Ibid., s. 84 ff. 

8
 Ibid., s. 90. 
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tidningen) än litteratur och konst. Senare omvärderingar har resulterat i att artiklar om såväl 

teater och musik som film och dans kan återfinnas på eller i direkt anslutning till 

kultursidorna.9 Det nämns också att Ingrid Elam 1999 slog ihop Dagens Nyheters 

kulturredaktion med redaktionen för teater och nöje, något som ledde till upprörda reaktioner 

som tydligt visade på att en hierarki fortfarande fanns.10   

Henrik Sjögren, mångårig medarbetare på tidningar som Kvällsposten och Arbetet, utkom år 

2008 med en bok om sin tid som kulturredaktör och teaterkritiker på Kvällsposten åren 1950-

1972. Den tidningen är nu inte SvD, och Sjögren berör inte samma tidsperiod som jag, men 

det kan ändå finnas en mening med att studera vad bokens titel menar var ”en kultursidas 

uppgång och fall”. 

Sjögren beskriver hur han som ung student år 1950 fick ansvaret för den då helt nystartade 

Kvällspostens kultursida. Han rekryterade vänner och kontakter från sin studenttid i Lund 

(däribland många poeter och författare), och snart fylldes sidan av djuplodande artiklar i de 

mest vitt skilda ämnen.11 Litteratur, konst, musik och film omskrevs av människor med insikt i 

och kunskap om religion, filosofi, lingvistik, metafysik, poesi, aktuella samhällsdebatter m.m. 

Både skönlitteratur och medicinska fackböcker togs upp,12 och sidan gav genom alla år 

utrymme för engagerad kulturdebatt. Debutanter såväl som de mest kända konstnärerna 

granskades med samma allvar.13 Det tidiga 50-talets musikkritiker Hans Åstrand inte bara 

recenserade aktuella framträdanden, utan propagerade för att Malmöteatern skulle sätta upp 

mer Mozart,14 att staden skulle skapa ett forum för samtidens konstmusik,15 samt skrev 

detaljerade hyllningar till aktuella jubilarer som Jean Sibelius.16 De artikelutdrag som Sjögren 

valt att bifoga visar med tydlighet att Åstrand var musikvetenskapligt mycket välbevandrad.   

                                                                 

9
 Widestedt., s. 7. 

10
 Ibid., s. 7. 

11
 Henrik Sjögren, En kultursidas uppgång och fall (Stockholm 2008), s. 22-238. 

12
 Ibid., s. 186 f. 

13
 Ibid., s. 75. 

14
 Ibid., s. 201. 

15
 Ibid., s. 214. 

16
 Ibid., s. 203 f. 
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Under de 20 år som följde kom Kvällspostens kultursida att vinna stor uppmärksamhet och 

respekt runt om i Sverige.17 1971 lades den emellertid ner, i något som kommit att kallas 

”kulturrevolutionen”.18 Sjögren citerar den redaktionella artikel på tidningens förstasida den 1 

september 1971, där tidningens kulturella framtid närmare preciseras: 

Kvällsposten har länge haft en fräsch och vital kultursida av traditionellt snitt. Problemet med 

sidor av det här slaget är att de för många läsare, sannolikt majoriteten, framstår som alltför 

tunga och komplicerade. Det finns en distans mellan allmänheten och kulturjournalistiken som 

knappast någon tidning lyckats komma till rätta med. Av många uppfattas kultursidor som en 

tummelplats för ett fåtal etablerade tyckare. /…/ Nu har vi beslutat oss för att i vår tidning 

försöka förverkliga en ny och för det stora flertalet människor mera tillgänglig och attraktiv 

kulturjournalistik än den traditionella.19  

Tidningens kulturinnehåll skulle reformeras genom att bl.a. läsarna själva inbjöds till att 

recensera böcker, film, teater osv. På det sättet skulle det gamla systemet, där ett litet fåtal 

”experter” svarade för praktiskt taget all sådan verksamhet, motverkas. Tidigare hade 

kultursidan varit en mycket självständig del av tidningen. Nu skulle detta förändras – liksom 

allt annat material i Kvällsposten skulle kulturen stå under redaktionssekreterarens 

övervakning. Vidare skulle en kultur- och debattsida skapas i anslutning till nöjessidorna – ”vi 

försöker närma ”lätt” och ”seriös” underhållning varandra”.20    

Vad förändringen exakt berodde på finns det olika teorier kring. Sjögren förkastar den 

ekonomiska press som dåvarande redaktionssekreteraren Braw pekade på: enligt denne skulle 

annonsintäkterna ha minskat med 2,9 % under perioden augusti 1970-augusti 1971,21 men inte 

långt senare meddelade han också att lösnummersintäkterna låg 295 000 kr över kalkyl.22 

Sjögren ser istället förändringen som beroende på förakt för kulturella kvaliteter, på 

konventionella fördomar, politiska attityder och vinstintresse hos familjen Wahlgren, 

tidningens ägare.23 Han citerar vidare debattartiklar och källor som pekar på att 

                                                                 

17
 Sjögren., s. 791. 

18
 Ibid., s. 782. 

19
 Ibid., s. 791 f. 

20
 Ibid., s. 792. 

21
 Ibid., s. 777. 

22
 Ibid., s. 777. 

23
 Ibid., s. 796. 
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kulturrevolutionen genomfördes därför att ledningen såg kultursidan som en alltför 

vänstervriden del av en annars obunden liberal tidning, och att förändringar var nödvändiga 

för att chefredaktionen skulle få kontroll över kulturmaterialet.24  

Vi kommer antagligen aldrig få någon definitiv (om det nu ens finns någon sådan) förklaring 

till varför kulturbevakningen i tidningen förändrades så, men det finns alltså klara indikationer 

på att politiska och ekonomiska hänsyn spelade in när Kvällsposten riktade sina 

kulturskriverier mer mot det populärkulturella än vad som tidigare varit fallet.  

Tidskriften Nutida Musik ges ut av ISCM (International Society of Contemporary Music) och 

behandlar ny konstmusik. Den ägnade hela sitt andra nummer år 2008 till ämnet 

”musikkritik”. Den inledande artikeln ”En elit utan bas”, författad av kulturskribenten och 

doktoranden i musikvetenskap Erik Wallrup, är särskilt intressant. Han knyter där an till en 

artikel han skrev i samma tidning 1994, där han behandlade nutida musik och den svenska 

kritiken. Då fanns det skäl till optimism, hävdar Wallrup. Det fanns fortfarande en stark tro på 

att den centrala formen av musik var konstmusiken. Visst stod den klassiska repertoaren i 

centrum, men den nutida konstmusiken hade ännu inte degraderat sig själv till subkultur.25  

Han noterar vidare att 

kulturbilagan var introducerad i huvudstadspressen, med högkultur och populärkultur sida vid 

sida. Ändå höll den gamla muren fortfarande, för det var den avancerade tankegången som 

fortfarande hade greppet. Rubriken på en artikel under strecket i SvD (910930), ’Rambo eller 

Rimbaud?’ av Carl Rudbeck, hade visat sig få svaret att Rimbaud fortfarande satt säker i båten. 

Men det kom att bli en Pyrrhusseger. Snart började båten gunga betänkligt, och med en 

tidningsvärld som, i jakten på den läsekrets som annonsmarknaden styrs av, blivit paralyserad 

av fantasmagorier av den unge läsaren, kom sten för sten att plockas ner i den där muren.26  

Wallrup anser att DN numera är ledande i musikutvecklingen. En kritiker på den tidningen 

måste kunna behärska såväl soul som uruppförda kammarmusikverk, ”fast 

publiceringsplatsen blir förstås mycket mer framträdande om det gäller soul”.27 Han klagade 

                                                                 

24
 Ibid., s. 796 f. 

25
 Erik Wallrup, ”En elit utan bas”, Nutida Musik 2008:2, s. 6. 

 

26
 Ibid., s. 6 f.  

27
 Ibid., s. 7. 
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redan 1993 över bristen på unga kritiker, och det har, anser han, inte blivit bättre 2008. 

Wallrup menar att inom alla andra konstarters dagskritik har det tidigare funnits ett tillflöde 

av nya skribenter som förbands med en ny generation; att komponister som Sven-David 

Sandström och Anders Hillborg burits fram av ett generationsstöd från kritikerkåren, men att 

något sådant inte finns längre.28 Alla platser är redan upptagna, och flera av de tidigare 

platserna är nu bortrationaliserade. När en anställd musikkritiker går i pension försvinner ofta 

tjänsten, och frilansare tas in istället. Den anställde kritikern kan försvara sitt område utan att 

riskera att få sparken, medan frilansaren vet att det mycket väl kan bli så att uppdragen slutar 

komma. ”En anställd kritiker kan tvinga igenom en bevakning som inte följer publikantalet 

utan estetiska kriterier”.29   

Wallrup hävdar att bevakningen av konstmusik främst inskränker sig till tonsättarfestivalerna 

på Stockholms konserthus och diverse olika festivaler.  

Däremot tar det emot att gå på de enstaka konserterna av ny konstmusik. Det måste finnas 

spektakulära inslag, om inte kostymshower och andra sätt att ’utveckla konsertformen’ så 

åtminstone en rejäl symfoni eller ännu en trombonkonsert för virtuosen Christian Lindberg. 

Opera är ännu en utväg. Det är en otvetydig medielogik. Endast det som på ett självklart vis kan 

ge genomslag tillåts slå igenom i bevakningen.30 

Wallrup hävdar alltså att den nutida konstmusiken i stort saknar förankring i kritikerkåren, 

och att murarna mellan högkultur och populärkultur rasat samman på högkulturens bekostnad. 

Annonsmarknaden styr kultursidornas innehåll, och då nutida konstmusik för det mesta inte 

utgör någon större lockelse för den unga, köpstarka publiken så omskrivs den inte heller i 

någon större utsträckning.   

Det kan vara av betydelse att vända sig bort från tidningsbranschen och studera hur den 

svenska musikbranschen såg ut under den tid som Wallrup finner så omvälvande. Under 90-

talet kom Sverige att bli världens största musikexportör, näst efter USA och Storbritannien.31 

                                                                 

28
 Wallrup., s. 7. 

29
 Ibid., s. 7. 

30
 Ibid., s. 8. 

31
 Daniel Hallencreutz/Per Lundequist/Anders Malmberg, Populärmusik från Svedala, 2:a uppl., (Stockholm, 

2007), s. 13. 
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Band som Cardigans, Ace of Base och Robyn,32 låtskrivare som Max Martin och Denniz 

PoP33 – alla nådde de stor internationell framgång. Det är svårt att ge en heltäckande 

förklaring till varför detta skedde. Hallencreutz m.fl. hävdar att det inom den svenska 

musikindustrin fanns en uppsjö av kreativa artister, låtskrivare och producenter, liksom en 

mängd initiativrika småföretagare. Tillsammans bildade dessa en helhet som var större än 

delarna.34 Hallencreutz m.fl. pekar också på en annan intressant faktor; den svenske 

musikkonsumenten som en ”krävande kund”. Svenskarna är ett av de folk som konsumerar 

mest musik per capita i världen,35 och utgör en marknad där kunderna snabbt tar till sig nya 

trender. Utländska artister som t.ex. David Bowie, Bruce Springsteen, Prince och Oasis har 

tidigt funnit större publik i Sverige än i övriga Europa (England undantaget), landet har haft 

festivaler som Hultsfredsfestivalen som tidigt bokat sedermera världsberömda band, och 

enligt musikern Alexander Bard brukade många instrumenttillverkare under det tidiga 1990-

talet låna ut sina instrument till svenska artister för att låta dem pröva dessa vid ”skarpt läge” 

(inspelningar och konserter).36 Svensken har alltså under en lång period varit en stor 

musikkonsument, men det är mycket möjligt att den förändring som Wallrup hävdar ägde rum 

under 90-talet kan ha färgats av den svenska musikproduktionens stora framgångar 

utomlands. 

1.3.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den refererade tidigare forsningen visar att inom musikbevakningen har det smalare och 

svårtillgängligare i flera fall med åren har fått stå tillbaka för det bredare och populärare, både 

p.g.a. ekonomiska prioriteringar (Wallrup verkar se det ekonomiska som en genomgående 

orsak till ”högkulturens” försämrade ställning – jakten på annonsörer och 

bortrationaliserandet av fasta kritikerplatser – medan Sjögren nämner det som ett av flera 

skäl) och brist på kunnig personal. Det kommersiella perspektivet har i allmänhet kommit att 

spela en allt större roll – var musikkritiken en gång fri från dess effekter är den det inte längre 

– marknaden är en förutsättning för att estetiska värden överhuvudtaget ska kunna uppstå. 

Fanns det en gång en ambition att musikkritiken skulle ha en estetiskt bildande funktion har 

                                                                 

32
 Ibid., s. 13 

33
 Ibid., s. 61 ff. 

34
 Ibid., s. 99. 

35
 Ibid., s. 101. 

36
 Ibid., s. 101 f. 
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den också sannolikt minskat, i och med att kritiken populariserats och att värderingar rörande 

”fin” och ”mindre fin” musik alltmer lösts upp. Även här påverkar det kommersiella – det 

material som förväntas ge störst publikt gensvar prioriteras i bevakningen, vilket logiskt leder 

till en minskad ambition att skriva om det som har mindre genomslag. Det indikerar att 

förändringen i SvD:s fall kommer vara till fördel för den moderna populärmusiken, till 

nackdel för den klassiska musiken, samt att förändringen kommer att ha ekonomiska orsaker.  
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2 MATERIAL OCH METOD 

Undersökningen har genomfört i två delstudier: en kvantitativ innehållsanalys och en 

intervjustudie. I detta kapitel beskrivs de metoder och det material som användes i 

undersökningen och de variabler och variabelvärden som användes när undersökningsdata 

tolkades och klassificerades. Dessutom ges en kort presentation av intervjupersonerna som 

deltog i intervjustudien.  

2.1 Den kvantitativa innehållsanalysen 

Att jag genomfört en kvantitativ delstudie faller sig tämligen naturligt; för att se hur mycket 

som skrivits om olika musikstilar vid diverse tidpunkter (och därefter undersöka möjliga 

förklaringar till varför det sett ut som det gjort) måste en mätning av antalet artiklar om olika 

musikstilar göras.  Det logiska i detta blir än tydligare när man läser hur Östbye m.fl. 

formulerar det i Metodbok för medievetenskap:  

Syftet med analyser av kvantitativa data är för det mesta att hitta samband mellan variabler och 

visa att sambanden motsvarar samband i verkligheten. Sådana samband kan vara enkla 

beskrivningar, men vi kan också försöka komma fram till påståenden om orsakssamband och 

generella teorier .37  

I enlighet med vad både Esaiasson38 och Östbye39 skriver har jag för analysen valt ut ett antal 

enheter, variabler och variabelvärden. Dessa presenteras nedan. 

                                                                 

37
 Helge Östbye/Karl Knapskog/Knut Helland/Leif Ove Larsen, Metodbok för medievetenskap, (Malmö, 2003), 

s.156. 

38
 Peter Esaiasson/Mikael Gilljam/Henrik Oscarsson/Lena Wängnerud, Metodpraktikan, 2:a uppl., (Stockholm, 

2003), s. 223. 

39
 Östbye m.fl., s. 158. 
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2.1.1 Enheter 

Som nämnts under ”Syfte och frågeställningar” har jag valt att studera musikbevakningen i 

SvD. Valet av publikation är delvis gjord med tanke på att tidningen är en av Sveriges 

största,40 delvis utifrån eget intresse: jag är uppvuxen med SvD i mitt föräldrahem, och har 

alltid uppfattat den som tämligen profilerad på ”finkultur”. Jag fann det därför särskilt 

intressant att se om den tanken hade någon grund i verkligheten. Jag har valt att göra nedslag 

om två veckor – den första veckan i mars och den första veckan i oktober – vart tionde år 

under den trettioårsperiod som ligger till grund för studien. Alltså har jag gått igenom 14 

dagar vardera från 1980, 1990, 2000 och 2010, och där studerat samtliga artiklar som berör 

musik.  

Varför då detta urval? Jag har valt att se till de åsikter som Andersson Odén/Andersson för 

fram i sin text En vecka räcker långt. De hävdar där att  

 En vecka utgör en cykel i tidningens arbete, där varje veckodag är representerad. 

 Då mycket i samhället baseras på veckovisa upprepningar (t.ex. nöjen och sport på 

helgerna, regeringssammanträden på torsdagar o.s.v.) blir en veckas nyhetsarbete ett 

slags spegel av detta samhälle. 

 Tidningsredaktionernas organisation och rutiner i nyhetsarbetet bidrar till att 

åstadkomma en återkommande – ofta till och med daglig – upprepning av ett visst 

mönster i tidningens innehåll. 

 Tidningar som gjort innehållsanalyser med en vecka som grund två år i rad har fått 

fram likartade värden båda gångerna.41  

Jag instämmer i mångt och mycket i dessa argument, men har alltså ändå valt att studera två 

separata veckor varje aktuellt årtal. Detta beror främst på att jag vill minimera risken för att en 

enskild stor händelse ska ge mig för året som helhet missvisande värden (något som är nog så 

svårt att undvika i alla undersökningar av den här typen), men också på att om en vecka visar 

på vissa mönster i en tidnings innehåll, så bör logiskt en studie av två veckor visa ännu 

tydligare på dessa. Om de veckor som väljs ut dessutom är från två helt olika delar av året så 

ökar chansen än mer för att resultaten ska vara något så när representativa för tidningens 

                                                                 

40 http://www.ts.se/Pdf/Upplagestatistik/dags_10_19feb_topplistor.pdf, Dagspress Vardagar, antal titlar samt 

jämförelse mot föregående år, TS, TS, hämtat 2010-12-22. 
41

 Tomas Andersson Odén & Ulrika Andersson, En vecka räcker långt, (Göteborg, 2003), s. 2. 

http://www.ts.se/Pdf/Upplagestatistik/dags_10_19feb_topplistor.pdf
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innehåll dessa år. Att jag börjar vid 1980 beror mycket på att jag via Wallrups artikel (se 

”Tidigare forskning”, s. 6-7) fått bilden av att tidningen förändrades någon gång runt skiftet 

mellan 80-tal och 90-tal, såtillvida att kulturbilagan introducerades och att murarna mellan 

”högkultur” och ”populärkultur” (Wallrups ordval) då alltmer började nedmonteras. Därför 

blir det relevant att titta på hur det såg ut både före, under och efter förändringen. Veckorna 

jag bevakar kommer inte att gå från den 1:a till den 7:e i varje månad, utan i enlighet med det 

ovan skrivna utgå från en vanlig arbetsvecka på en tidning, och därmed gå från den första 

måndagen i varje månad och sedan de därpå följande sex dagarna.  

Min studie fokuserar som sagt på musikbevakningen i de olika numren, och det har därför inte 

spelat någon roll var i tidningen som musikartiklar har funnits. Jag har dock valt att exkludera 

följande typer av innehåll: 

 Rättelser – då de inte är självständiga artiklar utan korrigering av faktafel i sådant 

som tidigare trycks. Tog jag med dem skulle en och samma artikel representeras två 

gånger, och det skulle resultera i missvisande statistik. 

 Kalendarium över olika kulturevenemang – då de är mindre beroende av redaktionellt 

urval och istället styrs av vad som händer och vilka som väljer att höra av sig till 

tidningen med tips om sin verksamhet. Endast de händelser som särskilt lyfts fram i 

form av notiser tas med i studien; de är mer att betrakta som ett särskilt redaktionellt 

urval och/eller särskilda rekommendationer. 

 Insändare – då de är insända av allmänheten och därmed inte utgör redaktionellt 

innehåll eller redaktionella åsikter. 

2.1.2 Variabler 

För att närmare kunna klassificera mitt studiematerial har jag valt ut ett antal variabler. Utöver 

det att varje artikel tilldelats ett nummer och sorterats efter datum har jag närmare noterat hur 

stort utrymme artikeln har i kvadratcentimeter (bilder inräknat), vilket kön och namn 

författaren har, vilken musikalisk genre som avhandlas samt vilken typ av artikel det är. 

Nedan förklarar jag mer ingående de två sista variablernas värde. 
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2.1.3 Variabelvärden 

Samtliga artiklar har sorterats in under ett av följande variabelvärden: Nyhetsartikel; 

Intervju/personporträtt; Konsert/föreställnings/musikteaterrecension; Skivrecension; Debatt; 

Krönika; Notis; Kommentar; Under strecket; Puff för material i tidningen; TV- & 

radiorecension; TV- & radiopuff; Bokrecension 

Med TV-&radiorecension bör förstås en recension av musikprogram/musikkonsert som 

förekommit i TV eller radio. Bokrecension används när en bok om någon form av 

musikyttring recenseras.  

Jag har valt att notera artikelförfattarnas kön helt enkelt därför att jag vill se hur många 

artiklar som skrivits av respektive kön, och med denna kunskap i ryggen vid intervjustudien 

kunna studera om könsaspekten är något som kan ha påverkat bevakningens utseende. 

För att kunna undersöka kvantitativt hur mycket det skrivits om olika musikgenrer under åren 

behövs självklart en tydlig musikalisk genreindelning bland variablerna. Detta är dock inte det 

lättaste.  Jag är till vardags en motståndare av alltför snäva genrebenämningar; mycket musik 

– liksom annan konst – rör sig mellan diverse olika uttryck som inte så lätt kan samsas under 

en enda etikett. Under arbetet med den här uppsatsen har jag fått den åsikten bekräftad ett 

flertal gånger – det har blivit tydligt för mig hur mycket nya musikstilar uppstår med 

hjälp/som direkta följder av äldre, mer etablerade sådana. Men som sagt, genreindelningen är 

nödvändig för arbetet och jag har därför försökt konstruera ett antal variabler som både är 

övergripande och ömsesidigt uteslutande på det sätt som omtalas av Nilsson.42  

För detta ändamål har jag främst använt mig av ett utförligt standardverk, nämligen Sohlmans 

Musiklexikon. Den senaste upplagan av detta kom visserligen under 1970-talet, men de 

detaljerade beskrivningarna av diverse musikgenrer kan fortfarande användas och i vissa fall 

vidareutvecklas till att täcka även de senaste 30 åren. Jag har också använt mig av information 

som jag fått genom samtal med musikvetarna Per-Erik Brolinson och Erik Kjellberg, samt 

tagit hjälp av Sirpa Koiranens urval ur samma lexikon i avhandlingen Språk, musik och 

kultur.  

                                                                 

42
 Åsa Nilsson, ”Kvantitativ innehållsanalys”, Metoder i kommunikationsvetenskap, red. Mats Ekström & 

Larsåke Larsson, 2.a uppl., (Lund, 2010), s. 141. 
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Det är dock så att den akademiska världen och den journalistiska inte är en och samma sak; 

jag kommer i min indelning även ta viss hänsyn till mer allmänna, populära benämningar på 

olika musikstilar, och under vissa genrebeteckningar inkludera sådant material som en 

musikvetare inte skulle göra (som t.ex. när det gäller genre nr. 1, se nedan). Definitionerna är 

alltså att betrakta som mina egna operativa sådana för just den här uppsatsen, och ska inte ses 

som strikt musikvetenskapliga.  

Musiken definieras främst efter sin egen genremässiga tillhörighet, och mindre efter den som 

skrivit den. Att t.ex. Paul McCartney främst är känd som låtskrivare/sångare/basist i 

popbandet The Beatles gör givetvis inte att hans oratorium Liverpool blir popmusik. Artiklar 

som behandlar musikaliska institutioner kommer främst att sorteras in under de genrer som på 

institutionerna i huvudsak praktiseras (Operan i Stockholm ägnar sig främst åt det som i min 

studie definieras som Klassisk musik, alltså placeras en artikel om t.ex. ett chefsbyte på 

Operan där). I den mån en artikel inte kan knytas till en särskild institution och/eller genre, 

placeras den under Övrigt. 

Följande genrer har använts som variabelvärden i undersökningen: Klassisk musik; Jazz-, 

blues- & countrymusik; Folkmusik & Världsmusik; Modern populärmusik; Musik inom 

teatern; Äldre tiders schlagers; Övrigt. Dessa variabelvärden förklaras i den härefter följande 

texten. 

Klassisk musik  

I Sohlmans Musiklexikon förklaras uppslagsordet ”klassisk musik” enligt följande: ”K(lassisk 

musik) betecknar främst västerländsk konstmusik, men även konstmusik överhuvudtaget, i 

motsats till folkmusik, populärmusik m.m.”.43 Vidare definieras ”konstmusik” som ett 

begrepp som kan härledas till 1700-1800-talets filosofiska skrifter om musikens väsen och 

betydelse. Kant, Fichte, Hegel m.fl. skrev om musik som en konstform, och formulerade 

samtidigt estetiska och moraliska normer som kom att betyda mycket för musiker som talade 

för konstnärens fria uttrycksbehov, som Beethoven, Schumann, Berlioz och 

                                                                 

43
 Sirpa Koiranen, ”Språk, musik och kultur: En studie av hur språkbruket i musikrecensioner speglar kulturella 

värderingar”, MINS 36, red. Barbro Söderberg & Inger Larsson (diss. Stockholm 1992), s. 42. 
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Wagner.44Lexikonets mest explicita definition av vad som är klassisk musik är äldre tiders 

kyrko- och hovmusik, den musik från borgerlig miljö som uppfyller krav enligt vissa tids- och 

miljöbundna estetiska värderingar och normer, samt den nyskapande musik under 1900-talet 

med traditioner till den nämnda musiken från borgerlig miljö.45 Detta kan lätt justeras så att 

den tredje punkten också innefattar dito musik från 2000-talet.  I definitionen ingår inte bara 

instrumental musik, utan även opera och sånger som knyter an till de konstmusikaliska 

idealen och har tydligt definierad upphovsman, samt den mer skolade, genomkomponerande 

underhållningsmusiken fram till 1900-talets början (t.ex. Strauss d.y.:s wienervalser).  

Jag har dock valt att vidga lexikonets definitioner något, och under benämningen Klassisk 

musik sorterar jag även in det som brukar kallas ”tidig musik”, d.v.s. den äldsta nedskrivna 

musiken, inkluderande medeltids-, renässans- och barockdito,46 fram till ungefär 1750. Detta 

eftersom sådan musik vardagligt (om än inte i musikvetenskapliga kretsar) refereras till som 

”klassisk musik”. Kort sagt; min definition innefattar den tidigaste noterade musiken via 

tonsättare som Beethoven och Wagner fram till modernare konstmusik. 

Jazz-, blues- & countrymusik 

Det sammanbindande för alla dessa tre stilar är att de har sina rötter i den amerikanska 

folkliga traditionen, och sedan utvecklats till egna stilar med stort genomslag och dito publik.  

I Sohlmans Musiklexikon definieras ”jazz” som en samlingsbeteckning för en av 1900-t:s mest 

vitala och dynamiska musiktraditioner, rotad främst i USA:s sydstater med staden New 

Orleans i Louisiana som viktigt centrum. Därifrån har jazzen utvecklats i en rad olika stilar 

och spridits över hela världen. Den är en gehörstraderad, huvudsakligen improviserad 

instrumentalmusik.47 Utöver detta har det inte gjorts någon slutgiltig, musikalisk definition av 

stilen, och dess avgränsning mot andra musiktyper är ofta oskarp; i stor utsträckning har 

                                                                 

44
 Jan Ling, ”Konstmusik”, Sohlmans Musiklexikon, red. Hans Åstrand, 2. bearb.uppl., IV (Stockholm 1977), s. 

155. 

45
 Ibid., s. 155. 

46
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Tidig_musik , Tidig musik, ett flertal olika författare, Wikipedia, hämtat 2010-12-

21 

47
 Koiranen, s. 40. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tidig_musik
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jazzen assimilerat och omformat drag ur olika slags folk-, populär- och konstmusik under 

1900-talet – och även själv påverkat andra musiktraditioner och musiktyper.48  

På ett stort antal sidor summeras sedan jazzens historia, (ursprunget i spirituals, ragtime och 

brassbands, olika stilriktningar såsom dixieland, bebop, frijazz och cooljazz, samt viktiga 

namn och band i olika delar av världen).49 Under min definition av jazz samlas alla dessa olika 

stilar, inkluderande även de modernare varianter (som t.ex. acid jazz, smooth jazz och nu 

jazz) som tillkommit sedan Sohlmans Musiklexikon skrevs.  

Inom denna andra genrebenämning ryms förutom jazzen också blues- och country & 

westernmusiken. Detta främst då alla dessa genrer har sina rötter i amerikansk arbetarmusik. 

Bluesen utmärks rent musikaliskt av en tolvtakters struktur som rör sig runt på tre ackord, 

spelad enligt ett på förhand bestämt mönster50.  Bluesen och jazzen är lite vanskliga att 

särskilja från den modernare populärmusik som jag kommer att beröra senare, då båda stilarna 

haft stor inverkan på bl.a. pop och rock.  Men när jag definierar en artikel som behandlande 

Jazz & Blues kommer det att vara artiklar som behandlar dessa i renodlad form, och inte 

modern populärmusik som inkluderar drag av dem. 

Countrymusiken har, enligt Sohlmans Musiklexikon, egentligen sin grund i den europeiska 

folkmusik som de amerikanska nybyggarna förde med sig från t.ex. de brittiska öknarna och 

Centraleuropa. Denna kom sedan att färgas av mötet med olika sorts dans- och afro-

amerikansk musik, främst ragtime och blues. Den kallades först ”hillbilly”, men kom under 

20-talet både att i ökad grad kommersialiseras och anta benämningen ”country”.51 I och med 

30-talet stöptes hela musikformen om för att passa de nya distributionsformerna, och kom då 

att kallas ”country & western”.52 I likhet med jazzen är countryn svår att definiera 

musikanalytiskt. Sohlmans Musiklexikon skriver vidare om countryns vidareutveckling, både 

samhälleligt och musikaliskt, och lägger viss tyngd vid hur country & western var en av 
                                                                 

48
 Erik Kjellberg, ”Jazz”, Sohlmans Musiklexikon, red. Hans Åstrand, 2:a bearb.uppl., III (Stockholm 1976), s. 

661-673 

49
 Ibid, s. 661-673. 

50
 Samuel B. Charters,”Blues”,Sohlmans Musiklexikon, red. Hans Åstrand, 2:a bearb.uppl., I (Stockholm 1975), 

s.  514 

51
 Dan Malmström, Philip Tagg, Lars Silén,”Country And Western”, Sohlmans Musiklexikon, red. Hans Åstrand, 

2:a bearb.uppl., II (Stockholm 1975), s. 141. 

52
 Ibid., s. 141. 
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grundstenarna inom rockmusiken.53 I denna studie sorteras under benämningen country sådan 

musik som tillhör den ursprungliga genren – countryinfluerad populärmusik hamnar istället 

under Modernare populärmusik. 

Folkmusik & Världsmusik 

Sohlmans Musiklexikon förklarar att ”f(olkmusiken) är en svåravgränsad företeelse och en 

mångtydig term”,54 gör tydligt att ingen enhetlig definition finns och ger ett flertal exempel på 

av andra föreslagna bestämningar. Dessa ger intrycket av att ”folkmusik” är en betydligt mer 

socialt än musikteoretiskt relaterad term. Enligt Sohlmans Musiklexikon är termen vanligen en 

benämning på musiken hos de befolkningsgrupper som utgör ett samhälles grundskikt, de 

kroppsarbetande, jordbrukande, socialt och kulturellt inte ledande samhällsklasserna.55 Men 

det är inte så att all musik man finner bland dessa grupper nödvändigtvis är folkmusik; de 

viktigaste musikaliska kriterierna för stilen är det övervägande muntliga överförandet, detta 

överförandes ofta kollektiva karaktär och att musiken i samband med vidarespridning ofta 

omformas.56 Det är utifrån detta som jag kommer att definiera folkmusik. En artikel som 

sorteras in under denna benämning tar upp traditionell musik av typer som den svenska 

polskan, franska folksånger, rysk balalajkamusik etc., men också modernare grupper som 

spelar äldre folkmusik och/eller skriver egen musik i denna tradition och som i vardagligt tal 

(och inte minst i pressen) benämns som ”folkmusik”, t.ex. Orsa Spelmän eller vistolkare som 

Martin Bagge. Återigen handlar det dock om en viss renodling; en artist som Lars 

Winnerbäck har starka drag av och rötter i vistraditionen, men den musik han spelar tillhör 

inte folkmusiken utan den modernare populärmusik som beskrivs i definition nr. 4.   

Begreppet ”världsmusik” (eller ”world music”) är också det ganska svårt att få ett enhetligt 

grepp om. Jag gör en distinktion genom att klassificera latinamerikanska rytmer av typer som 

tango, salsa, bossa nova etc., samt traditionell folkmusik från länder utanför Nordamerika och 

Nordvästeuropa, som ”världsmusik” (samt musik som också benämns som sådan i artiklarna).  

                                                                 

53
 Malmström/Tagg/Silén., s.143. 

54
 Jan Ling, Anders Lönn, ”Folkmusik”, Sohlmans Musiklexikon, red. Hans Åstrand, 2:a bearb.uppl., II 

(Stockholm 1975), s. 630. 

55
 Ibid., s. 631. 

56
 Ibid., s. 631. 
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Modernare populärmusik med drag av dessa kommer jag dock klassificera som just Modern 

populärmusik. 

 Modern populärmusik 

Denna definition utgörs till väldigt stor del – men inte enbart – av det som Sohlmans 

Musiklexikon kallar ”popmusik” och hävdar att ”popmusik” på engelska kan kallas inte bara 

”pop music” utan också ”rock” eller ”rock music”.57 Detta sammanslagande av pop och rock 

under benämningen ”popmusik” skulle nog irritera vissa, som gör tydlig skillnad på de båda 

stilarna. Sammanslagningen passar dock mycket väl för denna definition. Sohlmans 

Musiklexikon förklarar visserligen att popmusiken är mycket svår att avgränsa mot andra 

musiktyper med populärmusikalisk funktion utanför popens genrekomplex, t.ex. jazz,58 men 

gör genom sin egen historieskrivning själv en tämligen tydlig avgränsning. Lexikonet skriver 

bland annat om de subkulturella genrer som låg till grund för popmusiken, t.ex. jump bands, 

doowop och rockabilly, samt hur den ursprungliga rock’n’rollen uppstod i USA på 50-talet, 

med Bill Haley och Elvis Presley som exempel. Därefter skrivs det grundligt om de brittiska 

popbanden som kom att bli dominerande under 60-talet (The Beatles, Kinks, The Who m.fl.), 

och den mer internationaliserade popscenen under senare delen av decenniet, innehållande 

bl.a. psykedelisk musik och soul. Avslutningsvis görs en detaljerad genomgång av 

vidareutvecklingen under slutet av 60-talet/hela 70-talet, med funk, disco, reggae och 

punkrock.59  

För min del återstår att uppdatera detta definitionsmaterial med t.ex. hårdrock, grunge, 

electronica, techno och hip-hop, genrer som inte låtit tala så mycket om sig/ännu inte fanns 

vid tiden för att Sohlmans Musiklexikon skrevs.  Det är alla dessa olika stilar inom pop- och 

rockmusik som samlas under definitionen Modern populärmusik. Dit räknar jag också 

dansbandsmusik och modernare schlager (se nedan för särskiljande från äldre schlager). 

Popmusik inom teatern kommer dock sorteras in under Musik inom teatern (se nedan).  
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Det bör kanske förtydligas att äldre tiders populärmusik, exklusive schlagers, hamnar under 

Klassisk musik, Jazz & Blues eller Folkmusik & Världsmusik, beroende på sin musikaliska 

karaktär. 

Musik inom teatern 

Med detta avses olika former av musikteater, som t.ex. operett, musikal, show, revy och 

cabaret. I alla dessa kan diverse olika stilarter mötas i det musikaliska uttrycket. Det är t.ex. 

svårt att klassificera Andrew Lloyd Webbers verk som vare sig klassiska eller modernt 

populära, då de innehåller stora doser av båda stilarna. Det är likadant med flertalet operetter, 

som visserligen innehåller mycket musik åt det klassiska hållet men ofta också slängar av sin 

tids populärmusik och/eller folkmusik (Sohlmans Musiklexikon nämner som exempel på detta 

bl.a. Abrahams Blomman från Hawaii och Bal på Savoy).60 Sohlmans Musiklexikon har 

”Operett och musical” (den äldre stavningen av ”musikal”) som ett uppslagsord. Detta tar 

avstamp i Offenbachs ”Orfeus i underjorden” och går sedan via operettkompositörer som 

Strauss, Lehar och von Suppé till kompositörer av tidig musikal, som Kern och Gershwin. 

Där någonstans tar den mer utpräglade musicalen sin början, med Rodgers och Porter som 

pionjärer, vidare via Bernstein, Loewe och slutligen modernare musikaler som Jesus Christ 

Superstar och Hair.61 Detta kan vidareutvecklas till att gälla flertalet av de mer nyskapande, 

operaliknande musikaler som kommit sedan dess (skrivna av bl.a. Lloyd Webber och 

Sondheim, och diskuterade närmare i Rune Bloms bok Den nya musikalen).62 

Till denna definition hör också revyn, som i Sohlmans Musiklexikon definieras som  

scenföreställning bestående av mer eller mindre fast sammanhållna sång-, tal- och dansnummer 

i väl åtskilda scener och tablåer. R. är en komisk genre med aktuella anspelningar, påtagliga 

inslag av satir och en många ggr rik utstyrsel,63  

samt de liknande typer av uppträdanden som vardagligen benämns ”show” eller ”cabaret”. 
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Något som däremot inte inkluderas i denna definition är operan, som istället sorteras in under 

Klassisk musik. Det kan tyckas konstigt; opera är ju absolut en form av musikteater. Det beror 

mer på dess musikaliska genretillhörighet; som ovan nämnts har operetten, musikalen, revyn, 

showen och cabaréten väldigt ofta inslag av populär- och folkmusik, något en opera 

visserligen också kan ha, men det är mer i undantagsfall. Operans musikaliska tillhörighet är 

den klassiska musikens, och därför placeras den också in under den definitionen.  

Äldre tiders schlagers 

Med detta menas den del av Sohlmans Musiklexikons definition som avser en ”beteckning för 

populärmusikaliska alster fr.o.m. 1920-talet, då populärmusiken genom grammofonen fick en 

allt vidare spridning”64, men med en gräns dragen någonstans runt 1955. Som svenska 

exempel kan nämnas Ulla Billquist, Hilmer Borgerling, Johnny Bode m.fl.  Denna genre var 

länge en av de svåraste sakerna med definitionsarbetet; den platsade inte riktigt under jazzen 

eller den modernare populärmusiken (som mer avser den pop och rock som funnits från 50-

talet och framåt) men inte heller under vare sig jazz- eller folkmusiken. Jag löste i slutändan 

detta genom att göra den till en definition för sig själv. Jag drar en gräns för denna typ av 

schlager runt 1955; modernare exempel på genren, av den typ som funnits i Melodifestivalen 

sorteras istället in under Modern populärmusik, mest beroende på att den som musikalisk 

basis har pop- och rockmusiken.  

Övrigt 

Här placeras den typ av artiklar som inte passar in under några av de definitioner som angetts 

ovan. Vad artiklar under denna benämning handlar om presenteras kortfattat i samband med 

resultatredovisningen. 

2.2 Intervjustudien 

Med den kvantitativa studien som utgångspunkt har jag sedan genomfört en mindre, 

semistrukturerad intervjustudie. Med ”semistrukturerad” menas då inte att den skulle vara 
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halvhjärtad eller bara delvis genomtänkt, utan snarare att den varit mer som de 

forskningsintervjuer som Östbye m.fl. definierar som ”semistrukturerad”; jag har på förhand 

definierat de teman som utfrågningen gäller, och intervjuerna har kombinerats med 

observationer i form av den kvantitativa studien.65 Jag har träffat och intervjuat Carl-Gunnar 

Åhlén (född 1938) och Stefan Malmqvist (född 1959), två journalister från olika generationer 

och som båda skrivit om musik i SvD under mycket lång tid (Malmqvist 1984-2008, Åhlén 

1965-2010). Utöver detta har jag också telefonintervjuat Tomas Andersson Wij (född 1972), 

musiker och frilansjournalist som arbetade av och till på SvD under 90-talet, samt haft 

mailkorrespondens med Erika Hallhagen (född 1976), tidningens nuvarande nöjeschef. Åhlén 

och Malmqvist är båda valda utifrån sin mycket långa erfarenhet av arbetet med tidningen, 

och Hallhagen som en representant för dess nuvarande personal (det fanns tyvärr inte tid för 

ett personligt sammanträffande). Andersson Wijs medverkan var en idé som dök upp i ett 

ganska sent stadium (därav telefonintervjun); då både den tidigare forskningen, den 

kvantitativa studien och den övriga intervjustudien pekade emot att något särskilt hände med 

kulturbevakningen runt skiftet 80-tal/90-tal tyckte jag att det verkade som en god idé att 

samtala med någon som kom till tidningen vid den tidpunkten.  

Intervjuerna med de tre männen har följt samma mönster. Efter att ha avhandlat 

grundläggande frågor som hur och varför dessa journalister hamnade på tidningen har jag 

sedan visat eller berättat om mitt kvantitativa studieresultat och bett respondenterna att 

redovisa sina personliga uppfattningar om varför det sett ut som det gjort. Deras svar har följts 

av följdfrågor. Vi har diskuterat arbetssituation, allmänna rutiner, prioriteringar etc. Med 

Hallhagen har jag främst diskuterat aktuella arbetsrutiner och procedurer på nöjesredaktionen.  

Källorna i redovisningen av resultatet (se ”Resultat av intervjustudie”, sidorna 27-30) står alla 

att finna i mitt intervjumaterial. Det som skrivs där är alltså inte att betrakta som absoluta, 

vetenskapligt belagda sanningar, utan snarare som ett par initierade medarbetares 

kommentarer till ett kvantitativt studieresultat, samt uppfattningar och åsikter om det 

historiska förloppet. 
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3 RESULTAT OCH ANALYS 

Resultatet av studien redovisas på följande sätt: Först presenteras kultursidornas utseende, 

placering och roll under de aktuella årtalen. Har större förändringar skett mellan mars och 

oktober så redovisas självklart dessa, annars är marsutgåvornas upplägg att betrakta som 

representativa för hela året.  Sedan redovisas, år för år, hur bevakningen sett ut. Hur mycket 

har det skrivits om olika musikaliska genrer, vilka typer av artiklar har varit 

dominerande/mindre dominerande, och hur har könsfördelningen bland artikelförfattarna sett 

ut? Det bör kanske förtydligas att resultatet gäller de två undersökta veckorna och inte hela 

året. Avslutningsvis presenteras resultatet av intervjustudien. 

3.1 Kulturbevakningens upplägg i SvD genom åren 

1980 

I regel innehöll tidningen varje dag en sida benämnd ”Kultur” och en ”Scenen”. På den 

förstnämnda fanns i regel understreckare och litteraturrecensioner. Under ”Scenen” samlas 

recensioner av sådant som vanligen försiggår på scener, d.v.s. konserter, teaterframträdanden 

etc. På onsdagar recenseras även skivor där. På lördagarna byter ”Kultur” namn till 

”Konstronden” och inkluderar då recensioner och nyhetsartiklar om aktuell konst. Alla dagar 

innehåller ”Scenen” en mängd osignerade notiser. 

1990 

I mars är kultursidorna fortfarande uppdelade i 1 sida ”Kultur” och 1 sida ”Scenen”, och 

innehållet/upplägget är av ungefär samma typ som 1980. I oktober har detta radikalt 

förändrats. Nu rymmer tidningen istället c:a 6 sidor kulturbevakning. ”Scenen”-benämningen 

har slopats, istället samsas under den ensamma benämningen ”Kultur” recensioner av både 

böcker, musik, filmer och konst, nyheter, intervjuer, notiser (numera i allt större grad 

signerade sådana) etc.  
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2000 

Kulturbevakningen är nu uppdelad på ett sätt liknande det som fanns 1980. Under 

benämningen ”Kultur” rymmer sig 2 sidor med t.ex. recensioner av böcker, opera och klassisk 

musik, samt understreckare, kulturdebatter och liknande. Den ”lättare” kulturen – d.v.s. 

modern populärmusik, jazz, film o.s.v. – avhandlas nu på sidorna med namnet ”Nöje & 

TV”(som också inkluderar TV- & radiokalendarium). Dessa utgör i regel 4-5 sidor. Skivor 

och film recenseras huvudsakligen på fredagar.  En del av notiserna är signerade, en del är 

inte det, och en del har den könlösa signaturen ”SVD”. 

2010 

SvD är nu indelat i tre delar – ”Nyheter”, ”Näringsliv” och ”Kultur”.  Den sistnämnda delen 

är, som namnet antyder, exklusivt inriktad på kultur. Här finns både det ”tyngre” och ”lättare” 

kulturinnehållet. En sida kan domineras av en artikel om popbandet The Concretes, nästa av 

en operarecension. Varje del innehåller cirka 2 sidor ”Nyheter”, 4-5 sidor ”Kritik”, 1 sida 

”Understrecket”, 4 sidor ”TV/Radio/Serier” och 1 sida ”Tävlingar/Kryss”. Notiserna är för det 

mesta signerade. Fredagar kompletteras utbudet med ett större reportage om aktuell 

kulturpersonlighet, 3 sidor ”Film, 1 sida ”Böcker” och 2 sidor konst. Lördagar finns det med 3 

sidor ”Mode/Skönhet”, 5 sidor ”Böcker” och 4 sidor ”Reportage”. 

3.2 Resultat av den kvantitativa innehållsanalysen 

1980 

1980 dominerade bevakningen av den klassiska musiken stort, med 56 artiklar (17 237 

kvadratcentimeter) kontra populärmusikens 35 (9 256 kvadratcentimeter). Efter dessa två var 

musik inom teatern mest omskriven, med 14 artiklar (4 917 kvadratcentimeter). Jazz-, blues- 

& countrymusiken omskrevs väldigt lite (6 artiklar och 661 kvadratcentimeter), liksom 

folk&världsmusiken (5 artiklar och 417 kvadratcentimeter). Äldre tiders schlagers togs inte 

upp alls.  

Notiserna var i antalsmajoritet bland artikeltyperna under 1980 (35 av 118 artiklar).  Då dessa 

så gott som alltid var osignerade detta år dominerar logiskt nog de osignerade artiklarna i 

könsstatistiken. Könsfördelningen var annars tämligen välbalanserad: 34 artiklar är skrivna av 

män, 36 av kvinnor.  
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Notiserna var flest till antalet, men störst kvadratcentimeterutrymme fick kritiken av 

musikteaterföreställningar och konserter (9 501 kvadratcentimeter), som också var den näst 

vanligaste artikeltypen (24 av 118 artiklar). Skivrecensionerna hade detta år en ganska liten 

position till både antal och storlek (14 artiklar, 2 910 kvadratcentimeter). Antalet 

nyhetsartiklar var få (11 artiklar), liksom mängden intervjuer/personporträtt (6) men detta lilla 

antal tog desto större utrymme i kvadratcentimeter (5 730 respektive 3 780). Bokrecensioner, 

debatter och kommentarer var helt frånvarande. 

1990 

Resultaten från 1990 skiljer sig tydligt från 1980. Den moderna populärmusiken var nu den 

mest omskrivna genren med 32 artiklar mot den klassiska musikens 20, och 14 701 kontra 8 

273 kvadratcentimeters utrymme . Artiklar om jazz/blues/countrymusiken och folk & 

världsmusiken ökade något litet i antal (till 9 respektive 7 artiklar), och en hel del i 

kvadratcentimeter (till 2 578 respektive 2 284). Bevakningen av teatermusik minskade (till 9 

artiklar och 4091 kvadratcentimeter). Äldre schlagers var återigen helt frånvarande.  

Mängden notiser hade minskat så pass från 1980 att de artikeltyper som 1990 dominerade 

istället var konsert- och teaterrecensionerna, både till antal och utrymme (18 artiklar av 78, 8 

064 kvadratcentimeter). Skivrecensionerna hade i stort sett samma utrymme då som 1980 (14 

artiklar, 2 717 kvadratcentimeter). Det totala antalet artiklar hade minskat drastiskt; 78 mot 

1980 års 118. Kommentarer och debatter var helt frånvarande.  

Som noterats ovan var de flesta notiserna nu signerade, och kanske finns där en förklaring till 

varför genussiffrorna ser så totalt olika ut detta år jämfört med tidigare: 1990 fanns männen 

representerade mer än dubbelt så mycket som kvinnorna (41 respektive 19 artiklar). Var det 

kanhända så att flertalet av de notiser som lämnades osignerade 1980 i själva verket var 

skrivna av män? 

2000 

Den moderna populärmusiken hade nu ett förkrossande övertag gentemot den klassiska 

musiken, både till antal och utrymme – det skrevs 88 artiklar och 24 597 kvadratcentimeter 

om modern populärmusik, kontra 16 artiklar och 6 539 kvadratcentimeter om klassisk musik. 

Folk & världsmusiken skrevs det betydligt mindre om än tidigare (2 artiklar, 1 654 

kvadratcentimeter), liksom teatermusiken (3 artiklar, 503 kvadratcentimeter) 

jazz/blues/countrymusiken ökade med ett litet antal artiklar/kvadratcentimeter (11 respektive 

3 300). Äldre tiders schlager ånyo frånvarande.   
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Antalet notiser hade på nytt ökat, så pass att det var den dominerande artikeltypen i antal för 

musikbevakningen under denna period (38 av totalt 120 artiklar och 2 854 kvadratcentimeter). 

För första gången var nu också antalet skivrecensioner större än antalet 

föreställnings/konsertrecensioner (25 kontra 19 artiklar) och skivrecensionernas mängd i sig 

hade ökat (de var 14 stycken både 1980 och 1990). Nyhetsartiklar och 

intervjuer/personporträtt hade ökat lite i antal(till 17 respektive 13 artiklar), men dominerade 

stort när det gällde utrymme (10 202 respektive 10 284 kvadratcentimeter). Debatterna, 

kommentarerna, film-, TV&radio- och bokrecensionerna samt understreckarna lyste helt med 

sin frånvaro.  

Återigen ökade mängden artiklar som skrevs av män (66) i jämförelse mot de som skrevs av 

kvinnor (24). Det var t.o.m. så att antalet osignerade artiklar (30) var högre än de som var 

skrivna av kvinnor. 

2010 

Den moderna populärmusiken dominerade fortfarande musikbevakningen överlägset till både 

antal och utrymme (73 artiklar och 26 979 kvadratcentimeter), men den klassiska musikens 

ställning hade något förbättrats då artiklar som behandlade den nästan fördubblats i antal 

jämfört med år 2000 (till 30 artiklar, som tillsammans utgör 13 103 kvadratcentimeters 

utrymme). Bevakningen av jazz-/blues-/countrymusiken minskade (till 6 artiklar och 674 

kvadratcentimeter) liksom den av folk & världsmusik (visserligen ökade den med en artikel 

till totalt 3, men minskade i utrymme till 674 kvadratcentimeter) medan teatermusiken ökade 

(till 7 artiklar och 2 502 kvadratcentimeter). Liksom alla andra år i studien var äldre schlagers 

inte omskrivna alls.  

SvD:s vana att under den här tidsperioden inkludera betydligt fler puffar för tidningens 

musikaliska innehåll än vad som tidigare varit brukligt gjorde att dessa var den absolut 

vanligaste artikeltypen (39 av 122 artiklar) under undersökningsperioden.  Antalet notiser 

hade minskat ordentligt (till 17 artiklar och 1 820 kvadratcentimeter), medan 

skivrecensionerna behöll sin starka position och även ökade med en mindre mängd till 

artikelantal (28) och ganska stor vad gällde utrymme (3 965 kvadratcentimeter). De renodlade 

nyhetsartiklarna hade här en ännu mindre numerär än tidigare (5), och hade också krympt i 

utrymme (till 6448 kvadratcentimeter). Intervjuerna/personporträtten bibehöll sin tämligen 

blygsamma mängd från år 2000 (13 artiklar), men var nu tveklöst störst vad gällde 



 

 27 

kvadratcentimeterutrymme (17 854). Debatterna, kommentarerna, TV- & radio-

recensionerna/puffarna samt bokrecensionerna saknades helt.  

Balansen mellan artiklar skrivna av män och de skrivna av kvinnor jämnades ut något (54 

kontra 37 artiklar), men det var alltså fortfarande en ordentlig mansdominans inom 

musikbevakningen.  Det var främst de många puffarna som var osignerade.  

De två artiklar som placerats under Övrigt inom musikgenrer 1980 är dels en artikel om att 

Göteborgs-TV tänker satsa mer på musik, ospecificerat vilken slags sådan, och en puff för en 

veckas skivbevakning, utan närmare genredetaljer. De från 1990 behandlar dels invigningen 

av en skivaffär, dels ny japansk musikteknik. Inga genrer tydligt specificerade. De tre från 

2010 berör dels hur tekniska slumpar styr musikradions urval, dels hur vår musiksmak kan 

förutsägas genom algoritmer, samt en kortare presentationstext av skivor av blandat slag från 

den aktuella veckan. 

3.3 Resultat av intervjustudien 

Den av mina intervjupersoner som tidigast arbetade på SvD var Carl-Gunnar Åhlén. Han 

började som musikrecensent på tidningen 1965 och blev två år senare en av de 

huvudansvariga för musikbevakningen, tillsammans med Ulla-Britt Edberg och Kerstin 

Linder. De hade sammanträden där arbetsfördelningen diskuterades och fastställdes.  Detta 

skedde helt utan att marknadsavdelningen lade sig i, och marknadstänkande spelade inte 

heller in i redaktionens val av material. Enligt Åhlén kunde han i princip göra vad han ville, 

vilket bl.a. inkluderade reportageresor till USA.  

Att den klassiska musiken dominerar under de av mig studerade veckorna 1980 kommer inte 

som någon överraskning för Åhlén. Enligt honom berodde det mycket på dåvarande 

kulturchefen Leif Carlsson, för vilken det var heligt att SvD skulle vara bra på att bevaka 

klassisk musik. Att den modernare populärmusiken inte var lika välbevakad berodde också på 

att man helt enkelt inte hade folk att skicka. När Åhlén kom till tidningen var han med sina 27 

år den yngste musikskribenten; alla andra var c:a 10 år äldre, och varken han eller någon av 

dem hade popmusik som specialkompetens.  Åhlén prövade under 70-talet en del olika 

skribenter från tidningar som Musikens Makt, men eftersom de ofta hade annat för sig blev 
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ingen särskilt långvarig. Det fanns alltså enligt honom inget motstånd mot den här typen av 

musik; han var tvärtom bekymrad över att bevakningen var svag på detta område.  

Stefan Malmqvist började som skivrecensent på SvD 1984. Skivavdelningen bestod då av så 

gott som en enda person, Gunnar Salander, och både han och andra på kulturredaktionen hade 

funderat på att anlita någon som kunde skriva om punk och hårdrock. Denne någon blev alltså 

Stefan. Som man kan se i studieresultatet från 1980 dominerade den moderna populärmusiken 

stort på skivsidan, men i övriga tidningen var det fortsatt sparsmakat med pop även 4 år 

senare. Salander och den tredje som skrev om den sortens musik, Lars Wallrup, var inte 

heltidsanställda på tidningen utan jobbade samtidigt med reklam. De hade inte så mycket tid 

som Malmqvist hade, och han såg här sin chans att få in mer intervjuer och reportage om 

populärmusik i tidningen. Han började alltmer ”ligga på” de ansvariga om ökat utrymme, och 

fick också detta.  Då han var ensam om att skriva på heltid om pop på SvD fick han därför, 

efter det att Salander slutat, rollen av en slags samordnare för den bevakningen. Därmed kom 

Malmqvist att prägla utformningen av tidningens ökade skriverier om den modernare 

populärmusiken; han var, enligt egen utsago, bland de absolut första att skriva om hip-hop i 

svenska tidningar, och tidig med att skriva om hårdrock på ett initierat sätt. Han mötte inget 

större motstånd från redaktionssekreteraren Sven Malm i detta; denne tyckte det var viktigt att 

kultursidorna utvecklades. 

I likhet med Åhlén uppfattar Malmqvist det som att SvD hade en tydlig profilering mot 

finkulturen och den klassiska musiken. Det var en del av tidningens grundläggande identitet. 

Han hävdar också att dess kundkrets förr i världen främst bestod av äldre människor, varför 

bevakningen av den senaste populärmusiken inte var en huvudsaklig prioritet.  Malmqvist 

fick i början göra i stort sett vad han ville, men på ett visst utrymme. Det var fortfarande 

viktigare att bevaka de stora opera- och teateruppsättningarna. Att detta sedermera kom att 

ändras tror han berodde på flera olika faktorer. Andra tidningar började skriva alltmer om 

populärkultur, och SvD gick inte med vinst. Malmqvist ser förändringen som en slags 

marknadsanpassning och ett sätt att försöka minska förlusterna. Det gällde att göra sig 

attraktivare för en yngre publik (ett tänkande som enligt mig kan sägas bära drag av skeendet 

på Kvällsposten 1971 – en utveckling mot det populärkulturella för att öka säljkraften). Citat 

Malmqvist:  
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Det var en utveckling som inte bara gällde SvD, utan det fanns en generell utveckling som 

drivits ganska länge på olika håll, och som kulminerade någonstans runt skiftet 89/90.  Alla 

medier är ju trendkänsliga på ett eller annat vis, särskilt om man som SvD är en tidning som inte 

går med vinst överhuvudtaget, då får man försöka se vad man kan göra annorlunda; vad man 

inte gjort förut.  

Denna uppfattning delas av Tomas Andersson Wij, som började skriva för SvD vid 18 års 

ålder 1990. Bland det första han fick höra av kulturredaktionen var hur han behövd han var; 

tidningen ville öka mängden yngre läsare, och han upplever idag detta som främst beroende 

på att tidningen ville förbättra sitt ekonomiska läge.  

Andersson Wij var en av de första födda runt 60-talets slut/70-talets början som kom att 

skriva om kultur i SvD. Han var långtifrån den sista. Åhlén och Malmqvist poängterar båda 

hur viktig generationsväxlingen var för utvecklingen. Det kom in fler och fler yngre 

människor på tidningen, och därmed ändrades också dess inriktning.  

Som ett resultat av ambitionerna att bli en mer lättillgänglig tidnings slog i april 1990 

Kulturen och Scenen ihop till en enad Kulturdel, i vilken såväl nöjesartiklar som finkulturella 

skriverier fanns representerade (som noterats ovan) . Båda skulle tas på lika stort allvar.  

Under det tidiga 90-talet introducerades också fredagsbilagan City. Här skrevs det om 

populärkultur i alla dess former (konst, musik, film, böcker), layouten och bildjournalistiken 

var betydligt mer extravagant än övriga tidningens och artiklarna längre och mer fördjupande. 

Bilagans redaktör Clemens Poellinger anlitade en stor mängd nya, unga journalister, 

fotografer och formgivare (sedermera kända namn som Andres Lokko, Jan Gradvall och 

Stefania Malmsten återfinns bland dessa). Varje nummer innehöll cirka 20 skivrecensioner, 

vilket var drygt tre gånger så många som tidningen tidigare recenserat varje vecka. Detta var 

raka motsatsen till den svaga popbevakning som Åhlén oroat sig för under 70-talet. Det var en 

del av marknadsanpassningen, ett försök att göra tidningen trendigare, och från redaktionellt 

håll ville man, enligt både Malmqvist och Andersson Wij, skriva om populärkultur på ett 

smart och seriöst sätt. Bara för att det omskrivna materialet saknade finkulturens seriösa 

prägel så skulle inte artiklarna per automatik vara dummare eller mindre seriösa än 

kultursidan inne i själva tidningen.  
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Enligt Malmqvist väntade man sig på tidningens ledning att den ökade betoningen på 

populärkultur skulle leda till fler annonser i tidningen och därmed också till mera pengar. De 

förväntningarna infriades dock aldrig fullt ut, och under sent 90-tal hade tidningen en svår 

ekonomisk kris. Citybilagan hölls vid liv så länge som möjligt, eftersom den kommit att bli ett 

mycket uppskattat tillskott till tidningen, men så småningom var den inte längre ekonomiskt 

försvarbar. Den typ av innehåll som fanns där flyttades in i huvudeditionen och blev den 

”Nöje/TV”-avdelning som närmare presenteras i resultatredovisningen för år 2000 ovan 

(Clemens Poellinger hade till en början ansvaret även för dessa sidor).  

Malmqvist upplever det som att SvD blev i högre grad ekonomiskt styrt efter det att City 

försvunnit. 1998 tog mediekoncernen Schibsted över rörelsen, och de stramade upp ekonomin 

ordentligt.  Tidningen blev tunnare och frilansarna sämre betalda. Malmqvist anser att 

tidningens innehåll nu alltmer började göras utifrån strategiska tankar om vad som kunde vara 

säljande innehåll. Lena K. Samuelsson blev chefredaktör några år senare, och då hon kom 

från kvällstidningsvärlden hade hon en bättre förståelse för hur kulturellt material kan 

användas för att locka läsare. Det är inte svårt att tänka sig en koppling mellan detta och den 

moderna populärmusikens fortsatta frammarsch kontra den klassiska musikens regression: 

som Malmqvist själv påpekar är det ur ett pragmatiskt och krasst ekonomiskt perspektiv så att 

det är fler som är intresserade av att läsa om en Madonna-spelning i Göteborg än om en ny 

utgåva av Brahms samlade verk.  

Samtidigt, anser Malmqvist, så finns lite av den gamla profileringen kvar som del av 

tidningens grundläggande identitet. Det är därför som den klassiska bevakningen fortfarande 

behåller en ganska stark ställning. Åhlén är tämligen missnöjd med hur lite det skrivs om den 

nutida konstmusiken. Detta beror enligt honom mycket på avsaknaden av kunnig personal på 

det området. De andra formerna av musikbevakning har personal och kompetens, men det 

finns ingen fast anställd på tidningen som är tillräckligt insatt i den nutida konstmusiken och 

talar för dess sak. Hade det funnits en sådan skulle det se annorlunda ut, tror Åhlén, då en fast 

anställd har större auktoritet än en frilansare. 
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4 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

Mot bakgrund av undersökningens resultat är en rimlig slutsats att förändringen i 

musikjournalistiken i SvD mellan 1980 och 2010 främst beror på ett samspel mellan ett sämre 

ekonomiskt läge för tidningen SvD, en pågående trend i tidningsvärlden att skriva alltmer om 

populärkultur, en generationsväxling bland skribenterna och ett uppluckrande av tidningens 

tidigare kulturella identitet. Jag tror det är viktigt att betona att det just handlar om ett 

samspel; Åhlén nämner t.ex. att flera av hans kollegor, inklusive han själv, var intresserade av 

jazz, men man finner inte särskilt mycket om jazz runt år 1980; den stilen kan ju inte räknas 

till konstmusiken och därmed inte heller till det som SvD dåförtiden skulle vara bra att på 

bevaka, oavsett intresse hos journalisterna. Att journalisterna Lokko och Andersson Wij 15 år 

senare kunde göra långa artiklar om synnerligen smal musik och dito popkulturella fenomen 

berodde både på en samverkan mellan de allmänna trenderna i tidningsvärlden, en föryngring 

av personalstyrkan, det ekonomiska läget och en förändrad inställning till vad tidningen skulle 

vara. Alla dessa faktorer löper in i och påverkar varandra. 

Man kan tydligt se mönster från den tidigare forskningen gå igen i mina resultat. Rent 

generellt följer SvD:s utveckling de spår som stakats ut både av Sjögren och Wallrup: det 

smala och mer svårtillgängliga har fått stå tillbaka för det bredare och populärare, och detta 

har till stor del haft ekonomiska skäl. Malmqvist hävdar att en av orsakerna till den ökade 

populärkulturbevakningen var att tidningen hoppades på fler annonsörer (se sidan 30), något 

som går väl ihop med Erik Wallrups övertygelse om att muren mellan ”högkultur” och 

”populärkultur” revs ner dels på högkulturens bekostnad, dels genom att tidningsvärlden 

alltmer försökte tilltala de unga läsare som annonsvärlden styrs/styrdes av (se sidan 7). 

Malmqvist hävdar vidare att tidningen sedan ägarbytet blivit alltmer styrd av strategiskt 

tänkande om vad som kan vara säljande innehåll (se sidan 30), vilket ligger mycket nära 

Wallrups åsikt att ”endast det som på ett självklart vis kan ge genomslag tillåts slå igenom i 

bevakningen” (se sidan 8). Det finns ekon av Widestedts observationer rörande 

musikkritikens situation år 1995: hon betonar att all musik nu omges av en kommersiell 

kontext, men fokuserar mer på att konserter kan ses som reklam för skivor eller som led i 
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lansering av olika artister (se sidan 4), hur musikbranschen kan göra för att få större 

genomslag för sina produkter och därmed öka sin vinst. Det jag tycker mig se är att det 

kommersiella perspektivet också fungerar åt det andra hållet: tidningarna skriver allt mer och 

mer om kända och allmänt uppskattade artister/musikstilar för att kunna öka sina egna 

intäkter. Det mindre säljkraftiga blir inte lika prioriterat (som Malmqvist exemplifierar med 

Brahms versus Madonna, se sidan 30) 

När det sedan gäller Wallrups huvudsakliga stötesten – att den nutida konstmusiken inte 

bevakas i någon större utsträckning i modern svensk dagspress – finner vi samma tankegångar 

hos Åhlén, som också ser samma bakomliggande orsaker – det saknas fast anställd personal 

som behärskar området (se sidorna 30 och 7) . I likhet med Wallrup tror Åhlén på att en fast 

anställd journalist har större möjligheter att driva igenom en bevakning som styrs av 

konstnärliga och inte kommersiella hänsyn (se sidorna 30 och 7).  

Avslutningsvis några ord om könsfördelningen på antalet skrivna artiklar; Åhlén minns det 

som att han var omgiven av så gott som uteslutande kvinnor (vilket är logiskt, eftersom 

kvinnorna dominerar som artikelskribenter under undersökningsperioden 1980) och 

Andersson Wij minns musikbevakningen som mycket mansdominerad runt 90-talets början 

(också det logiskt, om man ser till undersökningsresultatet för den tiden). Hallhagen hävdar 

att bland antalet fast anställda på kulturavdelningen idag är majoriteten kvinnor, vilket är 

mindre logiskt när man tittar på könsstatistiken i mina resultat för 2010. Det faktum att jag 

studerat två vitt skilda veckor talar för att detta sakförhållande i mitt resultat inte är en slump. 

Men vad det här beror på är inte helt lätt att säga, och jag har heller inte lyckats finna några 

säkra indikationer på om – och i så fall hur – könsfördelningen skulle ha påverkat tidningens 

förändring.  

4.1 Förslag till vidare forskning 

Det jag berört i den här studien kan givetvis utvecklas och studeras ännu mer ingående. Man 

skulle kunna göra en närmare granskning av SvD:s innehåll genom åren med betydligt fler 

och än mer explicita kvantitativa nedslag. En historieskrivning av den här typen kräver mer 

tid och resurser än vad jag med mina tio veckors forskande och skrivande, samt blygsamma 

budget, haft möjlighet till. Man skulle kunna studera SvD:s upplagesiffror närmare, intervjua 
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ett större antal medarbetare, gå igenom gamla P.M. om sådana finns bevarade etc. På detta 

sätt skulle man med större exakthet kunna peka ut enskilda händelser och/eller faktorer som 

spelat stor roll, och vad dessa bestått av.  

Det går givetvis även att göra komparativa studier med andra tidningar. Hur har deras 

kulturbevakning sett ut genom åren? Har deras upplägg och innehåll liknat eller skiljt sig från 

SvD:s? Vad beror det i så fall på? Samma saker som påverkat SvD:s utveckling, eller något 

annat?   

En sådan här utveckling kan också studeras genom att i större utsträckning knyta an till ett 

smakperspektiv, och Pierre Bourdieus forskning på det området (avhandlad i böcker som 

1979 års La Distinction, t.ex.). Hur mycket har publikens smak spelat in i vad som bevakats? 

Hur mycket har denna smak i sig förändrats, i takt med att tidningens målgrupp också gjort 

det?  

Jag skriver i kapitlet om tidigare forskning en del om den svenska musikens stora 

internationella framgångar under 90-talet (se sidorna 7-8). Det kunde vara intressant att 

studera om och i så fall hur dessa framgångar påverkade musikbevakningen i svenska 

tidningar.   

Ökade resurser skulle också kunna användas för att närmare undersöka genusproblematiken. 

Varför har artiklar skrivna av män dominerat så pass mycket inom musikbevakningen? Vad 

har det fått för konsekvenser? Jag har berört det, men det har inte varit huvudsakligt fokus i 

min studie, och det är väl värt en uppsats i sig. Malmqvist har en teori om varför männen haft 

en så framträdande roll: 

Tråkigt nog är det så att det finns rätt få damer i journalistsvängen som kan tillräckligt mycket 

om musik för att de ska funka. Och de som kan mycket om musik har sällan förmågan att skriva 

om det på ett intressant vis. Ibland stöter man på undantag. Linnea Olsson, som skriver hårdrock 

i SvD nu, plockade jag in. Henne hade jag ögonen på under några år när hon skrev i Close-Up. I 

början var hon mer en fanzineskribent men utvecklades snabbt. Det ser man inte så ofta. 

Generellt är det så, och det är en hyfsat grov generalisering, att tjejer inte intresserar sig för 

musik på samma vis som killar. Tjejer har ofta mer av en idolrelation till de artister de gillar. 

Idolgrejen går sedan över när de blir lite äldre. Killar är mer numismatiska i sin relation till 

musik.  Förr, mer än nu, var musik dessutom en identitetsbyggande faktor som killar tydligen 
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attraherades av på ett sätt som inte drabbade eller drabbar tjejer och i viss mån lever det kvar. 

Du har en liknande situation när det gäller TV/datorspel. 

Det är en intressant (och tämligen provocerande) teori, men den håller samtidigt inte riktigt 

streck. Varför dominerade då kvinnorna det musikaliska artikelskrivandet 1980? Gäller 

kvinnornas förmåga att skriva om musik bara den klassiska? Det verkar mycket märkligt. 

Samtidigt skulle det vara mycket intressant att studera sanningshalten i ett påstående som det 

här. Kvantitativa studier av mängden artiklar skrivna av de olika könen skulle kunna 

kompletteras med intervjuer med journalister från olika perioder i tidningens historia, samt 

teorier och slutsatser från tidigare forskning rörande kulturjournalistik ur ett genusperspektiv.   
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