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Abstract 

The aim of this master’s thesis is to explore concert institutions’ informative texts prior to 

upcoming concerts – texts in promotional materials and descriptive texts in programme 

papers. The thesis is carried out from a critical discourse analytical perspective. The discourse 

analysis is focusing on finding the texts’ messages and it asks the question: To whom are 

these texts addressed? Theoretical support is mainly taken from Foucault’s theory about the 

relation between power and knowledge. On the basis of this theoretical framework, 

Fairclough’s critical discourse analysis (CDA) is applied to an analysis of informative texts 

from Swedish public financed concert institutions. In addition to a linguistic text analysis the 

discourse analysis also turns to the texts’ intertextual and interdiscursive relationships and to 

the texts’ historical, cultural and social contexts. The results show that the texts, analysed in 

this study, primarily address individuals already initiated and established within the discourse. 

The texts are also addressing individuals not yet belonging to the discourse who, in order to 

become established within the discourse, have to acquire the cultural and social characteristics 

that are requested by the discourse. The discourse analysis indicates that the language of the 

informative texts contain an exclusive mechanism. With this mechanism, the texts constitute a 

barrier hindering access to the art form. Based on these findings, it is concluded that concert 

institutions for Western art music could be more generally inviting by using a more inclusive 

language in their informative texts prior to upcoming concerts. 

As I haven’t found any previous Swedish or other Nordic studies of texts that are published 

prior to upcoming concerts, it seems likely that a small research gap has been discovered.   
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Abstrakt  

Syftet med denna masteruppsats är att granska konsertinstitutioners informativa texter inför 

konserter med västerländsk konstmusik – texter i reklammaterial inför konserter samt 

beskrivande texter i programtidningar. Studien genomförs ur ett kritiskt diskursanalytiskt 

perspektiv. I syftet ingår att söka fram sådana informativa texters budskap. Studiens 

essentiella frågeställning lyder: Till vilka riktar sig de informativa texterna? Teoretiskt stödjer 

sig uppsatsen främst på Foucaults teori om förhållandet mellan makt och kunskap. Utifrån 

detta perspektiv tillämpas Faircloughs kritiska diskursanalys (CDA) för en analys av 

strategiskt utvalda informativa texter från svenska offentligt finansierade konsertinstitutioner. 

Utöver en lingvistisk textanalys riktar sig diskursanalysen även mot texternas intertextuella 

och interdiskursiva relationer samt mot texternas historiska, kulturella och sociala 

sammanhang. Studien visar att de analyserade texterna främst riktar sig till dem som redan är 

initierade och etablerade i diskursen. De riktar sig även till individer som ännu inte tillhör 

diskursen vilka dock måste tillägna sig de kulturella och sociala beskaffenheter som diskursen 

fordrar för att kunna bli etablerade i denna. Diskursanalysen indikerar att språket i de 

informativa texterna innehåller en utestängande funktion. Med denna funktion kan texterna 

utgöra ett hinder för tillträde till konstarten. Utifrån dessa resultat dras slutsatsen att 

konsertinstitutioner för västerländsk konstmusik skulle kunna tillämpa ett mer generellt 

inviterande genom att använda ett mer inkluderande språkbruk i de informativa texterna inför 

konserter. 

Eftersom jag inte har funnit några tidigare utförda svenska eller andra nordiska studier av 

texter som är publicerade inför konserter kan detta betyda att en viss forskningslucka har 

upptäckts. 

 

Nyckelord:  diskursanalys, Fairclough, Foucault, klassisk musik, makt och kunskap, 

 socialkonstruktionism, västerländsk konstmusik 
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1 Inledning 

”Kärt barn har många namn.” – Västerländsk konstmusik har, i överensstämmelse med detta 

ordspråk, blivit märkt med några olika etiketter: Den har ibland benämnts som ”klassisk 

musik”, ibland som ”seriös musik” samt även ibland som enbart ”konstmusik”. Alla dessa 

beteckningar är fortfarande i bruk men i nuläget verkar det som om pendeln drar mest åt 

”västerländsk konstmusik”. De olika benämningarna med de klassificerande och värdeladdade 

orden ”klassisk”, ”seriös” och ”konst” kan leda till att musiken blir uppfattad som alltför 

historisk, allvarlig och exklusiv. Därmed riskerar den att få dras med ”en finstämpel och en 

aura av etablissemang” (SOU 2006:34:17) som ett av sina kännetecken. En egenskap som 

verkar exkluderande och som för många kan utgöra ett hinder mot att kunna ta del av denna 

fascinerande musik vid levande konserter. Även en del artister och kompositörer som är 

verksamma inom västerländsk konstmusik uttrycker ibland aversion mot ovan nämnda 

benämningar. En av diskursens kända aktörer, den finske dirigenten och kompositören Esa-

Pekka Salonen (1958–), talar i ogillande ordalag om termen ”klassisk musik”: 

– Det jag håller på med kallas olyckligtvis så, men det är ett ord som ger helt fel 

referenser. Den klassiska perioden var ju tammefan för över tvåhundra år sedan. 

(Salonen, 2011:4) 

Här vänder sig Salonen emot att termen ”klassisk musik”, enligt hans uppfattning felaktigt, 

används som beteckning för hela den västerländska konstmusiken och därmed för alla dess 

olika epoker.
1
 Uttalandet beskriver den stora makten det lilla enstaka ordet kan utöva i ett 

visst sammanhang. 

Ur en synvinkel som är riktad mot några texter om västerländsk konstmusik utförs nedan 

en språklig analys av dessa. Därefter vidgas synvinkeln så att analysen även omfattar det 

historiska och sociokulturella sammanhang texterna har som upphov och uppgift att verka i. 

Som produkt av dessa analyser framkommer en fragmentarisk men kärnfull kritisk analys av 

diskursen kring västerländsk konstmusik. I denna diskursanalys ses diskursen, och dess egen 

skapade verklighet, som representerad i diskursens texter. 

1.1 Studiens upprinnelse och några inledande undringar 
Den tändande gnistan till föreliggande arbete bildades när jag studerade säsongsprogram och 

konsertprogram från några svenska konsertinstitutioner. Som musikpedagog med tydlig 

inriktning mot västerländsk konstmusik undrade jag för vilka målgrupper programmens texter 

                                                           
1
 Begreppen klassisk och klassisk musik är mångtydiga och därmed svårdefinierade. De används i och om olika 

sammanhang och får därför inte sällan olika betydelser. Enligt Nationalencyklopedin (NE) står begreppet 

klassisk för ”benämning på en tidsperiod som anses utmärkas av särskilt hög intellektuell skaparförmåga, och 

även på enskilda konstverk som tillskrivs förebildligt hög kvalitet och bestående verkningskraft” 

(Nationalencyklopedin, 2012a). Om begreppet klassisk musik skriver NE att det är ”musikverk som lyfts fram 

som speciellt värdefulla och därvid blivit del av ett kulturarv” (Nationalencyklopedin, 2012b). 
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och de kommande konserterna var ämnade. Musik och artister presenterades bl.a. på följande 

sätt:
2
 

De riktigt stora musikerna månar om detaljerna, det är här helheten skapas. När vår 

internationelle dirigentnestor Herbert Blomstedt dirigerar Mozarts fyrtionde 

symfoni har han ett långt livs erfarenheter med sig i bagaget: så ska 

blåsarstämmorna balanseras, så ska en fras moduleras, så ska stråket poleras … 

Nu är han här – chefdirigenten för Berlins filharmoniker och en av vår tids stora 

Mahlertolkare. Redan i sina första symfonier ville Mahler få rum med hela världen 

i sin musik: naturen, människan och civilisationen. Den tredje är i denna 

bemärkelse hans mest omfångsrika – allt ska med och därmed basta. Sir Simon 

Rattle besitter fältherrens övergipande blick och leder oss rätt i detta storslagna 

musikaliska äventyr för orkester, kör och mezzosopran. Solist är Magdalena 

Kožená – av många utnämnd till en av vår tids största sångerskor – som med 

sensuell känslighet också gjuter liv i Ravels exotiska Shéhérazade. 

… Flera stora musiker och gästdirigenter har under åren samarbetat med orkestern. 

Bland dirigenterna kan nämnas S. Sondeckis, J. Aleksa, K. Kondrashin, V. 

Fedosejev (Ryssland), N. Järvi (Estland), K. Masur, H. M. Schneidt, H. Kegel, J. 

Frantz and J. Wehnert (Tyskland), Ch. Bruck, J. S. Casadesus, C. Diederich 

(Frankrike), and O. W. Müller (USA). 

… Den första satsen är tematiskt en av Mozarts rikaste. I dess inledande 

orkesterritornell märks tonsättarens nya kärlek till mannheimarnas stil: stora 

crescendon och höjdpunkter. Solisterna presenterar tre egna teman: först deras 

sköna inträde i oktaver, därefter ett böjligt tema. Genomföringsdelen börjar med ett 

nytt tema i moll, nu dystrare och mer tvekande, varefter den för solisternas del 

huvudsakligen består av imitationer, arpeggion och löpningar. Till såväl denna sats 

som den följande skrev Mozart själv några av sina mest utsökta kadenser. Den 

känslovarma andra satsen har en mörk och ganska hemlighetsfull kolorit. … 

Citaten ovan ger exempel på hur svenska konsertinstitutioner presenterar västerländsk 

konstmusik med dess artister inför kommande konserter. Presentationerna använder sig ofta 

av uttryck som ”stora musiker”, ”stora tolkare”, ”internationell dirigentnestor”. Långa 

uppradningar av kanske berömda, men för de flesta av oss okända och svåruttalade namn är 

också vanligt förekommande. Så är även liknelser likt ”besitter fältherrens övergripande 

blick”. Bruket av metaforer är än mer frekvent; ”stora”, ”erfarenheter i bagaget”, ”stråket 

poleras”, ”höjdpunkter”, ”löpningar”, ”kolorit”. Många ord och uttryck kan härutöver vara 

obegripliga för personer som inte äger kunskap i språkbruket inom västerländsk konstmusik; 

”tematiskt”, ”orkesterritornell”, ”inträde i oktaver”, ”crescendon”, ”böjligt tema”, 

”genomföringsdelen”, ”imitationer”, ”arpeggion”, ”kadenser”. 

Med språket byggs – konstrueras – en verklighet upp. Språket i texterna ovan konstruerar 

kunskap om musik. En för denna studie angelägen undring blir emellertid: Musikkunskap? – 

Ja! Men ur vems perspektiv? Varför så ofta detta sätt att beskriva kommande konserter på? 

                                                           
2 Eftersom föreliggande studie är en diskursanalys kan  i denna själva diskursen ses som upphov till de 

förekommande texterna. Att ange texternas författare och beskriva deras respektive bakgrund är för föreliggande 

diskursanalytiska studie ointressant och skulle enligt min uppfattning förta en del av den diskursanalytiska 

ansatsens egenskaper (se kap. 5). I denna studie fokuseras på det diskursiva språkbruket, inte på de enskilda 

författarnas.  Därför, samt av viss forskningsetisk hänsyn, har jag valt att återge textexempel utan källangivelse. 
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Hos mig uppstår här ett antagande om att texterna ovan, och andra liknande texter som 

informerar om kommande konserter med västerländsk konstmusik, kan innehålla 

exkluderande mekanismer vars syfte är att stänga ute dem som enligt den konstmusikaliska 

diskursens ordning inte anses kvalificerade att ingå i denna. Föreliggande diskursanalytiska 

studie (se kap. 4 och 5) är utförd med avsikten att ta reda på om detta antagande kan stärkas. 

1.2 Västerländsk konstmusik – en stabil piedestalism  
”Klassisk musik behöver nya plattformar att presentera sig på” säger den norske, inom 

västerländsk konstmusik världsberömde, pianisten Leif-Ove Andsnes i 

musikdokumentärfilmen Högt spel (2009). Under de senaste decennierna har ansatser till att 

skapa sådana plattformar också gjorts. Detta ofta med intentionen att nå ut till nya 

publikgrupper. Som ett svenskt exempel kan nämnas Freskkvartetten som under 1960- och 

70-talen spred stråkkvartettmusik ut till fabriksgolv, kriminalvårdsanstalter, sjukhus och till 

andra för denna genre ovanliga rum – ofta ganska ”långt ifrån” de konventionella 

konserthusens pompa och ståt. I början av Freskkvartettens gärningar bedrevs deras 

uppsökande verksamhet i det dåvarande Institutet för Rikskonserters regi. Rikskonserter hade 

också ambitioner att nå ut till ny publik. Även de nuvarande konsertinstitutionerna uppvisar 

liknande ambitioner då de regelbundet bjuder in skolelever till konserter, instrumentprovning 

och ”öppna hus”. 

Trots sådana ambitioner och trots att även några av nutidens etablerade och internationellt 

välkända musiker visar fram en likartad strävan så har diskursen kring västerländsk 

konstmusik, enligt min uppfattning, ändå bevarat stora delar av sina reaktionära drag. Så 

Andsnes uttalande ovan har ändå fog för sig. Många yttringar i diskursen ter sig t.ex. 

fortfarande som mycket pretentiösa. Bland annat utövas ofta en stark piedestalism – många av 

diskursens aktörer framställs och framställer sig som musikaliska halvgudar.
3
 Ur denna 

piedestalistiska syn har även en genrens subkultur uppkommit: Till många konstmusikaliska 

institutioner har kopplats s.k. vänföreningar vars medlemmar har möjlighet att i ett slutet 

sällskap, likt en kyrklig församling, gemensamt understödja den piedestalistiska synen på 

konstmusiken och dess utövare. Dessa och liknande anspråksfulla inslag medför att 

västerländsk konstmusik framstår som synnerligen exklusiv. Den statliga offentliga 

utredningen Den professionella orkestermusiken i Sverige (2006) säger om detta att: 

Den klassiska musiken har också haft en stark position i den allmänkulturella 

kanon – en finstämpel och en aura av etablissemang har länge hängt med den 

klassiska musiken och dess företrädare. […] Den klassiska musiken[s] livskraft 

formas självklart av de levande människor som förvaltar den, och inte av en 

abstraktion kallad ”Traditionen” eller till och med ”Den Stora Traditionen”, en lika 

formlös som abstrakt begreppsapparat som riskerar att blanda ihop anekdoter med 

historiska fakta, självbild med behovet av att bevara den musikaliska kanon. (SOU 

2006:34:17) 

Vidare framhålls att 

                                                           
3
 Detta ofta återkommande sätt att exponera diskursens aktörer har gjort att jag inför föreliggande studie 

konstruerat begreppet piedestalism. 
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Orkestrarnas publik har på senare tid minskat kraftigt. (ibid.:9) 

samt att 

Det generella intrycket, som baserar sig på orkestrarnas egna uppskattningar och 

undersökningar, är att publiken i dag främst utgörs av en svensk medelklasspublik. 

(ibid.:108) 

Den venezuelanske musikern, ekonomen, politikern samt grundaren av El Sistema,
4
 José 

Antonio Abreu menar att 

our social problems all stem from a sense of exclusion. […] So we have to fight to 

bring as many people as we can, everyone, if possible, into our wonderful world: 

the world of music, the world of the orchestra, of singing, of art (Abreau, 

2009:DVD). 

Dirigenten Gustavo Dudamel, som är uppväxt och utbildad inom El Sistema, framför sina 

åsikter i ett uttalande för Dagens Nyheter: 

– Man kan ha världens bästa orkester, men det spelar ingen roll om den inte når ut. 

I Venezuela är musik en rättighet och en del av författningen, precis som 

sjukvården. Konst och kultur måste vara något lika självklart som sportlov. Och 

tala inte om pengar; kultur får inte vara något som bara angår två procent av 

befolkningen. (Dudamel, 2010:12) 

Kan det vara så att genrens exklusiva framtoning leder till att en stor del av vårt lands 

invånare upplever sig diskvalificerade som deltagare i den konstmusikaliska samvaron? Kan 

detta i så fall, i sin tur, leda till att vårt gemensamt offentligt finansierade konstmusikaliska 

utbud – symfonikonserter, kammarmusikkonserter, opera – når ut till alltför få i denna vår 

gemensamhet? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att utifrån ett kritiskt förhållningssätt undersöka 

konsertinstitutioners informativa texter inför konserter med västerländsk konstmusik – att leta 

fram texternas ”mening och makt”.
5
 För att nå detta syfte är en kritisk diskursanalys (se kap. 

5) av några sådana informativa texter utförd. 

I det första analysstadiet inriktar sig analysen på att upptäcka den ideologiska makt som 

texterna kan utöva i form av utestängningsmekanismer. Sådana kan ligga dolda i texternas 

språkliga utförande (Fairclough, 1995a). I det andra analysstadiet analyseras hur texterna 

konstrueras genom intertextualitet och interdiskursivitet (5.3) samt hur texterna kan uppfattas 

av läsare. Det tredje analysstadiet inriktar sig på att studera texternas plats i ett bredare 

                                                           
4 El Sistema är ett offentligt finansierat samt även ideellt utfört musikutbildningsprogram i Venezuela. Det 

grundades 1975 av José Antonio Abreu och hade under många år namnet Fundación del Estado para el Sistema 

Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela (Wikipedia, 2012a). 

5
 Uttrycket är lånat från titeln på boken Textens mening och makt under redaktion av Göran Bergström och 

Kristina Boréus (2005a). 
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historiskt, kulturellt och socialt sammanhang. Detta analysstadium uppdagar orsakerna till att 

texterna med sina olika budskap har det utseende de har. 

Språket i diskursen kring västerländsk konstmusik har skapats, formats och utvecklats 

under en lång tidsperiod. Att vår tids texter om västerländsk konstmusik ser ut som de gör 

beror till stor del på skeenden längre bak i tiden. Inom diskursen brukas och utövas därtill 

oftast språket på ett omedvetet och okritiskt sätt. Slavoj Žižek
6
 (1949–) skriver med viss 

anknytning till detta att ”Ideologi är en social realitet vars själva existens förutsätter 

aktörernas okunskap om dess essens” (Žižek, 2001:27). I studiens syfte ingår därför inte att 

anklaga och ironisera. Jag kan här också infoga att jag genom åren själv varit upphovsman till 

ett flertal texter där diskursen har haft ett fast grepp om min penna. 

1.4 Uppsatsens disposition 
Uppsatsens disposition följer en ordning som kan anses gängse i studier där diskursanalys 

tillämpas. Det går att se uppsatsen som indelad i fyra huvuddelar: (i) – Kapitlen 1 och 2; dessa 

inledande kapitel redogör för anledningen till studiens tillblivelse och förklarar varför mitt 

antagande om att det kan förekomma exkluderande mekanismer i de informativa texterna har 

uppkommit. Här redogörs även för studiens syfte, för det avgränsade analysområdet samt för 

den uppmärksammade problematiken med dess frågeställningar. (ii) – Kapitlen 3, 4 och 5; 

inom dessa kapitels ram framläggs en forsknings- och litteraturöversikt som följs av 

vetenskapsteoretiska och metodologiska reflektioner samt därefter en redogörelse för den 

diskursanalytiska ansatsen. (iii) – Kapitlen 6 och 7; här redovisas det empiriska materialet 

samt utförandet av själva diskursanalysen. (iiii) – Kapitel 8; i detta avslutande kapitel 

diskuteras och konkluderas det framkomna analysresultatet utifrån studiens syfte och 

frågeställningar tillsammans med resultat och tankar från tidigare utförd närliggande 

forskning och annan tillämplig litteratur. 

2 Bakgrund 

2.1 Forskarposition och utgångspunkt 
Diskursanalytiker studerar sociala företeelser utifrån den egna verkligheten (Diaz-Bone, 

1999). En stor del av min egen verklighet har under den största delen av mitt nu snart 55-åriga 

liv utspelats i den svenska kommunala musikskolan; den första tiden som elev, därefter som 

musikpedagog med ämnena cello, piano, kammarensemble och orkester. 

Hos den svenska kommunala musikskolan finns ett ansvar att hos barn och ungdomar 

väcka ett intresse för västerländsk konstmusik både som musikanter och konsertbesökare. Vi 

har ett kulturarv att förvalta. Som musikpedagog har jag under en 30 år lång verksamhet haft 

som daglig uppgift att vägleda musikskoleelever in i den västerländska konstmusikens värld 

och kunskapsområde. Dessa år har varit fyllda av många goda framsteg och mycket glädje hos 

både mina elever och mig. Dock har även ibland stunder av smärta och bedrövelse infunnit 

                                                           
6
 Slavoj Žižek (1949–), slovensk psykoanalytiker och filosof,  främst specialiserad som kritisk teoretiker samt 

som ideologianalytiker. Žižek är verksam bl.a. vid institutionen för sociologi vid Ljublianas universitet samt vid 

The European Graduate School i Saas-Fe, Schweiz (European Graduate Schools homepage, 2011).  
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sig. I synnerhet då elever valt att sluta spela. Min metodiklärares devis om att 

”undervisningen skall vara så lustfylld så att även de som väljer att sluta ändå behåller en 

positiv bild av musiken och då istället vill bli del av publiken” har vägt tungt i min 

undervisning. Denna devis är i grund och botten det ursprungliga skälet till att denna uppsats 

blev till. 

2.2 Vad står i inbjudningarna? 
Inom musikens värld, eller olika världar, tvingar olika genrer, spelplatser, målgrupper och 

tidpunkter fram olika språkbruk. Vad som helst kan och får inte sägas var, när och hur som 

helst! Nedan visas informativa texter om fyra olika genrer: 

Sarah Dawn Finer är aktuell med sitt andra fullängdsalbum Moving On, som vid 

släppet i augusti gick rakt in på förstaplatsen på såväl albumlistan som iTunes 

försäljningslista och dessutom redan sålt guld. Albumet har fått titeln Moving On, 

från låten hon tävlade med i Melodifestivalen och som gått varm på radio sedan 

dess. Sarah Dawn Finer personifierar uttrycket ”artisten som gjort allt”. Vi är 

väldigt glada att ha en av Sveriges absolut bästa röster hos oss. 

När tre av Sveriges ledande folkmusiker slår sig samman kring traditionella rytmer 

och instrument men kombinerar detta med ett modernt sound och tänjer gränserna 

maximalt blir resultatet knotigt, vresigt, mörkt dunkande och ofta alldeles 

underbart vackert och sirligt. Boot består av Totte Mattson, Ola Bäckström, och 

Samuel Andersson. Tre musikanter som vi tidigare mött i grupper som Groupa och 

Hedningarna. 

En skönsvängande och väloljad kvartett tillsammans med en sångerska som älskar 

jazzmusik från 50- och 60-talet och inte kan låta bli att skriva låtar i samma anda. 

Dansanta sånger, humoristiskt och lekfullt framförda. Karin Burman har sjungit i 

flertalet egna jazzkonstellationer sedan mitten av 90-talet, då hon släppte två skivor 

med eget material. Hon har musicerat med musiker som Putte Wickman och 

Anders Berglund och varit vokalist i Jazz Preachers och Smokerings Big Band. 

2006 startade hon projektet Karin & Co, som nu lever vidare i Karin Burmans 

Kvartett. 

Linda Dahl Laursen är en av de mest framgångsrika pianisterna i sin generation i 

Danmark och Sverige. Hon har inte bara gjort sig känd inom konsertsammanhang, 

utan även vunnit eller fått topplaceringar i nästan alla tävlingar hon deltagit i. Linda 

är utbildad vid Det Jyske Musikkonservatorium i Århus och vid Musikhögskolan i 

Malmö. Hon tilldelades titeln Master of Fine Arts Degree hösten 2005 och 

avslutade hösten 2007 sin utbildning från Solistklassen i Malmö. Våren 2009 

medverkade Linda i Aurorafestivalen med ett bejublat framträdande. 

Genom språkliga konstruktioner likt de ovan exemplifierade uppkommer förhållanden mellan 

makt, kunskap och läsare som kan leda till att hindrande faktorer uppstår. Varje genre har sitt 

speciella språkbruk och sätt att informera: Exempelvis så har en melodifestivalslåt ”gått varm 

på radio”. Folkmusikers resultat blir ”knotigt, vresigt, mörkt dunkande”. En jazzkvartett är 

”skönsvängande och väloljad”. En i västerländsk konstmusik skolad pianist ”är en av de mest 

framgångsrika pianisterna i sin generation”. Vidare framhålls i texterna ovan, och ofta i 

liknande sådana, att jazzmusiker har utvecklats musikaliskt genom att musicera tillsammans 

med andra jazzmusiker medan västerländska konstmusikers musikaliska utveckling beskrivs 

genom att räkna upp vilka musikkonservatorier, musikakademier och musikhögskolor 
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musikern har studerat vid samt vilka utbildningsnivåer och tävlingspriser detta har lett till; 

”Hon har […] vunnit eller fått topplaceringar i nästan alla tävlingar hon deltagit.” 

Språkbruket och sättet att informera kan utgöra en av sållningsmekanismerna som avgör 

vem som vill – får – vara med eller inte. Härur framkommer ett behov av att analysera 

diskurserna inom musik- och konsertinstitutioner för att dechiffrera språket hos dessa så att 

det dolda budskapet framkommer; alltså det som vid ett mer kritiskt betraktande kan 

upptäckas ”bakom” de skrivna orden eller som ”beslöjat” av orden. Den franske 

diskursanalytikern Michel Foucault
7
 skriver på sitt poetiska och speciella sätt om detta att 

alla manifesta diskurser i hemlighet skulle vila på något redan-sagt; detta redan-

sagda skulle inte bara vara en redan uttalad fras, en redan skriven text, utan ett 

”aldrig-sagt”, det vill säga en okroppslig diskurs, en röst lika tyst som en vindpust, 

en skrift enbart bestående av sitt eget avtryck. […] Varje manifest diskurs skulle 

när allt kommer omkring inte vara annat än den förtryckande närvaron av vad den 

inte säger, och detta ickesagda skulle vara ett tomrum som inifrån urholkar allt som 

sägs. (Foucault, 2002:39–40) 

Visserligen består diskurserna av tecken; men de nöjer sig inte med att begagna 

dessa tecken för att beteckna ting. Det är detta mera de uträttar som gör det 

omöjligt att reducera dem till språk och tal. Det är detta ”mera” som måste tas fram 

och beskrivas. (Foucault, 2002:67) 

För föreliggande studies del handlar det om att läsa ”det som står mellan raderna”; ”om att 

försöka lyssna till det som faktiskt inte sägs, och försöka förstå funktionen för det outsagda” 

(Forkby, 2007:82). Det vill säga att med utgångspunkt i diskursens texter söka fram 

diskursens outtalade samförstånd. 

2.3 Avgränsning 
Föreliggande diskursanalytiska studie inbegriper analyser i tre dimensioner (5.3, bilaga). I 

enlighet med detta tar studien i den första dimensionen sin avgränsade utgångspunkt i texter 

från marknadsförings- och PR-material inför kommande konserter med västerländsk 

konstmusik. Utifrån denna avgränsning utförs en textanalys på en empiri bestående av 

strategiskt utvalda (4.3, 6) texter hämtade från betydande svenska offentligt finansierade 

musikinstitutioner (6, 7.1). Studiens diskursanalytiska ansats (5.3) leder emellertid till att 

analysområdet därefter kommer att vidgas till att i den andra dimensionen även omfatta den 

diskursiva praktik (7.2) inom vilken texterna produceras och konsumeras. I den tredje 

analysdimensionen analyseras den sociokulturella kontext som texterna härrör från och avses 

att verka i; västerländsk konstmusik med konsertgivande institutioner (7.3). 

2.4 Problemställning – Obehöriga äga ej tillträde! 
”Ingen kommer in i diskursens ordning om han inte uppfyller vissa krav eller inte från början 

är kvalificerad för att uppfylla dem.” (Foucault, 1993:26) säger Michel Foucault 1970. I min 

                                                           
7
 Michel Foucault (1926–1984) var en fransk filosof, social- och idéhistoriker, vetenskaps-, litteratur- och 

kulturteoretiker samt sociolog. Foucault är dock allra mest ihågkommen för sina granskningar av våra olika 

samhällssystem. Dessa granskningar resulterade i hans genomgripande diskursanalytiska arbeten till vilka 

nutidens diskursanalytiker ofta refererar. 
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tidigare forskning och uppsats – Leonard Bernstein och The Norton Lectures – framkom att 

västerländsk konstmusik är vaktad genom olika hinder för tillträde 

(utestängningsmekanismer); bl.a. av krav på faktiska ämneskunskaper samt av kännedom om, 

och införlivade kunskaper i, diskursens ritualer, manér och sätt att uppföra sig 

(kunskap/maktrelationer) (Källstrand, 2009). Härav har mitt forskningsintresse blivit än mer 

riktat mot västerländsk konstmusiks inneboende maktutövning; med dess makthierarkier och 

utestängningsmekanismer samt med dess ritualer och attribut. 

Mitt forskningsintresse har även en del av sitt ursprung i mitt arbete som musiklärare inom 

vilket jag möter elever med många olika typer av skiftande bakgrunder. Vad som dock, enligt 

min uppfattning, är gemensamt för alla mina elever är den starka fascinationen för 

västerländsk konstmusik. Denna gemensamma fascination har för mig framstått allt tydligare i 

dessa dagar då jag med tillgång till Spotify
8
 har fått möjligheten att när som helst, i stundens 

plötsliga infall, för mina elever kunna spela upp i stort sett vad som helst av inspelad 

västerländsk konstmusik. 

Trots att många av eleverna i vår svenska modell av musikskola – den kommunala 

musikskolan – fortfarande erbjuds och erhåller en ganska gedigen utbildning i västerländsk 

konstmusik, innefattande eget spel, ensemblespel samt mycket goda möjligheter att uppleva 

konserter med västerländsk konstmusik, så har jag under årens lopp märkt av ett vikande 

intresse för levande konserter med denna typ av musik. Det är allt färre som för mig berättar 

om egna konsertupplevelser och det är allt färre som anmäler sitt intresse för planerade 

gemensamma konsertbesök. Liknande tankar och iakttagelser har jag även stött på i 

nyhetsmediers rapporter. I Dagens Nyheters kulturdel den 25 april 2010 fyller en bild på den 

venezuelanske dirigenten Gustavo Dudamel hela framsidan. Den pålagda texten lyder: 

Klassiskt i betongen 

Den världsberömde dirigenten Gustavo Dudamel lär elever i Göteborgsförorten 

Hammarkullen klassisk musik. 

I artikeln När dirigenten kom till Hammarkullen av Sanna Torén Björling, inne i kulturdelen, 

kan man sedan läsa: 

– För mig försvann musiken. Jag såg bara deras ansikten. Några tappade verkligen 

hakan, andra gjorde allt för att hålla masken. Efteråt gick nog de flesta därifrån 

utan att riktigt veta vad de hade varit med om. Det kan inte ha varit många där som 

hade hört klassisk musik live förut, … (Torén Björling, 2010:12) 

”Det kan inte ha varit många där som hade hört klassisk musik live förut” Jag ställer mig här 

frågan: Varför är det så? 

Vd:n för Länsmusiken i Stockholm, Fredrik Österling, säger till DN att 

Antalet instrumentalelever och närvaron av klassisk musik i skolan minskar. Som 

en logisk följd minskar andelen yngre i publiken. Samtidigt verkar många yngre 

                                                           
8 Spotify är ett svenskt multinationellt företag med en online-musiktjänst som, med bl.a. reklamfinansiering, gör 

det möjligt att lyssna till strömmad musik över internet. Olika uppgraderingar, t.ex. utan reklam men mot egen 

betalning, finns även att tillgå. Mot betalning finns musiken även nedladdningsbar. (Wikipedia, 2011a) 
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intressera sig för den klassiska musiken via andra arenor än konserthusen. 

(Österling, 2012:4) 

I samma anda uttalar sig kulturjournalisten Gunilla Brodrej: 

Kunskapen om klassisk musik verkar ligga på bottennivåer hos den breda 

allmänheten och även i musiklärarkåren. Däremot tror jag mig ana ett sug bland 

kulturintresserade ungdomar efter den analoga musiken. (Brodrej, 2012:4) 

Företrädare för konsertinstitutioner och kulturjournalister har börjat belysa problemet 

(problemställningen) samtidigt som västerländsk konstmusik finner nya vägar att nå ut. Med 

anledning av att musikfestivalen i Borlänge, Peace & Love-festivalen, kommer att ta in 

västerländsk konstmusik i sitt festivalprogram delger oss musikjournalisten Martin Nyström 

följande uppfattning: 

Att låta den klassiska musiken bli del av festivalatmosfären på en stor popfestival 

är att sänka trösklarna rejält – de som fortfarande finns inför att besöka ett 

traditionellt konserthus. Och som i dag hejdar så onödigt många från att hitta den 

klassiska musik som också kan ingå i ”soundtracket till mitt liv”. (Nyström, 

2012:6) 

Kan det vara så att dessa ”onödigt mångas” kulturella status inte är tillräckligt hög eller 

tillräckligt specifik för att de fulltständigt skall känna sig behöriga och välkomna till 

konserthusen; till konserter med västerländsk konstmusik med deras genom historien 

utvecklade krav på stilfullt uppförande och rituella manér? Citaten ovan ger en antydan om att 

det fortfarande finns ett intresse för själva den ”klassiska” musiken men att intresset att 

medverka i dess tillhörande diskursiva procedurer och ritualer börjar avta. Dessa diskursiva 

procedurer har sina ursprung långt tillbaka och har utvecklats och förfinats genom historien. 

Den nutida diskursen kring västerländsk konstmusik bär följaktligen inte skulden till att dessa 

utestängande – exklusiva – manér återfinns i diskursen (7.3.1). 

2.5 Frågeställningar 
Utifrån denna studies syfte och problemställning ställs här följande forskningsfrågor: 

- Hur beskrivs musik och artister i informativa texter – säsongsprogram, 

programtidningar, flygblad – inför kommande konserter med västerländsk 

konstmusik? 

- Vilka funktioner fyller de informativa texterna? 

- Vilka läsarreaktioner kan de informativa texterna framkalla? 

Dessa tre undringar leder fram till studiens essentiella frågeställning: 

- Till vilka riktar sig de informativa texterna? 
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3 Forsknings- och litteraturöversikt  

Det existerar inte så många studier över hur människor skriver, talar och tänker om musik. 

Enligt Lars Lilliestam, professor i musikvetenskap vid Göteborgs universitet, är detta ett 

eftersatt forskningsområde (Lilliestam, 2009). Föreliggande arbete avser, som ovan beskrivits, 

att studera och analysera texter i reklammaterial inför konserter samt av beskrivande texter i 

konsertprogram. Dessa texter finns utgivna innan själva konsertevenemanget äger rum; alltså 

före den tidpunkt då det offentliga rent musikaliska framförandet börjar. Några redan utförda 

svenska eller andra nordiska studier av sådana texter har jag ännu inte hittat. Här visar sig en 

viss forskningslucka. 

I och med att föreliggande studie vidgar analysen mot den sociokulturella kontext texterna 

härör från och verkar i så står ändå närliggande och relevant forskningslitteratur att finna. 

3.1 Textanalyser 
Föreliggande diskursanalys tar som analytisk utgångspunkt fasta på att studera diskurs i texter 

om musik. Ett till mitt i många avseenden närbesläktat arbete som också gör detta men som 

studerat texter som producerats efter konserter är Kristina Widestedts doktorsavhandling Ett 

tongivande förnuft – Musikkritik i dagspress under två sekler (2001). Liksom i föreliggande 

studie ses här metaforer som bärare av bakomliggande ideologi samt som dolda utövare av 

makt. Utstuderade och förfinade metaforer i konsertrecensioner är vanligt förekommande. 

Detta överkultiverade metaforiska skrivsätt är mer till för att förstärka recensentens position 

inom diskursen snarare än att informera om och värdera själva det musikaliska framförandet. 

Spridandet av musikkunskap kommer i andra hand: 

Musikkritikern lägger en ordmatta mellan musiken och lyssnaren/läsaren, ett flöde 

av prat som riskerar att spola bort musikupplevelsen. Detta monologiserande 

tenderar att övergå i alltför stora mått av stilistisk självmedvetenhet, vars 

huvudsakliga syfte tycks vara att profilera skribenten snarare än att konstruera 

kunskap om musiken. (Widestedt, 2001:151) 

Vid en jämförelse mellan Widestedts avhandling och föreliggande studies fyra inledande citat 

(1.1) hittas gemensamma aspekter med nedan diskursanalytiska arbete; förutom sofistikerade 

metaforer återfinns i dessa även svårbegripliga ord och den retoriska tekniken namedropping.
9
 

För en alltmer diskursinitierad individ blir metaforer, som vid de första läsningarna krävt 

reflektion för att förstås, så småningom så naturliga att de begrips utan vidare 

tankeverksamhet. De blir till s.k. inaktiva metaforer (5.3.1). Många av dessa har varit, och är, 

så flitigt använda att de, inom sina olika diskurser om musik, har blivit så inaktiva att de 

                                                           
9 Namedropping är en retorisk teknik som innebär att man i en diskussion eller text uttalar (skriver) ett eller flera 

namn inom ett kunskapsområde eller verksamhet för att markera eller simulera stor kunskap eller erfarenhet 

inom det diskuterade området. Namnet eller namnen rabblas med denna teknik upp utan att de sätts in i sina 

sammanhang. Genom att nämna namn på auktoriteter vill man visa att man är insatt och erfaren inom det 

diskuterade området (Wikipedia, 2011b). (Jag är medveten om att jag själv använder denna teknik i inledningen 

av 4.4.) 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kunskap
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stelnat till klichéer (Lilliestam, 2009). I föreliggande studies analyserade diskurs i texter om 

västerländsk konstmusik märks sådana metaforiska klichéer i de fyra inledande citaten (1.1): 

”höjdpunkter”, ”löpningar”, ”stora musiker”. 

Det existerar ett flertal olika diskurser i texter om musik. Dessa varierar mellan olika 

musikaliska genrer. Vid en jämförelse av språkbruket mellan dessa olika diskurser märks ofta 

en tydlig skillnad (se 2.2). Ändå kan det ibland, om metaforerna betraktas avskiljda från sina 

sammanhang, vara svårt att bedöma vilken musikalisk genre eller till och med vilken konstart 

de skildrar (Widestedt, 2001). Det är dock få skribenter som har kompetensen, som till stor 

del innefattar metaforiska insikter, att på ett diskursinitierat sätt kunna skriva om flera olika 

genrer (Lilliestam, 2009). I varje diskurs existerar diskursspecifika ord som ibland står för 

samma betydelse som ett annat ord i en annan diskurs. De är så gott som synonyma men har 

sina respektive diskursiva platser. Ett sådant exempel är: kompositör, komponist, tonsättare, 

låtmakare, låtskrivare, visdiktare, singer/songwriter (Lilliestam, 2009). I texter om 

västerländsk konstmusik återfinns ord och metaforer som hänsyftar till andra finkulturella 

sammanhang. Inom musikjournalistiken märks detta tillvägagångssätt någorlunda tydligt: 

skriver man om konstmusik refererar man till annan konstmusik, skriver man om 

rock jämför man med annan rockmusik. Det är sällan man överskrider dessa 

gränser, vilket leder till att de musikaliska reviren befästs. (Lilliestam, 2009:195) 

De uppräknade synonymerna ovan har sina platser inom sina respektive ”musikaliska revir”. 

Det innebär också att de nästintill synonyma orden tillerkänns olika laddningar och olika hög 

kulturell status. Texter om konstmusik är ofta formulerade med ett mer svårbegripligt 

språkbruk än det som förekommer i texter om populärmusik (Lilliestam, 2009). 

Diskursanalysers empiriska material är oftast texter som i många fall även innefattar tal 

och bilder. Inom den musikpedagogiska forskningen har diskursanalys blivit en alltmer flitigt 

nyttjad ansats. Med en, som i föreliggande studie, kritisk diskursanalytisk ansats – CDA (5.3), 

går det att analysera musikpedagogiska texters språkliga struktur och formella innehåll för att 

se vilka verkningar dessa språkliga utformningar bidrar till inom musikaliska 

kunskapsutvecklande processer (Johansson, 2007). Kritisk diskursanalys (CDA) ser språket 

och språkliga handlingar som en möjliggörande funktion med vilken det går att förändra 

diskurser. Samtidigt ser CDA språkliga handlingar som bestämda av sociala och kulturella 

omständigheter (Johansson, 2007). Därför blir språkliga stereotyper så ofta accepterade, tagna 

för givna och fortlever ofta länge inom sin diskurs. 

Utöver analyser av texters lexikon och metaforer m.m. inbegriper CDA även analyser av 

och sökande efter texters intertextualitet och interdiskursivitet (5.3). Ett exempel som något 

visar hur intertextualitet kan löpa genom musikpedagogiska texter är David Björlings (Jussis 

far) sånghäfte Hur man skall sjunga. I detta häfte beskrev Björling den sångpedagogik han 

tillämpade på sina egna barn. I Björlings nedtecknade instruktioner märks en intertextualitet 

genom att hans anvisningar uppvisar textlig släktskap med samtida italienska sångskolors 

textliga anvisningar. Intertextualiteten märks tydligt vid en jämförelse mellan Björlings 

sångskola och Enrico Carusos Hur man skall sjunga: Några praktiska vinklar. Carusos 

sångskola, som kom i svensk utgåva 1914, ”innehåller förutom den identiska titeln en hel del 

retoriska likheter med David Björlings text” (Liljas Juvas, 2007:353). En intertextualitet som 

sträcker sig längre bakåt i tiden märks då en del av Björlings instruktioner uppvisar 
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överensstämmelse och släktskap med instruktioner ur Niccola Vaccajs Metodo Pratico från 

1834 samt ur Franco Lampertis båda sångskolor från 1864 och 1883. Även i dessa italienska 

sångpedagogers nedtecknade sånginstruktioner syns intertextuella drag bakåt då de visar 

likheter med ”idéer från den gamla italienska skolan, idéer som David Björling kan ha 

traderat” (Liljas Juvas, 2007:353). En mer spektakulär ”intertextualitet” visar sig när det 

framkommer att David Björlings sångpedagogiska modell uppvisar stor överensstämmelse 

med den inom instrumentalundervisningen i nutid ofta tillämpade Suzukimetoden (Liljas 

Juvas, 2007). Även i organisters diskurs syns verkningar av diskursiv intertextualitet då 

organister representerar en oavbruten tradition av improvisationskonsten som dock uppvisar 

olika karaktärsdrag beroende på vilken nationell kultur, kyrklig representation och liturgisk 

utformning den härrör ifrån (Johansson, 2007).  

3.2 Kultursociologiska aspekter 
Eftersom föreliggande studie även riktar analysen mot den sociokulturella kontext de i studien 

analyserade texterna ingår i så äger även tidigare forskning och tidigare framställd litteratur 

om denna kontext relevans i forskningsöversikten. 

Musik är: ”icke-verbala av människan organiserade ljud som hon på olika sätt använder 

socialt och tillskriver betydelser” (Lilliestam, 2009:24). Musik fyller funktioner inom sociala 

grupperingar inom vilka musiken också får innebörder, med andra ord; markerar en 

åskådning. ”Musik är ideologi” (Lilliestam, 2009:32). 

Musik sammankopplas på olika sätt med ideologier och musik är också ideologiskapande. 

När vi visar fram vår musiksmak visar vi också något av vem vi är, vem vi vill vara, vad vi 

tror på och vilka värderingar vi står för. Musik kan vara ett hjälpmedel för att orientera sig i 

och finna plats i tillvaron (Lilliestam, 2009). Att t.ex. gå på konsert kan vara en ritualiserad 

handling som bekräftar en social samhörighet. Konsertbesöket kan också ses som en 

bekräftelse av ens egen personliga livshistoria och av ens egen ideologiska hållning (Bossius 

& Lilliestam, 2011). Det är själva det klingande i musiken som är det centrala och som är 

redskapet vi använder i de sociala sammanhangen (Lilliestam, 2009). Enligt mig är dock 

själva det organiserade ljudet, isolerat från sitt sammanhang, fritt från diskurs och ideologi. 

En del musikgenrer är, p.g.a. deras bakomliggande ideologi, exklusiva i den meningen att 

det endast är en viss social kategori av människor som egentligen ”äger tillträde” till genren. 

Övriga, som icke tillhör denna sociala kategori, stängs då alltså ute. Risk för en genre att bli 

exklusiv (utestängande) kan föreligga om ljudet musikgenren frambringar är underligt eller 

extremt samt om genrens anseende, uttryckssätt och kännetecken starkt förknippas med en 

speciell rörelse, kultur eller subkultur. Dessa element, speciellt anseendet, kan förstärkas 

genom etikettsättande och kulturellt stereotypiserande. Här har musikutbildningarna för barn 

och ungdomar en mycket viktig uppgift att utföra. Den är att bemöda sig om att reducera 

makten hos sådana stereotyper. Detta kan ske genom att musiklärarna tillsammans med 

eleverna under många tillfällen får möjligheter att livaktigt och levande upptäcka och uppleva 

procedurer inom olika musikaliska genrer. Sådana procedurer eller fenomen är relativt 

oberoende av kulturellt kapital (Swanwick, 1988). Enligt min uppfattning är det dock 

musikgenrens sociokulturella sammanhang som måste förändras. Avgörande möten i 

konsterna upplevs lättare utanför skolan; i andra grupper efter eget val (Swanwick, 1988). 



 

13 

 

Bourdieus habitusbegrepp (5.2.3) finns numera definierat som begreppet musikalisk 

habitus. Det är definierat som 

en produkt av en människas uppväxt, erfarenheter, ursprung, familjebakgrund, 

kamrater och umgänge och närmiljöns förutsättningar och erbjudanden. En 

musikalisk habitus innebär att man har utvecklat en smak eller avsmak för vissa 

sorters musik, en vana vid att förstå och tolka vissa sorters musik och kanske även 

en förmåga att utföra musikaliska handlingar, som till exempel att sjunga eller 

spela ett instrument. (Bossius & Lilliestam, 2011:293) 

Att trotsa och förändra sitt ärvda och genom sin livshistoria utvecklade habitus – de i kroppen 

och sinnet ”inristade” vanorna – kräver uppoffringar och mod. Sett utifrån ett bourdieuskt 

perspektiv har det visat sig att bland individerna i olika konsertpubliker så är det ganska få 

som är beredda och vågar ge sig ut i okända musikaliska områden. Det är främst individer 

med högt kulturellt eller högt ekonomiskt kapital, eller bådadera, som hämningsfritt rör sig 

mellan flera olika musikaliska genrer. Det är den övre medelklassen som bekvämast får störst 

tillgång till det totala musikutbudet. De med låga kapital vågar oftast inte trotsa sina habitus 

gränser för att ge sig in i för dem främmande musikaliska diskurser med för dem okända 

konstnärliga uttryck samt obekanta diskursiva procedurer (Karlsen, 2007). 

Utifrån en annan bourdieusk aspekt bör här också framhållas att konstnärliga uttryck ofta 

beskrivs som att de befinner sig utanför sin egen analyserbara diskurs och att de där utanför 

står emot diskursens inneboende maktutövningar; ”motståndet mot analys av konstverk och 

konstnärliga kunskapsformer är uttryck för ett försvar av myten om den ojämförlige 

konstnären, som inte kan likställas med vanliga dödliga” (Johansson, 2007:183). 

3.3 Ett genealogiskt perspektiv  
Ett genealogisk perspektiv inriktar sig på att synliggöra och förklara historiska maktrelationer 

med syftet att finna grunder och förutsättningar för att förklara och kritisera fenomen i vårt 

nutida samhälle (Lindgren, 2007:262; Beronius, 1991:34). Foucault (fotnot 7) tillför till sitt 

genealogiska tänkande en teori om förhållandet mellan makt och kunskap samt därtill 

begreppet utestängningsmekanismer (5.2.1). 

I musikhistorien återfinns ett flertal exempel på hierarkibildningar med diskursiv 

maktutövning inom vilka diskursens olika utestängningsmekanismer kunnat verka. Det 

kanske tydligaste exemplet är diskursens utestängning av kvinnor (jfr. 7.3.1.2). Denna 

utestängning har omfattat en stor del av diskursens olika praktiker. Inom den diskursiva 

praktik där musikens historia skrivs var utestängningen i det närmaste total (Pettersson, 2004). 

Det finns dock några diskursiva praktiker inom vilka kvinnor välkomnades. I diskursens 

hierarkiska mönster fanns det plats för kvinnor som musor, mecenater eller 

underhållningsmusiker. Exkluderingen av kvinnor i musikhistorieböcker kan bero på 

historiografiska orsaker, som på musikhistorikers ensidiga fokuserande på en liten grupp 

geniförklarade – piedestaliserade – män, i synnerhet Beethoven. En del i denna geniförklaring 

av Beethoven bestod i kanoniseringsprocessen
10

 av hans nionde symfoni. Samtidigt 

                                                           
10

 kanon, en lista av konstnärliga verk som anses vara de mest värdefulla samt representativa och som därför bör 

ingå i kulturarvet. 
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kanoniserades Wagners förståelse och tolkning av denna symfoni. Genom dessa händelser 

uppstod ett värdesystem i vilket symfonin som konstmusikalisk genre blev ansedd som den 

musikaliskt sett mest högstående genren (jfr. 8.5). Den tonsättare som komponerade 

symfonier tillerkändes även han en speciell status; ibland till och med en geniförklaring. 

Dessa geniförklaringar gjordes främst för att säkra de samtida bildade männens 

maktpositioner i samhället. Strävade man efter inflytande i samhället var god bildning ett 

måste. Om man ville klättra i samhällshierarkin var stor kunskap om och flitig delaktighet i 

diskursen kring västerländsk konstmusik nästan en förutsättning. Musikhistorisk kunskap blev 

t.ex. i Sverige vid mitten av 1800-talet ansedd som värdefull och betydande bildning 

(Pettersson, 2004). 

Som avslutning på detta kapitel återknyter något jag till dess början (3.1). Makt utövas 

inom specifika domäner under vissa historiska omständigheter. Foucaults genealogiska 

betraktelsesätt visar att utövande av makt och fastställande av kunskap förutsätter varandra. 

Den foucauldianska sammankopplingen av makt och kunskap leder till att sanningsbegreppet 

blir till ett föränderligt – relativt – begrepp: ”Varje sanning är någons sanning formulerad som 

neutral kunskap men förbunden med makt” (Widestedt, 2001:35). 

4 Vetenskapsteoretiska och metodologiska reflektioner 

Föreliggande studies diskursanalytiska ansats – Kritisk diskursanalys – Critical Discourse 

Analysis (CDA) (5.3) inbegriper både teoretiska grundvalar och därtill ett adekvat metodiskt 

tillvägagångssätt. Jag har, här och senare, ändå valt att redogöra för studiens teoretiska 

utgångspunkter i särskilda avsnitt. 

4.1 Teoretiska begrundanden 
Min valda diskursanalytiska ansats, CDA, förankrar sina teoretiska fundament främst hos de 

sociologiska teoretikerna Michel Foucault, Jürgen Habermas
11

, Pierre Bourdieu
12

, Anthony 

Giddens
13

 samt Stuart Hall
14

 (Fairclough, 1992; 1992b; 2009). Något som redan antytts i 

några av avsnitten ovan är dock att föreliggande uppsats i första hand stödjer sig på Michel 

Foucaults genomarbetade diskursanalyser och därigenom på hans utvecklade teori om diskurs. 

Ett av skälen till detta är Foucaults tydliga problematisering av makt och maktutövning samt 

                                                           
11

 Jürgen Habermas (1929–), tysk sociolog och filosof. En av de sena företrädarna för Frankfurtskolan och kritisk 

teori (Lübcke, 1988). 

12
 Pierre Bourdieu (1930–2002), fransk sociolog. Utnämndes 1981 till professor i sociologi vid Collège de 

France. Bourdieu är främst känd för sin sociologiska teori med dess begreppsapparat (Järvinen, 2007). 

13
 Anthony Giddens (1938–), brittisk sociolog. Giddens är professor i sociologi vid University of  Cambridge 

samt sedan 1997 rektor för London School of Economics (Nationalencyklopedin, 2012c). 

14
 Stuart Hall (1932–), brittisk sociolog och kulturteoretiker. Hall tillträdde 1968 tjänsten som föreståndare för 

Center for Contemporary Cultural Studies (CCCS) vid universitetet i Birmingham (Nationalencyklopedin, 

2012d).   
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av makt/kunskap–subjektrelationen. En av uppsatsens föresatser är att belysa hur ett spel 

mellan makt, kunskap och subjekt genom språket vidmakthåller en upplevd 

identitetskonstruktion hos subjekten. En konstruktion som i vissa sammanhang kan utgöra 

hinder för tillträde. Proceduren med det som definieras tillhöra traditionen och det som inte 

gör det utgör ett sådant hinder (Bergström & Boréus, 2005c). Foucaults tankar om 

utestängningssystem och utestängningsmekanismer som hinder mot att få komma in i 

”diskursens ordning” är därför ytterligare skäl för studiens tydliga foucauldianska perspektiv. 

4.2 Diskursanalytiska överväganden 
Det finns en stor mängd diskursanalytiska perspektiv och angreppssätt varav många av dem 

har sin teoretiska förankring i Michel Foucaults arbeten. I de nordiska länderna är 

Diskursteori (Laclau och Mouffe
15

), Diskurspsykologi (Potter och Wetherell
16

) samt Kritisk 

diskursanalys, CDA (Fairclough
17

) flitigt nyttjade. Diskursteori anser att alla sociala fenomen 

går att analysera med diskursanalytiska verktyg. Diskursteori har ett brett fokuseringsområde 

och den kan mycket väl vara användbar som teoretisk grund för utpräglade 

socialkonstruktionistiska aspekter på diskursanalysen. Eftersom den vilar tungt på Laclau & 

Mouffes främst teoriutvecklande arbeten så erbjuder den dock inte så många verktyg för de 

mer textnära analyserna. Diskurspsykologi fäster heller ingen större vikt vid den lingvistiska 

konstruktionen av diskursen. Denna diskursanalytiska gren inriktar sig istället mer på hur 

texter och tal orienteras mot sociala handlingar. Kritisk diskursanalys (CDA) använder 

däremot den ingående textanalysen för att se hur diskursiva skeenden kan iakttas med 

lingvistiska analysverktyg. CDA syftar till att identifiera dold maktutövning och förtryck som 

utförs genom språket. CDA söker efter och vill påvisa hur texter ofta på ett dolt sätt försöker 

härska över läsaren genom att befästa ideologier medelst att i texterna kamouflera dem och 

framställa dem som allmängiltiga fakta. Vid en okritisk läsning framstår därigenom texternas 

informationer som naturliga och okontroversiella (Winther Jørgensen & Phillips, 2000; Nord, 

2011). 

4.3 Reflexivitet 
I kontrast till ett flertal andra forskningsansatser, som med objektiva, kalibrerade och neutrala 

undersökningsinstrument mäter och väger, tar diskursanalysen fasta på den mänskliga 

egenskapen att subjektivt tolka skeenden. När det gäller reflexivitet
18

 så bör en 
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 Ernesto Laclau (1935–) och Chantal Mouffe (1943–) är utvecklare av och företrädare för det diskursanalytiska 

perspektivet Diskursteori. 

16
 Jonathan Potter (1956–) och Margaret Wetherell är (bland andra) utvecklare av och företrädare för det 

diskursanalytiska perspektivet Diskurspsykologi.  

17
 Norman Fairclough (1941–) är en av utvecklarna av och företrädarna för det diskursanalytiska perspektivet 

Kritisk diskursanalys – Critical Discourse Analysis (CDA). Han är professor emeritus i lingvistik vid University 

of Lancaster. 

18 Inom forskningsmetodiken betecknar begreppet reflexivitet en speciell ansats inom humaniora och 

samhällsvetenskaperna. Med reflexivitet menas här att forskaren inte enbart skall undersöka sitt studieobjekt. 
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diskursanalytiker därför tydligt berätta om var han står i förhållande till det beforskade 

området. Vad beträffar mig så 

- har min förförståelse för ämnesområdet med tiden blivit större. Detta efter en egen 

långvarig ”vistelse” inom diskursen som musikstuderande, orkestermusiker och 

konsertbesökare samt med en 30 år lång verksamhet som musiklärare i den kommunala 

musikskolan. De huvudsakliga arbetsuppgifterna som musiklärare har bestått av 

undervisning i cello, piano samt ensemblespel i både mindre och större format. Då mitt 

huvudinstrument är cello har min undervisning till stor del vilat på den västerländska 

konstmusikens tradition. 

- anser jag att publiken vid svenska konsertinstitutioners konserter med västerländsk 

konstmusik består av en alltför homogen svenskfödd åldrande medelklass. Sålunda anser 

jag att publiken består av en alltför liten del åhörare från vårt lands sociala, kulturella, 

etniska och åldersmässiga mångfald. 

- är min uppfattning att många annonser samt reklam- och programtexter inför konserter 

med västerländsk konstmusik framstår som alltför pretentiösa samt innehåller dolda 

budskap. Dessa budskap kan ofta avslöjas och upptäckas om även ”det som står mellan 

raderna” läses. 

Denna stora förförståelse tillsammans med mina subjektiva åsikter och ovan beskrivna syfte 

(1.3) kan komma att snedvrida resultatet av analysen. ”Forskaren intar alltid en eller annan 

position i förhållande till undersökningsområdet, och den positionen bestämmer delvis vad 

hon kan se och vad hon framlägger som resultat” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:29). 

Samtidigt leder detta till en för diskursanalysen intressant antinomi: Å ena sidan skall man 

som diskursanalytiker försöka ställa sig utanför den diskurs man skall analysera. Å andra 

sidan skall man i sin diskursanalytiska forskning utnyttja situationen av att befinna sig i och 

ha goda kunskaper om den beforskade diskursen (Berglez, 2010). 

Emellertid ses inte alltid denna risk för snedvridning som ett problem inom de 

diskursanalytiska ansatserna. Två erfarna svenska diskursanalytiker, Mats Börjesson och Eva 

Palmblad, skriver i Diskursanalys i praktiken (2007) att diskursanalys öppnar för 

en bred variation och kombination av material, liksom ett brett register av arbets- 

och analysprocedurer. Grundpoängen är att inget material är mer autentiskt än det 

andra; det handlar istället om att använda material för sina egna syften. Bias-

problemet – definierat som snedvridning av forskningsresultat på grund av 

systematiska procedurfel i urval, insamling och analys – blir därmed inte längre 

giltigt. (Börjesson & Palmblad, 2007:19) 

I Faircloughs kritiska diskursanalys tas ofta inte heller reflexivitetsproblematiken så allvarligt. 

En viktig ambition hos Faircloughs angreppssätt är just att det skall kunna användas som ett 

medel för den politiska avsikten att åstadkomma sociala förändringar mot mer jämlika 

                                                                                                                                                                                     
Forskaren bör också redovisa sig själv, sina egna föreställningar och eventuella fördomar för läsaren samt under 

hela forskningsförloppet ha dessa aspekter i åtanke (Nationalencyklopedin, 2012e). 
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förhållanden. Dessutom anser Fairclough att det går att ”skilja mellan ideologiskt laddade 

diskurser och diskurser som inte är det” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:29). 

4.4 Ideologibegreppet 
Begreppet ideologi finns definierat av många filosofer och vetenskapsmän – Marx, Althusser, 

Gramsci, Tingsten, Žižek m.fl. Det framstår därför, som så många andra begrepp, som 

mångtydigt.
19

 Enligt min uppfattning måste diskursen kring västerländsk konstmusik ses som 

en ideologiskt laddad diskurs. Jag grundar denna uppfattning på Slavoj Žižeks (1.3, fotnot 6) 

definition av begreppet som säger att 

1. Ideologi är en samling idéer som tillsammans konstituerar en tro eller 

övertygelse om någonting. 

2. Ideologi har en materiell karaktär i form av konkreta institutioner. 

3. Ideologi produceras i relationen mellan människor (på arbetsplatsen, i den 

privata sfären etc.) genom ritualer och praktiker (Žižek, 1999:9–15) 

(Berglez, 2010:267–268). 

samt på Louis Althussers
20

 definition som säger att ideologi 

representerar sätt som företeelser sker på men som inte stämmer överens med 

verkligheten. Dessa sätt verkar i de dominerande klassernas, gruppernas eller 

samhällsinstitutionernas intressen. (Mills, 2004:146; min övers.) 

eller med en annan formulering: Ideologi är ett 

representationssystem som döljer vårt sanna förhållande till varandra. Ideologin 

bibringar således människor imaginära relationer till varandra och till 

samhällsformationen (Althusser 1976) (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:22). 

Enligt ett flertal kritiskt diskursanalytiska ansatser, däribland CDA, utgör ideologi basen för 

de flesta sociala grupperingar (Fairclough, 1995a). Vi är alla födda och uppväxta i olika 

ideologiska system och vi söker oss oftast till sociala grupper vars ideologier bäst stämmer 

överens med våra egna.  

4.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet (giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet) är av väsentlig betydelse i ett vetenskapligt 

arbete. Detta oavsett vilken metod som används (Ekström & Larsson, 2010). Men, och för en 

diskursanalytiker är detta ett viktigt men: De diskursanalytiska ansatserna har sitt ursprung i 

socialkonstruktionismen som gör gällande att verkligheten är en social konstruktion; det vill 

säga att verkligheten konstrueras kontinuerligt i människors sociala interaktioner. Enligt 

socialkonstruktionismen finns sålunda ingen stadigvarande objektiv verklighet som vi kan 

undersöka. Med de premisserna är det omöjligt att, i en diskursanalys, kunna tillmötesgå den 

innebörd vetenskapen har lagt i begreppen validitet och reliabilitet. En fråga som då kan 

                                                           
19

 Att ett begrepp är mångtydigt är enligt den tyske begreppshistorikern Reinhart Koselleck (1923–2006) en 

förutsättning för att det skall kunna klassificeras som ett begrepp (Koselleck, 1985). 

20
 Louis Althusser (1918–1990), algerisk-fransk marxisitisk filosof. Althusser var en period Michel Foucaults 

lärare (Wikipedia, 2011c). 
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uppkomma är om diskursanalysen verkligen kan ha en plats bland de vetenskapliga 

ansatserna? Svaret blir att vetenskapen har kommit dithän att även forskning som inte utgår 

från de naturvetenskapliga grunderna, som att väga, mäta och föra statistik, anses ha ett 

berättigande. Inom samhällsvetenskaperna och humaniora bedöms idag även forskares 

individuella kvalitativa tolkning vara av betydelse för erhållande av ny kunskap. 

Som ovan nämnts finns i diskursanalysen ett stort inslag av forskarens subjektiva tolkning. 

Innebörderna av begreppen validitet och reliabilitet i samband med forskning utifrån ett 

diskursanalytiskt perspektiv blir sålunda något förändrade: Vid frågeställningar över 

exempelvis maktutövning och utestängningssystem i samhället är forskaren icke enbart en 

utomstående observatör. Forskaren är här med och konstruerar sitt forskningsobjekt och 

forskarens egen förförståelse medverkar till forskningens resultat. Följaktligen kan inte enbart 

de analytiska instrumenten, som t.ex. en textanalysmetod eller en innehållsanalysmetod, tas 

med i bedömningen av validiteten. Forskaren och dennes historiskt och socialt utvecklade 

förförståelse måste här också beaktas. Om en diskursanalytiker ökar insikten och förståelsen 

av sin egen förförståelse, exempelvis genom att djupare studera den egna vetenskapskulturen 

samt den sociala kontext inom vilken diskursanalysen utförs, så ökar även förutsättningarna 

till att hög validitet för den diskursanalytiska studien uppnås (Bergström & Boréus, 2005b). 

5 Den diskursanalytiska ansatsen 

”Hur kan vi känna igen bojorna som traditionen fjättrat oss vid? För om vi kan känna igen 

dem så är vi också kapabla att bryta oss loss från dem.” 

Franz Boas 

Diskursanalysen hör till den socialkonstruktionistiska vetenskapssynen vars filosofi 

framhåller att verkligheten är en social konstruktion. Som diskursanalytiker måste man 

”acceptera de grundläggande filosofiska premisserna för att kunna använda diskursanalys som 

metod i empiriska undersökningar” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:10). Denna uppsats 

bygger upp sin filosofiska grund utifrån socialkonstruktionistiska premisser. 

5.1 Filosofiska premisser – socialkonstruktionism 
Socialkonstruktionism kan ses som en samlande beteckning för några modernare teorier om 

samhälle och kultur, däribland strukturalism och poststrukturalism. Socialkonstruktionismen 

kan fungera som en kraftfull grund att stå på vid utförandet av samhällskritiska analyser. 

Detta tack vare att den aldrig tar första åsynen för given. Socialkonstruktionismen strävar 

istället efter att genomskåda det första intrycket och betrakta det som en ytlig företeelse, likt 

”toppen på ett isberg”. Under ytan opererar ofta andra, ibland helt andra, mekanismer och 

processer vilka socialkonstruktionismen vill ta upp och visa fram för granskning. 

Socialkonstruktionismen 

demaskerar eller säger sanningen om (”debunks”) verkligheten och letar efter den 

egentliga grundvalen. Det omedelbart givna är ett ”bländverk” – där bakom lurar 

den verkliga verkligheten. (Barlebo Wenneberg, 2001:10) 
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Detta kan sägas vara en nyckelpremiss för den diskursanalytiska ansatsen och som lämpar sig 

väl för föreliggande studie. Ur en stringent foucauldiansk synvinkel är den dock sedd med 

viss skepsis eftersom Foucault menar att det inte finns enbart en sann sanning. Istället 

existerar enligt Foucault ett flertal andra sanningar. 

Ur socialkonstruktionismen hämtar diskursanalysen främst element ifrån strukturalistisk 

och poststrukturalistisk språkfilosofi som hävdar att vårt tillträde till verkligheten går genom 

språket. ”Så snart språk används så har verklighet konstruerats.” men samtidigt ”Så snart man 

säger något så har en av flera tänkbara versioner använts” (Börjesson & Palmblad, 2007:10). 

Att språket konstruerar olika versioner av verkligheten gör att analyser av dessa olika 

versioner blir intressanta och betydelsefulla för att 

göra människor mer medvetna om diskurs som en form av social praktik som 

speglar och bidrar till att förstärka ojämlika maktrelationer. (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:92) 

Diskursanalysen avser att synliggöra de genom tiderna socialt inarbetade, och därmed 

invanda, konstruktionerna av kunskaper och identiteter vilka fortsätter med att upprätthålla 

ojämlika förhållanden i dagens samhälle (Johannessen & Tufte, 2003). Detta var även 

avsikten med Michel Foucaults betydande diskursanalytiska verk. 

5.2 Diskursanalys ur ett Foucaultperspektiv 
”En konstnärs uppgift är att slå sönder alla gamla sanningar så att människor kan hitta nya” 

Bob Dylan 

5.2.1 Foucaults genealogi 

I sina analyser av olika diskurser beskriver Foucault, med en för honom karaktäristisk 

språklig stil, hur strukturer av relationer mellan makt och kunskap uppstår genom en mer och 

mer uppenbar förening mellan vetenskaplig kunskap och genom tiden utvecklade praktiker. 

En vanlig uppfattning är att vårt samhälle genomgående har utvecklats från primitiva 

strukturer mot alltmer civiliserade strukturer. Foucault visar dock i sina böcker hur strukturer 

skapas och befästs utifrån olika tidsperioders antaganden samt att rester från dessa historiska 

strukturer finns kvar och verkar fortfarande, även i vår så kallade ”moderna civilisation”. 

Makt/kunskaprelationer uppstår och förekommer ständigt och följdverkningarna av dem kan 

vara långvariga (Börjesson & Rehn, 2009). Det går t.ex. att lägga märke till dem inom 

sjukvården, inom utbildningsväsendet, inom rättsväsendet med polisen och kriminalvården, 

inom kyrkliga samfund, inom socialt arbete, inom idrotten samt vad beträffar föreliggande 

studie; inom pedagogiken – bildningen och inom kulturinstitutioner. Foucault ser också 

subjektet som skapat av de i diskursen förekommande makt/kunskap-relationerna (Foucault, 

2001, 2002); vem som är läkare – sjuksköterska – patient, domare – åklagare – 

försvarsadvokat – polis – kriminell osv. Det kan dock många gånger även vara svårt att sätta 

namn på den position subjektet har inom en diskurs. 

I sin senare s.k. genealogiska period härleder Foucault maktrelationer och maktstrukturer 

bakåt i tiden för att få underlag till att kritisera nutida samhällsfenomen. Foucault anser att 

man med maktbegreppet 
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först och främst bör förstå den mångfald av styrkeförhållanden som finns 

inneboende i – och organiserar – det område där de fungerar; det spel som genom 

kamp och oupphörliga konfrontationer omvandlar dem, förstärker dem, kastar om 

dem; stöden, som dessa styrkeförhållanden finner i varandra, så att de bildar kedja 

eller system, eller, i motsatt fall, rubbningarna, motsättningarna som isolerar dem 

från varandra; och slutligen strategierna som de verkar genom och vilkas allmänna 

mönster eller utkristalliserande i institutioner förkroppsligas i statsapparaterna, i 

formuleringen av lagen, i samhällets hegemonier. (Foucault, 2002b:103) 

Med hjälp av denna syn på maktens spel vill Foucault med sina arbeten förklara hur diskurser 

påverkar och formar sociala relationer samt hur diskurser konstruerar institutioner med 

hegemonier. Foucault vill även påvisa möjligheter och alternativ som kan ha uteslutits genom 

maktutövning och av dominerande system (Howarth, 2007). Under denna Foucaults 

genealogiska period växer hans teori gällande förhållandet mellan makt och kunskap allt 

tydligare fram. Foucault skriver om detta förhållande bl.a. att 

makt och vetande direkt förutsätter varandra; att det inte finns något 

maktförhållande utan att ett därmed sammanhängande område av vetande skapas 

och att det inte heller finns något vetande som inte samtidigt förutsätter och 

utbildar ett maktförhållande. (Foucault, 2001:37–38) 

Makt/kunskap är ett nyckelbegrepp som Foucault myntar. Med det begreppet, skrivet på just 

detta sätt, vill Foucault uttrycka att makten och kunskapen är intimt sammanflätade. Han 

hävdar att varje uttalande av kunskap är del i en maktstruktur som legitimerar just den 

kunskapen vilket leder till att den kunskapen betraktas som nyttig och därför ofta tas för 

given. Samtidigt menar Foucault att alla maktsystem syftar till att kontrollera och bevaka 

kunskapen (Börjesson & Rehn, 2009). 

Foucault är ofta kritisk mot vetenskapen samt mot myndigheter och institutioner som är 

förbundna med vetenskapen. Detta för deras spridning av kunskap som de med enträgen 

maktutövning låter framstå som den enda förnuftiga kunskapen; den enda absoluta sanningen. 

Inom denna makt/kunskaprelation uppstår diskursiva utestängningsmekanismer. I Foucaults 

omfattande diskursanalyser av mäktiga samhällsinstitutioner märks en sympati för dem som 

motas bort genom utestängande procedurer. Foucault bekräftar själv denna sympati när han 

säger: 

Jag tycker att den viktigaste politiska uppgiften i ett samhälle som vårt är att 

kritisera arbetet inom dessa institutioner, vilka vill framstå som både neutrala och 

oberoende; att kritisera och attackera dem på ett sådant sätt att det politiska våldet, 

vilket alltid utövats dolt genom dem, blir avmaskerat, så att man kan bedriva en 

kamp mot dem. (Chomsky & Foucault, 2006:40–41; min övers.) 

Foucault menar att universitetens ”gyllene emblem för kunskap och sanning” och, som i fallet 

med denna uppsats, musikens ”gyllene lyra” även har sidor som bör granskas. 

5.2.2 Foucaults diskursbegrepp 

5.2.2.1 Diskurs 

En grundläggande och lättfattlig definition av vad Foucault menar med begreppet diskurs är, 

enligt idéhistorikern Sven-Eric Liedman; det som under en viss tidsperiod går att säga, skriva 
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och tänka inom ett speciellt område. I alla fall om man inte skall betraktas som dum eller utan 

inblick i området. Även handlingsmönster och institutionella procedurer ryms inom begreppet 

(Liedman, 2006). 

Vid studier av Foucaults arbeten visar det sig att hans egen definition (egna definitioner) av 

begreppet diskurs skiftar med tidens gång – från studie till studie – i hans samlade livsverk. 

Fastän begreppet innehar en essentiell ställning i hans arbeten framstår det som mångtydigt. 

Härigenom blir det något diffust och svårtolkat. Enligt den engelske universitetslektorn i 

politisk teori, David Howarth (2007), förklarar Foucault, å ena sidan, att diskurser är 

självständiga regelsystem som bildar subjekt, objekt och strategier för att kunna styra över 

framställningen av vetenskapliga argument. Här menar Foucault att diskurser är 

som ett våld vi utövar mot tingen eller åtminstone som en praktik vi påtvingar dem. 

I denna praktik finner diskurshändelserna principen för sin regelbundenhet. 

(Foucault, 1993:37) 

Å den andra sidan, vid ett senare tillfälle, menar Foucault att diskurser är 

taktiska element eller block på styrkeförhållandenas fält. (Foucault 2002b:111) 

Med detta senare synsätt är diskurser ett maktmedel för att gynna och befrämja egna intressen 

och idéer, vilket enligt Foucault även leder till att motstånd och strategier mot diskurser bildas 

(Howarth, 2007). Vid denna tidpunkt erbjuder Foucault oss även några mer lättförståeliga 

definitioner av begreppet: 

Med diskurs betecknar man en mängd utsagor i den mån de beror av samma 

diskursiva formation; […] den består av ett begränsat antal utsagor för vilka man 

kan definiera en mängd existensvillkor. (Foucault 2002:144–145) 

eller 

som praktiska handlingar som systematiskt bildar de objekt de talar om. (Foucault, 

2002:67) 

Foucaults genom tiden fluktuerande definition av begreppet diskurs skall enligt mig inte ses 

som någon förringande egenskap i Foucaults arbeten. Tvärtom visar förändringarna av 

definitionen och mångtydigheten hos begreppet att en ständig filosofisk utveckling ägde rum i 

Foucault.  

5.2.2.2 Diskursiv praktik 

Diskursiva praktiker är regelstyrda handlingar och procedurer som ingår i diskursen men det 

kan också vara institutioner och system inom vilka regelstyrda handlingar och procedurer 

förekommer. Diskursiva praktiker inryms sålunda i begreppet diskurs, där de även innefattar 

kedjor av utsagor samt historiska och kulturellt överenskomna regler som styr 

samtalsordningens innehåll och form. En diskursiv praktik definieras som 

en mängd av anonyma, historiska regler, alltid definierade i tid och rum, som under 

en bestämd epok och för en given social, ekonomisk, geografisk eller språklig krets 

har definierat de villkor under vilka utsägelsefunktionen utövas. (Foucault 

2002:145) 
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En diskursiv praktik framställer genom sina makt/kunskaprelationer en, för den diskursiva 

praktiken, gällande och allenarådande kunskap. Denna orubbliga förgivettagna kunskap utgör 

ett svårforcerat hinder för att andra alternativa kunskaper, tankesätt, handlingar och beteenden 

skall kunna få tillträde och etableras inom den diskursiva praktiken (Börjesson, 2003). 

5.2.3 Ett kultursociologiskt perspektiv – Bourdieus teori och begrepp 

Utöver det foucauldianska diskursanalytiska perspektivet är det vid analysen av den sociala 

praktiken till nytta att även hämta stöd från sociologiska och kulturteoretiska perspektiv. Från 

Pierre Bourdieus
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 kultursociologiska teori med dess begrepp har jag här främst tillämpat fält, 

doxa, kulturellt kapital samt habitus. 

Enligt Bourdieu framträder fälten som positionsstrukturerade rum. Positionernas 

egenskaper beror på dessas plats i dessa rum. Inom fälten gäller generella lagar, fältets doxa. 

Fältets struktur är ett tillstånd i styrkeförhållandet mellan agenterna eller mellan de 

institutioner som är engagerade i kampen om platserna på fältet. Människorna som är 

engagerade i fältet har dock gemensamma fundamentala intressen som gör att en objektiv 

samhörighet ligger som en bevarande och skyddande grund under fältets aktörers ”interna” 

kamper (Bourdieu, 1991). I vårt moderna samhälle förekommer enligt Bourdieu ett flertal 

ganska självständiga fält, alla med sina karaktäristiska regler, värdegrunder och intressen. 

Inom ett fält förekommer ständigt kamper bland dess agenter och institutioner. Dessa kamper 

bedrivs för att fältets agenter och institutioner hela tiden måste bevaka eller vill förbättra sina 

respektive positioner inom fältet i syftet att behålla sin hierarkiska status eller stiga inom 

fältets hierarkinivåer; ju högre nådd hierarkinivå desto större möjlighet att utöva makt. Ett fält 

är därför i ständig förändring. Ett fält strider även med andra fält men kan också samarbeta 

och etablera symbiotiska relationer. Ett bra exempel på ett både stridiskt och symbiotiskt 

förhållande är det emellan det politiska fältet och det journalistiska fältet (Krona, 2009). 

Inom varje fält förekommer dess specifika doxa. Doxa är fältets ofta särpräglade 

föreställningar om vad som anses självklart, rätt eller orätt, normalt eller onormalt, 

kvalificerande eller diskvalificerande. Doxan står som ett ”klassificeringssystem som 

bestämmer vad som är intressant och vad som är ointressant, det som ingen tycker är värt att 

tala om, eftersom det inte finns någon efterfrågan” (Bourdieu, 1991:96). Ett fälts doxa består 

av en uppsättning, ofta omedvetna, ”spelregler” över hur man bör bete sig inom fältets 

område (Järvinen, 2007). Ett fälts redan etablerade agenter och institutioner, de ortodoxa, 

eftersträvar starkt, i reaktionär anda, att bibehålla fältets rådande doxa. Däremot ifrågasätts 

och utmanas ofta doxan av nytillkomna aktörer på fältet, de heterodoxa, vilket ibland kan leda 

till en förändring av denna (Broady, 1988). 

Kulturellt kapital är ett symboliskt kapital, ett slags symboliska tillgångar som av ett flertal 

samhällsgrupper och särskilt av den dominerande samhällsklassen anses vara mer värdefulla 

än andra symboliska kapital. Det kulturella kapitalet kan bestå av hög utbildning, som enligt 

Bourdieu är ett garanterat kulturellt kapital, och innehav av finkulturella färdigheter som gör 

att man förstår och behärskar finkulturens koder. Bourdieu hävdar att de som har en hög 

                                                           
21

 Pierre Bourdieu (1930–2002), fransk sociolog. Utnämndes 1981 till professor i sociologi vid Collège de 

France. Bourdieu är främst känd för sin sociologiska teori med dess begreppsapparat (Järvinen, 2007). 
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utbildning och samtidigt innehar ett stort kulturellt kapital i och med detta besitter en dubbel 

”kulturell adelstitel” (Bourdieu, 2010:74). Detta förhållande är, enligt Bourdieu, att se som en 

garanti och försäkring för ett legitimt medlemskap i de finkulturella sammanhangen. Med 

innehav av ett stort kulturellt kapital menar Bourdieu även att tillträden till samhällets olika 

högre maktpositioner underlättas (Bourdieu, 2010; Broady, 1990; Järvinen, 2007). 

En individs habitus är enligt Bourdieu resultatet av individens biografi samt av individens 

biografiska erfarenheter. Dessa placerar individen i den sociala ordningen och blir 

bestämmande för allt från matvanor till tänkbara yrkeskarriärer. Bourdieu skriver att habitus 

inte bara är 

en strukturerande struktur som organiserar praktikerna och hur de uppfattas, utan 

också strukturerad struktur: den princip för indelning i logiska klasser som 

organiserar sättet att uppfatta den sociala världen är själv en produkt, ett resultat av 

att samhällets uppdelning i sociala klasser existerar i förkroppsligad form. 

(Bourdieu, 2010:166) 

En individs habitus innebär både begränsningar och tryggheter. Tryggheterna inom en 

individs habitus medför en handlingsfrihet inom dess habitus ramar. Individen är och verkar i 

miljöer där den känner sig hemma. Habitus och dess begränsande faktorer kan här ses som 

individens bekvämlighetszon. 

5.3 Kritisk diskursanalys – Critical Discourse Analysis (CDA) 
Diskursanalys som teori och metod är ämnad för att analysera texter (tal, skrifter och bilder

22
) 

med avsikten att utforska hur verklighet – olika verkligheter – konstrueras med språket. 

Kritisk diskursanalys kan användas och utföras på vilka diskurser, texter eller medier som 

helst. Dock är en god förförståelse av den analyserade diskursen väsentlig (4.5). En 

diskursanalytisk ansats innefattar även hermeneutiska
23

 aspekter i sin forskningsprocess. 

Något som är viktigt för läsare av denna uppsats att känna till är att de kritiskt 

diskursanalytiska ansatserna, inklusive CDA, inte uppfattar sig som politiskt neutrala utan 

som kritiska angreppssätt med en politiskt engagerad strävan mot social förändring. CDA 

ställer sig här på de undertryckta samhällsgruppernas sida. Det kritiska skall avslöja den 

uppgift som en diskursiv praktik kan ha för att upprätthålla ojämlika maktförhållanden 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det kritiska skall också avmaskera de ofta dolda 

procedurerna eller tillvägagångssätten som den diskursiva praktiken utnyttjar för att fullgöra 

denna uppgift. Härur uppkommer en vilja hos den kritiska diskursanalysen att i Foucaults 

anda bidra till en ökad språkmedvetenhet. Fairclough talar om en ”critical language 
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 ”Diskurs omfattar inte bara talspråk och skriftspråk utan även bilder, och det erkänns att analyser av texter 

med bilder ska ta hänsyn till den visuella semiotikens särskilda egenskaper och relationerna mellan språk och 

bilder. Det finns dock inom den kritiska diskursanalysen (liksom i diskursanalysen generellt) en tendens att 

analysera bilder som om de vore skriftspråk.” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) 

23
 Hermeneutik är ursprungligen en benämning för läran om texttolkning som senare har blivit definierad som 

benämning för en alltmer utvecklad tolkningslära. För föreliggande arbete är hermeneutikens tes om ”att vi alltid 

ser från aspekter, att vi aldrig kan ställa oss utanför oss själva när vi studerar verkligheten” (Ödman, 2007:14) 

väsentlig. 
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awareness” (Fairclough, 1992b; Winther Jørgensen & Phillips, 2000:70). Kritisk 

diskursanalys har tillkommit för att visa, beskriva och förklara hur maktmissbruk blir 

accepterat (taget för givet), mångfaldigat och legitimerat genom texter från institutioner och 

dominanta grupper (van Dijk, 1996). 

I vårt samhälle kan man lägga märke till två grundläggande förhållandepar gällande makt 

och utestängning vilka kan begreppssättas med makt–underlägsenhet samt med solidaritet–

främlingskap. De processer som uppstår ur dessa förhållandepars kraftspel visar sig bl.a. i 

våra beteenden, umgängesformer, ägodelar med statusprylar samt i vårt sätt att använda 

språket (Sigurd & Håkansson, 2007). CDA verkar för att ta fram dessa ofta omedvetna 

sociokulturella processer så att de medvetandegörs. Vid analys av texter gör CDA detta bl.a. 

genom att ställa frågorna ”Hur är texten utformad?”, ”Varför har texten denna utformning?” 

samt ”På vilket annat sätt skulle texten kunna ha utformats?” (Fairclough, 1995b:202; min 

övers.) Frågorna kan besvaras genom att diskursens ideologi analyseras. Detta kan göras 

genom att i diskursens texter syna förekomsten av implicita eller dolda meningar, åsikter och 

värderingar. Sådana kan ha sitt ursprung och sedan länge vara införlivade i en sociokulturellt 

etablerad diskurs vars tankemönster vi oftast tar för givet. Det förgivettagna framstår då som 

neutral information och vi tar det alltför ofta till oss som om det vore objektiva fakta. En text 

som vid första läsningen ger intrycket av att vara sann, självklar och logisk kan vid en mer 

ingående textlig analys visa sig innehålla ideologiska inslag (Berglez, 2010): 

När ett vinklat maktintresse framträder som neutral och okontroversiell information 

har vi att göra med ideologi. Och om jag som mediekonsument okritiskt anammar 

informationen finns det risk för att jag själv blir ”budbärare” av densamma. 

(Berglez, 2010:269) 

Detta budbärarskap sker då omedvetet och kan dessvärre utgöra en handling som, vid en mer 

kritisk inställning samt vid närmare eftertanke, kanske icke är önskvärd. CDA analyserar ofta 

processer likt dessa utifrån Antonio Gramscis
24

 tankar om hegemoni som i föreliggande 

studies fall, i korthet, kan ses som en diskurs organiserade och rådande samförstånd, dess 

förgivettagna sunda förnuft. Varje hegemoni ser till att den diskurs den verkar i framstår som 

tidlös och helt naturlig. Hegemonin ser till att diskursen döljer sin maktutövande historia och 

raderar ut allt som låter förstå att diskursens ordning vilar på tvivelaktiga grunder. Detta gör 

det möjligt för diskursen att vidmakthålla sin bakomliggande ideologi och därigenom kan den 

fortsätta med att dolt styra och dominera. (Azar:2001; Fairclough, 1992a; Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000). 

Varje fall av språkbruk är enligt CDA en kommunikativ händelse som har tre dimensioner 

(se bilaga): 

(i) Den är en text (tal, skrift, bild eller en blandning av det språkliga och det visuella). Inom 

denna dimension sker en undersökning och beskrivning av textens egenskaper. I föreliggande 

studie analyseras här 
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 Antonio Gramsci (1891–1937), italiensk filosof och socialistisk politiker. Han var med och grundade det 

italienska kommunistpartiet 1921. Gramsci utvecklade en teori om hegemoni vars hegemonibegrepp ofta är 

använt inom ett flertal kritiskt diskursanalytiska ansatser (Lübcke, 1998; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
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- lexikon – ordvalet i texten. Genom att analysera en texts ordval går det att få fram hur 

tillgänglig texten är för textmottagare som ej är orienterade inom textens diskurs. 

Genom denna analys går det att reda ut till vilka texten egentligen riktar sig. 

Föreliggande studie söker efter diskursspecifika ord. Vid förekomst visas även uttrycket 

som ordet har sin plats i. Detta uttryck framstår då ofta som ett diskursspecifikt uttryck. 

En uppfattning av textens diskurstypiska karaktär fås genom att undersöka den 

procentuella andelen diskursspecifika ord samt diskursspecifika uttryck. Denna 

undersökning kan tyckas irrelevant då de flesta texter om ett specialområde innehåller 

facktermer som kan vara svåra att förstå för dem som icke är bekanta med området. 

Undersökningen visar dock om texten som granskas är diskurstypisk. (Ett bra exempel 

på en text med mycket hög andel diskursspecifika ord och uttryck är FASS 

(Farmaceutiska Specialiteter i Sverige) – för förskrivare. Den finns även i varianten 

FASS – för allmänheten som främst är avsedd för personer utanför läkardiskursen. Den 

innehåller därför en lägre andel läkardiskursspecifika ord och uttryck.) 

- förekomsten av metaforer
25

, metonymer
26

 och liknelser
27

 i texten samt vilka implicita 

budskap dessa sänder. Dessa språkliga gestaltningar kan också ses som retoriska 

verktyg ur vilka det går att analysera fram på vilket grundläggande sätt en speciell 

språkgemenskap uppfattar världen. I en metafor kan dolt inrymmas en speciell kulturs 

eller subkulturs ideologi (Fiske, 1997). En redogörelse över metaforer, metonymer och 

liknelser följer i 5.3.1. 

- uttryck och markeringar för vaghet och precisering som visar graden av säkerhet i ett 

påstående. 

- hur olika identiteter konstrueras genom språket. (Bergström & Boréus, 2005c; Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000) 

(ii) Den är en diskursiv praktik som innebär produktion och konsumtion (mottagande) av 

texter – interaktion. Inom denna dimension sker en analys av textens intertextualitet dvs. hur 

texten bygger på redan tidigare producerade texter från den diskursiva praktiken (sedd som 

övergripande helhet). Intertextualitet i en text förekommer således när det visar sig att ord, 

metaforer, uttryck (fraser) samt ibland hela textavsnitt är upprepningar av delar ur andra texter 

som utkommit tidigare från samma verksamhetsområde (Ledin & Moberg, 2010). En text 

                                                           
25

 ”Metaforer är överföringar mellan områden som inte är nära associerade. Att dra gränsen mellan metaforer och 

metonymer är inte alltid lätt och många uttryck fungerar både metaforiskt och som metonymer” (Boréus & 

Bergström, 2005:265).   

26
 Ett exempel på en metonym – ordet i fetstil: ”Bernstein tvingas att ställa in sitt planerade dirigerande av La 

Bohème i London och Tristan und Isolde i Wien. Båda operahusen blir mycket besvikna.”       

27
 Liknelse är en term för då ett begrepp, sakledet, belyses genom att det sammanställs med ett annat, bildledet. 

Jämförelseledet utgörs av något av orden "som" "liksom" eller ”likt” eller så kan dessa ord placeras in i 

uttrycket. Gränsen mellan metafor och liknelse är diffus och ibland kan det vid textanalys vara svårt att avgöra 

vad som är vad (Nationalencyklopedin, 2012f). 
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med hög intertextualitet uttrycker implicit en vilja att verka för att bevara och reproducera de 

redan rådande omständigheterna i och omkring diskursen – en reaktionär hållning. Även 

förekomsten av interdiskursivitet studeras; dvs. om texten bygger på eller har inslag och 

textegenskaper från tidigare texter från andra diskurser. En text med hög interdiskursivitet 

avser att verka för social förändring (progressivt), medan en text med låg eller ingen 

interdiskursivitet istället verkar för reproduktion av det redan rådande (reaktionärt) 

(Fairclough, 1992a; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Interaktionen är länken mellan 

texten och den sociala praktiken. Vid produktionen konstrueras texterna på ett för den 

diskursiva praktiken speciellt sätt. Vid konsumtionen tolkas texterna och dessa kan då 

uppfattas på olika sätt beroende på tolkarens sociokulturella ursprung och tillhörighet, dvs. 

textkonsumentens förutsättningar att utifrån sina kunskaper eller okunskaper – invigd eller 

oinvigd – om diskursen, kunna tolka texten och vilka olika tolkningar olika förutsättningar 

kan frambringa (Ekström, 2010). 

(iii) Den är en social praktik, dvs. texten och den diskursiva praktiken (interaktionen) ses 

som ingående i och relaterad till diskursen som helhet. Annorlunda uttryckt: Inom denna 

dimension placeras text och diskursiv praktik in i den sociala kontexten. Under detta 

analysstadium analyseras texten och den diskursiva praktikens förhållande till den rådande 

diskursordningen. I texten och inom den diskursiva praktiken letas här efter både reaktionära 

och progressiva drag. Dessas relation med den sociala praktiken analyseras med avsikten att 

kunna göra en bedömning av den diskursiva praktikens vilja till förändring. 

5.3.1 Metaforer, metonymer och liknelser 

Vid analysen av den första dimensionen, textanalysen, så är som ovan nämnts (5.3), en 

granskning av textens förekommande metaforer, metonymer och liknelser av stor betydelse. 

Att placera in ord inom dessa begrepp kan ibland vara svårt då gränserna mellan dem är 

diffus. 

Metaforer delas in i olika typer. Här råder dock en viss begreppsförvirring beroende på 

olika lingvistiska skolors olika begreppsbeteckningar. De tre beteckningar för olika typer av 

metaforer som föreliggande studie har i åtanke är: 

aktiva metaforer – är nyskapade och därmed inte konventionella i språket. Dessas 

innebörd måste därför tolkas utifrån det textliga sammanhanget. En aktiv metafor kräver 

en aktiv reflektiv process av mottagaren. En aktiv metafor förmäler främst avsändarens 

medvetna budskap. 

inaktiva metaforer – har stelnat till fasta och vedertagna uttryck och kräver ingen 

reflektion av mottagaren för att förstås. De upplevs som metaforiska först vid eftertanke. 

Med de inaktiva metaforerna speglas och bibehålls diskursiva mönster. Detta är ofta 

omedvetna processer för både avsändare och mottagare. 

döda metaforer – är också fasta och vedertagna uttryck men som förlorat sin metaforik: 

De flesta vet vad det metaforiska uttrycket betyder nu för tiden men ytterst få känner till 

uttryckets ursprungliga bokstavliga betydelse. Döda metaforer räknas av vissa lingvister 

in i kategorin inaktiva metaforer. Av andra lingvister räknas de inte alls som metaforer. 
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Metaforer skiljs från de två ovan nämnda andra begreppen metonymer och liknelser. En 

metonym ersätter ett eller flera ord med ett namn på en nära associerad sak eller byggnad. 

Liknelser skiljer sig från metaforer genom att de tydligt visar att det är en tankemässig 

överföring som måste ske. Detta sker ofta med orden ”som en” eller ”likt en” eller så går 

dessa ord att placera in i uttrycket. Både metonymer och liknelser är av intresse för 

textanalysen då det är av betydelse att studera vilken sak eller byggnad som det metonymiska 

uttrycket använder som ersättning och vilket eller vilka ord som står efter ”som en” och ”likt 

en”. 

Av största intresse är dock förekomsten av inaktiva metaforer. Detta beror just på det ovan 

nämnda; att de är språkliga uttryck som för en viss språkgemenskap blivit så invanda att den 

metaforiska överföringen ej kräver någon reflektion. En, för en speciell språkgemenskap, 

inaktiv metafor kan förefalla ”aktiv” för någon som står utanför denna speciella 

språkgemenskap. 

De inaktiva metaforerna är även av stor betydelse för analysen då de har blivit till fasta 

uttryck med vedertagna betydelser samtidigt som deras metaforiska innehåll ännu kan förstås. 

Detta förhållande kan berätta något om avsändarens ideologiska synsätt. (Boréus & 

Bergström, 2005). 

6 Det empiriska materialet 

I detta kapitel återges de texter som utgör kärnmaterialet för föreliggande diskursanalys. Vid 

en ”renlärig” användning av Faircloughs CDA fordras vid det rent textliga analysstadiet en 

hög detaljeringsgrad. För att textanalysen inte skall svälla ut och bli för omfattande måste 

därför ett urval av få, någorlunda korta samt diskursrepresentativa texter göras. Samtidigt bör 

vid urvalet även den kritiske diskursanalytikerns privilegium att välja texter utifrån sitt eget 

syfte tas till vara (Börjesson & Palmblad, 2007; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). De tre 

texterna nedan är valda utifrån dessa kriterier. Den första texten (Text I) är en beskrivning av 

själva den kommande musiken. Den andra texten (Text II) beskriver kort både den kommande 

musiken samt dess tonsättare. I den tredje texten (Text III) presenteras en solist med en 

kortfattad biografi. Texterna är hämtade från tre olika, offentligt finansierade, 

konsertinstitutioner. Eftersom föreliggande arbete ser själva diskursen som upphov till 

texterna, har jag valt att återge dem utan närmare källangivelse än så. 

6.1 Text I 
Denna text är hämtad från en programtidning, utgiven 2011, som innehåller texter för 

månadens konserter. 

… Mottagandet efter uruppförandet i Karlsruhe vintern 1876 var blandat. Kanske 

inte så märkligt då symfonins intrikata uppbyggnad kräver god insikt för att till 

fullo uppskattas. Många Brahmskännare betraktar den som tonsättarens finaste 

symfoni, men också den minst omedelbara. Första satsen är utsökt modellerad, men 

sparsam med melodier. Det långlinjiga andantet hör till det mest wagnerska 

Brahms skrev, medan den korta tredjesatsen trots sina scherzodrag ändå är mjukt 

flödande. Brahms byggde medvetet upp en bred symfonisk väg mot den hägrande 

toppen – finalens storslagna och svepande huvudtema som kröner och fullbordar 

symfonin. 
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6.2 Text II 
Denna text är hämtad från ett generalprogram för våren 2011. 

Sir Edward Elgar dedikerade sitt mästerverk skrivet 1899 till ”my friends pictured 

within” där varje variation målar upp en bild av en nära vän till honom. Verket 

befäste till fullo Elgars rykte som en stor komponist. Elgars musik är – liksom han 

själv var – mer komplex än den verkar, ibland väldigt utåtriktat för att i nästa stund 

bli oerhört intim. 

Kvällens andra komponister är alla starkt influerade av den store mästaren Sir 

Edward Elgar, och vill man så kan man betrakta första halvan av konserten som en 

”hommage” till honom.  

6.3 Text III 
Denna text är hämtad från ett flygblad upptryckt och spridet 2010. Texten fanns även på 

konsertinstitutionens hemsida. 

Lise de la Salle 

Lise de la Salle föddes 1988 i den franska staden Cherbourg. Hon växte upp i en 

familj med konstnärer och musiker och redan vid fyra års ålder uppvisade Lise ett 

passionerat förhållande till pianospelet. Ganska snart visade hon tecken på 

exceptionell begåvning och påbörjade tidigt sina pianostudier för Pascal 

Nemirovski för vilken hon studerade den ryska repertoaren i synnerhet. Hon kom 

redan som elvaåring in vid Conservatoire Supérieur de Musicue i Paris. Efter 

avslutad examen sökte hon sig till Bruno Riguttos avancerade klass på 

prestigefyllda Conservatoire National Supérieur de Musique-CNSMDP. 

Underbarnet 

Hennes första steg in i offentligheten togs redan vid nio års ålder då hon framförde 

en konsert sänd av den franska radion. Som ett exempel på hennes förmåga att 

snabbt studera in omfattande mängder material kan nämnas att hon som 

trettonåring ställdes inför utmaningen att på bara ett par dagar lära sig och som 

stand in för en annan pianist framföra Beethovens andra pianokonsert. Med ett 

strålande resultat dessutom. 

Karriären 

Hennes första inspelningar med musik av Ravel och Rachmaninoff mottogs av 

lysande kritik och blev inledningen på hennes samarbete med etiketten Naive 

Classicue, för vilka hon exklusivt gör inspelningar sedan 2002. Hennes andra skiva 

med musik av Bach och Liszt blev av GRAMOPHONE, världens mest ansedda 

tidskrift för klassisk musik, utsedd till månadens skiva. 

Idag arbetar Lise de la Salle över hela världen med flera av de stora orkestrarna och 

konserthallarna. Konzerthaus i Berlin, Auditorium du Louvre i Paris, Herkulessaal 

i München, Tonhalle i Zurich, Metropolitan Art Space i Tokyo, Lincoln Center i 

Washington... 

Att Lise de la Salle kommer till Sverige är stort. Att det är [X] Konserthus som får 

henne exklusivt är mycket stort. Missa inte det. 
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7 Resultat och analys 

Detta kapitel beskriver utfallet av studiens undersökning – den kritiska diskursanalysen – som 

är gjord utifrån studiens huvudsakliga fokuseringsområde (2.3). Resultaten och analyserna är 

framkomna utifrån tillämpning av CDA:s tredimensionella modell för kritisk diskursanalys 

(5.3 samt bilaga) förankrad i studiens teoretiska fundament (5.2). 

7.1 Textanalys 
I följande avsnitt framställs resultaten av textanalyserna samt de fortsatta analyserna av dessa 

resultat.  

7.1.1 Textanalys av Text I 

7.1.1.1 Analys av textens lexikon – ordvalet i texten 

I denna analys återges diskursspecifika ord samt i vilka diskursspecifika uttryck de ingår. 

Diskursspecifika ord Diskursspecifika uttryck    

Mottagandet                          

uruppförandet  Mottagandet efter uruppförandet i Karlsruhe vintern 1876 var blandat. 

symfonins                  

intrikata             

uppbyggnad                       

insikt  symfonins intrikata uppbyggnad kräver god insikt för att till fullo uppskattas. 

Brahmskännare            

tonsättarens                  

symfoni              

omedelbara  Många Brahmskännare betraktar den som tonsättarens finaste symfoni, men 

  också den minst omedelbara.                   

satsen                      

utsökt             

modellerad                 

melodier  Första satsen är utsökt modellerad, men sparsam med melodier.         

långlinjiga                  

andantet              

wagnerska  Det långlinjiga andantet hör till det mest wagnerska Brahms skrev,     

tredjesatsen            

scherzodrag                      

mjukt                 

flödande  medan den korta tredjesatsen trots sina scherzodrag ändå är mjukt flödande. 

Brahms                    

byggde                        

bred               

symfonisk                   

finalens               

storslagna                 

svepande              

huvudtema                     

kröner               

fullbordar                
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symfonin  Brahms byggde medvetet upp en bred symfonisk väg mot den hägrande toppen - 

  finalens storslagna och svepande huvudtema som kröner och fullbordar 

  symfonin. 

Analys av ovanstående resultat: 

De diskursspecifika orden utgör 36 procent av texten. De diskursspecifika uttrycken utgör 96 

procent av texten. Dessa förhållanden pekar på att texten är mycket starkt präglad av 

språkbruket inom den diskursiva praktik där texten är producerad samt därmed av det 

diskursiva språkbruket. 

Mycket diskursspecifika ord är: uruppförandet, symfonins, intrikata, Brahmskännare, 

satsen, utsökt, modellerad, långlinjiga, andantet, wagnerska, tredjesatsen, scherzodrag, 

flödande, symfonisk, finalens, storslagna, svepande, huvudtema, kröner, fullbordar. 

Texten beskriver Brahms 1:a symfoni genom att använda många diskursspecifika ord. Ett 

flertal av dessa ord kan vara svårbegripliga för personer som inte äger kunskap i språkbruket 

inom västerländsk konstmusik; intrikata, omedelbara, satsen, modellerad, långlinjiga, 

andantet, wagnerska, tredjesatsen, scherzodrag. Textens lexikon kräver en stor diskursspecifik 

vokabulär kunskap vilket gör att texten, för icke diskursvana personer, kan framstå som alltför 

fordrande. Textens lexikon utgör en utestängande faktor. 

7.1.1.2 Analys av förekomsten av metaforer, metonymer och liknelser 

Metaforer    Liknelser 

Mottagandet efter uruppförandet […] var blandat. 

symfonins intrikata uppbyggnad 

kräver god insikt för att till fullo uppskattas. 

Många Brahmskännare betraktar 

den minst omedelbara 

utsökt modellerad 

Det långlinjiga andantet 

    Det mest wagnerska 

 Den korta tredjesatsen är mjukt flödande 

Brahms byggde medvetet upp      

                           

en bred symfonisk väg mot den hägrande                   

toppen 

Finalens storslagna och svepande huvudtema som                  

kröner och fullbordar symfonin. 

Analys av ovanstående resultat: 
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Textens metaforer är vanligt förekommande i den diskursiva praktikens texter. För mycket 

diskursvana personer kräver de ingen reflektion för att förstås. De är då s.k. inaktiva 

metaforer. För något mindre diskursvana personer kan dock några metaforiska uttryck vara 

svårförståeliga; ”symfonins intrikata uppbyggnad kräver god insikt för att till fullo 

uppskattas”, ”Första satsen är utsökt modellerad”, ”Det långlinjiga andantet hör till det mest 

wagnerska Brahms skrev”. För personer utanför diskursens språkgemenskap är textens 

metaforer mycket svåra att förstå. De kräver här reflektion och ”omvandlas” då till aktiva 

metaforer. För icke diskursvana individer får det metaforiska skrivsättet en utestängande 

verkan. 

7.1.1.3 Analys av uttryck för vaghet och precisering 

Sedd som helhet använder texten för det mesta precisa uttryck. Den säger: Så här är det! Dock 

förekommer några uttryck som markerar viss vaghet: 

Många Brahmskännare betraktar den som tonsättarens finaste symfoni 

samt 

Det långlinjiga andantet hör till det mest wagnerska Brahms skrev 

Analys av ovanstående resultat: 

Uttrycket ”Många Brahmskännare betraktar” är vagare än uttrycket Alla Brahmskännare 

betraktar (men precisare än Brahmskännare betraktar). Att skriva ”hör till det mest 

wagnerska” är vagare än att skriva är det mest wagnerska. Dessa markeringar av vaghet måste 

dock anses som svaga. 

7.1.1.4 Analys av hur identitet konstrueras genom språkliga uttryck 

I detta textutdrag (Text I) förekommer inte någon konstruktion av identitet genom språkliga 

uttryck. 

7.1.2 Textanalys av Text II 

7.1.2.1 Analys av textens lexikon – ordvalet i texten 

I denna analys återges diskursspecifika ord samt i vilka diskursspecifika uttryck de ingår. 

Diskursspecifika ord Diskursspecifika uttryck    

Sir                                                                                                                                                                

dedikerade [dedicerade]                                                                                                                              

mästerverk   Sir Edward Elgar dedikerade [dedicerade] sitt mästerverk                                                                                                                                                     

variation                                                                                                                                                        

målar                          

bild  Där varje variation målar upp en bild                        

Verket                                

stor               

komponist  Verket befäste till fullo Elgars rykte som en stor komponist.                        

musik                 

komplex                                          
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utåtriktat                       

intim  Elgars musik är – liksom han själv – mer komplex än den verkar, ibland väldigt 

  utåtriktat [utåtriktad] för att i nästa stund bli oerhört intim.                

komponister                                                

starkt                                        

influerade                                                 

store                 

mästaren                                                                                                                                                                   

Sir  Kvällens andra komponister är alla starkt influerade av den store mästaren Sir 

  Edward Elgar                                                                                            

konserten                                                                                                                                          

”hommage”  betrakta första halvan av konserten som en ”hommage” till honom. 

Analys av ovanstående resultat: 

De diskursspecifika orden utgör 24 procent av texten. De diskursspecifika uttrycken utgör 78 

procent av texten. Dessa förhållanden pekar på att texten är ganska starkt präglad av 

språkbruket inom den diskursiva praktik där texten är producerad samt därmed av det 

diskursiva språkbruket. 

Mycket diskursspecifika och ofta värdeladdade ord är: Sir, dedikerade [dedicerade], 

mästerverk, Verket, stor, komponist, komplex, intim, influerade, mästaren, ”hommage”. 

Textens första ord ”Sir” slår an textens nobla ton samt uttrycker de ädla inslagen i diskursen. 

Orden dedikerade samt ”hommage” används nästan enbart inom konstnärliga diskurser 

och kan vara svåra att förstå för icke diskursinitierade personer. Dessa ord verkar 

exkluderande. Många av de diskursspecifika orden är laddade med värden som exklusivitet, 

mycket hög klass samt avancerad nivå. Sådana ord har en verkan som, beroende på läsarens 

förhållande till diskursen, sträcker sig ifrån att vara lockande och välkomnande till att 

framkalla känslor av osamhörighet och därmed verka utestängande. 

7.1.2.2 Analys av förekomsten av metaforer, metonymer och liknelser 

Metaforer 

målar upp en bild 

av en nära vän 

Verket befäste till fullo Elgars rykte som                        

en stor komponist. 

Elgars musik […] är utåtriktat       

[utåtriktad] för att i nästa stund bli oerhört                 

intim. 

Kvällens andra komponister är alla starkt           

influerade av den store mästaren 

kan man betrakta den första halvan av            

konserten 

Analys av ovanstående resultat: 
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Textens metaforer är vanligt förekommande i den diskursiva praktikens texter. För 

diskursvana personer kräver de ingen reflektion för att förstås. De är då s.k. inaktiva 

metaforer. Det metaforiska uttrycket ”Verket befäste till fullo Elgars rykte som en stor 

komponist.” är mycket diskursspecifikt; dels p.g.a. det högtravande och ålderdomliga 

språkbruket i metaforerna ”befäste” samt ”till fullo” – ”Verket befäste till fullo”, dels p.g.a. 

den inom diskursen mycket ofta förekommande metaforen ”stor” – ”stor komponist”.  

Metaforen ”intim” kan för icke diskursvana personer vålla förståelsebekymmer och 

därigenom fordra reflektion. Det högtravande och ålderdomliga språkbruket i samband med 

användningen av diskursspecifika metaforer utgör för diskursovana personer en utestängande 

faktor. 

7.1.2.3 Analys av uttryck för vaghet och precisering 

Sedd som helhet använder texten för det mesta precisa uttryck. Den säger: Så här är det! Dock 

förekommer ett uttryck som har en inbyggd markering av vaghet: 

befäste till fullo Elgars rykte som en stor komponist. 

Analys av ovanstående resultat: 

Metaforen ”stor” i uttrycket ”stor komponist” betyder inom diskursen högklassig och mycket 

känd. Uttrycket ”befäste till fullo Elgars rykte som en stor komponist.” framstår för personer 

utanför språkgemenskapen som något vagare än uttrycket befäste till fullo Elgars rykte som en 

högklassig och mycket känd komponist. Dock måste denna vaghetsmarkering anses som 

mycket svag. 

7.1.2.4 Analys av hur identitet konstrueras genom språkliga uttryck 

Några av orden och meningarna i texten medverkar i skapandet av kompositörens 

konstnärliga identitet. Det första ordet ”Sir” slår fast att tonsättaren är adlad av det brittiska 

kungahuset vilket många av de brittiska tonsättarna inom västerländsk konstmusik är.
28
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texten förekommer därefter språkliga uttryck som konstruerar upp en konstnärlig identitet hos 

kompositören: 

Verket befäste till fullo Elgars rykte som en stor komponist. Elgars musik är – 

liksom han själv var – mer komplex än den verkar, ibland väldigt utåtriktat för att i 

nästa stund bli oerhört intim. 

Kvällens andra komponister är alla starkt influerade av den store mästaren Sir 

Edward Elgar, och vill man så kan man betrakta första halvan av konserten som en 

”hommage” till honom.  

Analys av ovanstående resultat: 

                                                           
28

 Till det brittiska kungahusets försvar måste här tilläggas att även många kompositörer och artister inom 

populärmusiken och rockmusiken har blivit adlade; bl.a. Sir Paul McCartney, Sir Elton John, Sir Michael Jagger, 

Dame Kylie Minogue. 
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Textens mening är att för läsare och potentiella konsertbesökare framställa kompositören som 

en patriark inom västerländsk konstmusik. Denna text fokuserar nästan enbart på detta. Dock 

förekommer en mening med en mycket kortfattad beskrivning av kompositörens musik. 

Textens sista mening ”Kvällens andra komponister …” är för kompositören starkt 

identitetsskapande och ger, med uttrycken ”starkt influerade” samt ”som en ’hommage’ till 

honom”, kompositören en identitet som nestor eller patriark. Dessa uttryck och begrepp har en 

verkan som, beroende på läsarens förhållande till diskursen, sträcker sig ifrån att vara 

lockande och välkomnande till att framkalla känslor av osamhörighet och därmed verka 

utestängande. 

7.1.3 Textanalys av Text III 

7.1.3.1 Analys av textens lexikon – ordvalet i texten 

I denna analys återges diskursspecifika ord samt i vilka diskursspecifika uttryck de ingår. 

Diskursspecifika ord Diskursspecifika uttryck 

konstnärer                                                                                                                                                        

musiker  Hon växte upp i en familj med konstnärer och musiker                                 

redan                                                                                                                                                             

uppvisade                                                                                                                                                    

passionerat  redan vid fyra års ålder uppvisade Lise ett passionerat förhållande till 

  pianospelet.                                                                                            

exceptionell                                                                                                                                                  

begåvning  exceptionell begåvning                                                                                    

tidigt                                                                                       

pianostudier                                                                                                                                                        

Pascal Nemirovski                                                                                                                                         

studerade                                                                                                                                                    

repertoaren  påbörjade tidigt sina pianostudier för Pascal Nemirovski för vilken hon 

  studerade den ryska repertoaren i synnerhet.                                      

Conservatoire Supérieur de                                                                                                                            

Musicue [Musique] Conservatoire Supérieur de Musicue [Musique] i Paris.                              

examen                                                                                                                          

Bruno Riguttos                                                                                                                                           

avancerade                                                                                                                                                            

klass                                                                                                                                                        

prestigefyllda                                                                                                                                          

Conservatoire National                                                                                                                                 

Supérieur de Musique-                                                                                                                                 

CNSMDP  Efter avslutad examen sökte hon sig till Bruno Riguttos  

  avancerade klass på prestigefyllda Conservatoire National  

  Supérieur de Musique-CNSMDP.                                                      

Underbarnet  (Avsnittsrubrik)                                                                                        

framförde                                                                                                                                                          

konsert  Hennes första steg in i offentligheten togs redan vid nio års ålder då hon 

  framförde en konsert sänd av den franska radion.                                       

förmåga                                                                                                                                                            

material                                                                                                                                                      

utmaningen                                                                                                                                                           
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stand in  Som ett exempel på hennes förmåga att snabbt studera in omfattande 

  mängder material kan nämnas att hon som trettonåring ställdes inför 

  utmaningen att på bara ett par dagar lära sig och som stand in för en 

  annan pianist framföra Beethovens andra pianokonsert.                            

strålande  Med ett strålande resultat dessutom.                                                        

Karriären  (Avsnittsrubrik)                                                                                    

inspelningar                                                                                                                                                         

Ravel                                                                                                                                                      

Rachmaninoff                                                                                                                                                  

mottogs                                                                                                                                                             

lysande                                                                                                                                                                 

kritik                                                                                                                                                                

etiketten                                                                                                                                                               

Naive Classicue [Classique]                                                                                                                          

exklusivt  Hennes första inspelningar med musik av Ravel och Rachmaninoff mottogs av 

  lysande kritik och blev inledningen på hennes samarbete med etiketten Naive 

  Classicue [Classique], för vilka [vilken] hon exklusivt gör inspelningar sedan 

  2002.                                                                                                                 

skiva                                                                                                                                                                     

Bach                                                                                                                                                                      

Liszt                                                                                                                                                  

GRAMOPHONE                                                                                                                                            

världens                                                                                                                                                            

ansedda                                                                                                                                                            

klassisk                                                                                                                                                               

utsedd  Hennes andra skiva med musik av Bach och Liszt blev av GRAMOPHONE, 

  världens mest ansedda tidskrift för klassisk musik, utsedd till månadens skiva.                                                                                                                                                                

världen                                                                                                                                                                  

stora                                                                                                                                                            

orkestrarna                                                                                                                                           

konserthallarna                                                                                                                                         

Konzerthaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Auditorium de Louvre                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Herkulessaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Tonhalle                                                                                                                                                             

Metropolitan Art Space                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Lincoln Center                            Idag arbetar Lise de la Salle över hela världen med flera av de stora orkestrarna 

  och konserthallarna. Konzerthaus i Berlin, Auditorium du Louvre i Paris, 

  Herkulessaal i München, Tonhalle i Zurich [Zürich], Lincoln Center i 

  Washington [New York] …                                                                              

stort                                                                                                                        

mycket                                                                                                                                                            

exklusivt  Att Lise de la Salle kommer till Sverige är stort. Att det är [X] Konserthus som 

  får henne exklusivt är mycket stort. 

Analys av ovanstående resultat: 

De diskursspecifika orden utgör 27 procent av texten. De diskursspecifika uttrycken utgör 88 

procent av texten. Dessa förhållanden pekar på att texten är starkt präglad av språkbruket 

inom den diskursiva praktik där texten är producerad samt därmed av det diskursiva 

språkbruket. 
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Mycket diskursspecifika och ofta värdeladdade ord är: konstnärer, musiker, exceptionell, 

begåvning, repertoaren, avancerade, klass, prestigefyllda, Underbarnet, framförde, strålande, 

Karriären, lysande, kritik, etiketten, exklusivt, ansedda, stora, stort. 

Många av de diskursspecifika orden är laddade med värden som exklusivitet, mycket hög 

klass samt avancerad nivå. Sådana ord har en verkan som, beroende på läsarens förhållande 

till diskursen, sträcker sig ifrån att vara lockande och välkomnande till att framkalla känslor 

av osamhörighet och därmed verka utestängande. 

 7.1.3.2 Analys av förekomsten av metaforer, metonymer och liknelser 

Metaforer    Metonymer 

visade hon tecken på exceptionell begåvning 

Hon kom redan som elvaåring in vid                          

Conservatoire Supérieur de Musi[q]ue 

Efter avslutad examen sökte hon sig till Bruno                

Riguttos avancerade klass på prestigefyllda       

Conservatoire National Supérieur de Musique-            

CNSMDP. 

Hennes första steg in i offentligheten 

då hon framförde en konsert 

studera in omfattande mängder material 

ställdes inför utmaningen 

som stand in för en annan pianist framföra           

Beethovens andra pianokonsert. Med ett             

strålande resultat dessutom. 

mottogs av lysande kritik och blev inledningen  på hennes samarbete med etiketten Naive 

    Classi[q]ue 

arbetar … över hela världen med flera av de                      

stora orkestrarna och   konserthallarna.  

Att Lise de la Salle kommer till Sverige är stort.   Att det är [X] Konserthus                     

som får henne exklusivt är mycket stort. Missa                       

inte det. 

Analys av ovanstående resultat: 

De förekommande metaforerna är för språkgemenskapen inom diskursen inaktiva. De kräver 

ingen reflektion för att bli förstådda av språkgemenskapens medlemmar. De inaktiva 

metaforerna i detta textexempel är även, de flesta av dem, inaktiva, och därmed direkt 

begripliga, för personer utanför språkgemenskapen. Dock kan metaforen ”stora” i uttrycket 

”de stora orkestrarna” av utomstående uppfattas som att orkestrarna har ett stort antal 

musiker. (Vilket de inte behöver ha men förmodligen oftast har.) Även då är ordet ”stora” en 

metafor. För personer inom språkgemenskapen uppfattas metaforen ”stora” som bästa och 
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mest kända. Uttrycket ”de stora orkestrarna” tolkas alltså inom språkgemenskapen som de 

bästa och mest kända orkestrarna. Jämför detta med ”Avslutningen innebar ett besök av en av 

de stora dirigenterna i världen just nu: italienaren Riccardo Muti.” (Feltzin, 2010)! Det 

diskursspecifika uttrycket ”studera in omfattande mängder material” kan för personer utanför 

språkgemenskapen vara svårt att förstå. Metaforen ”framförde” är också en mycket 

diskursspecifik metafor. Inom andra musikdiskurser, andra genrer, används istället oftast 

spelade. 

Det diskursspecifika metonymiska uttrycket ”hennes samarbete med etiketten Naive 

Classi[q]ue” kan te sig obegripligt för dem som står utanför språkgemenskapen. Även för 

skribenten verkar det metonymiska skrivsättet vara förvirrande: Uttrycket ”blev inledningen 

på hennes samarbete med etiketten Naive Classicue, för vilka hon exklusivt gör inspelningar” 

bör med ett korrekt metonymiskt skrivsätt skrivas blev inledningen på hennes samarbete med 

etiketten Naive Classicue, för vilken hon exklusivt gör inspelningar. – Väljer man att i en 

mening använda sig av en metonym så bör man hålla sig till detta val meningen ut. – De 

övriga diskursspecifika metonymiska uttrycken i texten – ”arbetar […] med flera av de stora 

[…] konserthallarna” samt ”Att det är [X] Konserthus som får henne” går att förstå för de 

flesta utanför språkgemenskapen stående personer. 

Metaforer och ordval som i ”visade hon tecken på exceptionell begåvning”, ”sökte hon sig 

till Bruno Riguttos avancerade klass på prestigefyllda Conservatoire National Supérieur de 

Musique-CNSMDP” samt metonymer och ordval som i ”hennes samarbete med etiketten 

Naive Classicue, för vilka hon exklusivt gör inspelningar” sänder implicit ut budskapet att det 

hela är något av mycket hög och nobel klass. 

Textens, för diskursovana personer, svårbegripliga metaforiska och metonymiska uttryck 

samt det implicita budskapet av mycket hög och nobel klass kan hos diskursovana läsare 

framkalla en ”Det här är ingenting för mig”-känsla. 

7.1.3.3 Analys av uttryck för vaghet och precisering 

Sedd som helhet använder texten för det mesta precisa uttryck. Den säger: Så här är det! Dock 

förekommer en markering av vaghet; 

visade hon tecken på exceptionell begåvning  

samt en mening som markerar både vaghet och precisering: 

Idag arbetar Lise de la Salle över hela världen med flera av de stora orkestrarna och 

konserthallarna.  

Några diskursspecifika precisa uttryck är: 

”Med ett strålande resultat”, ”mottogs av lysande kritik”, ”för vilka hon exklusivt gör 

inspelningar sedan 2002.”, ”världens mest ansedda tidskrift för klassisk musik”, ”Att Lise de 

la Salle kommer till Sverige är stort. Att det är [X] Konserthus som får henne exklusivt är 

mycket stort.” 

Analys av ovanstående resultat: 
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Att vaghet markeras i en text innebär ofta att skribenten iakttager en viss försiktighet och 

måttfullhet med det som skribenten egentligen vill uttrycka men, för trovärdighetens skull, 

inte får skriva. Trots att vaghet markeras är förhoppningen att läsaren skall bortse från 

måttfullheten och ta till sig det som texten egentligen vill säga; i denna texts fall är budskapet 

att läsaren kan komma att få uppleva något fantastiskt och helt unikt samt av absolut högsta 

klass. Ett budskap som, beroende på läsarnas förhållande till diskursen, för vissa kan verka 

lockande men för andra hindrande; en hindrande ”Det här är ingenting för mig”-känsla.  

Att en text lyder ”visade hon tecken på exceptionell begåvning” är något vagare än att den 

lyder visade hon exceptionell begåvning. ”Idag arbetar Lise de la Salle” är precist uttryckt 

medan ”över hela världen” med sitt metaforiska bildspråk har en inneboende vaghet. – Det är 

omöjligt att arbeta över hela världen. Uttrycket kan således inte vara precist. – Uttrycket ”med 

flera av de stora orkestrarna” är vagare än med de bästa och mest kända orkestrarna. Det 

diskursspecifika metaforiska och metonymiska uttrycket ”Idag arbetar Lise de la Salle över 

hela världen med flera av de stora […] konserthallarna” blir vid närmare eftertanke, i 

bokstavlig mening, både omöjligt, nobelt och komiskt. 

Precisa uttryck som ”GRAMOPHONE, världens mest ansedda tidskrift för klassisk musik” 

kan hos en mindre kritisk läsare locka eller, återigen beroende på förhållandet till diskursen, 

framkalla avsmak eller en ”det är ingenting för mig”-känsla. Hos en kritisk språkmedveten 

läsare kan sådana uttryck framkalla frågorna – Hur vet skribenten det? Är det så? vilka i sin 

tur kan leda till frågeställningar angående textens trovärdighet. Uttryck likt detta kan också 

lämna läsaren oberörd. 

7.1.3.4 Analys av hur identitet konstrueras genom språkliga uttryck 

De flesta meningarna i texten medverkar i skapandet av personens artistiska och konstnärliga 

identitet. Den första meningen ”Lise de la Salle föddes 1988 i den franska staden Cherbourg.” 

har en inledande neutral framställning av artistens födelseår. Dock är redan den andra delen 

av meningen för svenska läsare något värdeladdad: Att som pianist vara född ”i den franska 

staden Cherbourg” kan i det svenska konsertsammanhanget tolkas som något konstnärligt 

högklassiskt. ”Det franska” har i Sverige sedan 1700-talet och Gustav III ofta stått för det 

högklassiga, det delikata, det förnäma samt för den höga bildningen. 

Efter detta följer en text med en språklig konstruktion som helt har avsikten att ge bilden 

av en artistisk och konstnärlig identitet inom vilken främst underbarnet, det musikaliska 

geniet samt den fantastiska karriären framhålls. Detta görs med uttryck som 

Hon växte upp i en familj med konstnärer och musiker och redan vid fyra års ålder 

uppvisade Lise ett passionerat förhållande till pianospelet. Ganska snart visade hon 

tecken på exceptionell begåvning och påbörjade tidigt sina pianostudier för Pascal 

Nemirovski för vilken hon studerade den ryska repertoaren i synnerhet. 

Hennes första steg in i offentligheten togs redan vid nio års ålder då hon framförde 

en konsert sänd av den franska radion. Som ett exempel på hennes förmåga att 

snabbt studera in omfattande mängder material kan nämnas att hon som 

trettonåring ställdes inför utmaningen att på bara ett par dagar lära sig och som 

stand in för en annan pianist framföra Beethovens andra pianokonsert. Med ett 

strålande resultat dessutom. 
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Hennes andra skiva med musik av Bach och Liszt blev av GRAMOPHONE, 

världens mest ansedda tidskrift för klassisk musik, utsedd till månadens skiva. 

Idag arbetar Lise de la Salle över hela världen med flera av de stora orkestrarna och 

konserthallarna. 

Analys av ovanstående resultat: 

Textens mening är att för läsare och potentiella konsertbesökare framställa artisten som ett 

ungt geniförklarat underbarn som framför musik på en mycket hög konstnärlig nivå. Just 

denna text fokuserar enbart på detta. Några beskrivningar av den kommande konsertens musik 

förekommer inte i denna text. 

Att artister inom västerländsk konstmusik framställs som underbarn, musikaliska genier 

och, när de har nått en hög ålder, som nestorer, är diskursspecifikt och vanligt förekommande 

i PR-material från konsertinstitutioner. (Även i förhandsnotiser inför konserter i landsorten är 

detta framställningssätt vanligt.) Detta framställningssätt har en verkan som, beroende på 

läsarens förhållande till diskursen, sträcker sig ifrån att vara lockande och välkomnande till att 

framkalla känslor av ogillande och därmed verka utestängande. 

7.2 Analys av den diskursiva praktiken 
Den diskursiva praktik som analyseras i föreliggande studie består av de informativa texternas 

produktion och konsumtion (5.3 samt bilaga). Inför följande avsnitt har undersökts om och 

hur texterna har utformats genom att bygga på tidigare texter från den diskursiva praktiken 

samt om och hur det i texterna finns textliga inslag från andra diskursers texter. Denna 

undersökning ligger till grund för diskursanalysens slutledning angående hur de informativa 

texterna kan uppfattas av läsare och potentiella konsertbesökare. 

7.2.1 Att invitera och inviteras till ”Den Stora Traditionen” 

Inom konsertverksamheterna för västerländsk konstmusik visar sig många speciella attribut: 

Runt och vid konserter förekommer, både bland musiker och publik, strikta ritualer och manér 

samt koder och regler för hur man bör bete och uppföra sig. Alla dessa attribut har sina 

ursprung ganska långt bak i historien. Några har t.ex. rötter i galanteriet.
29

 Attributen har 

sedan under musikhistoriens gång bibehållits och är fortfarande, för den nutida konsertvana 

publiken, helt naturliga inslag i och kring konserter. Inga större nutida förändringar 

beträffande dessa attribut eller särmärken har således skett. 

Liknande bevarade särmärken återfinns även i konsertverksamheternas informativa texter 

med innehållsbeskrivningar inför kommande konserter. Det i dessa ofta förekommande 

formella och av diskursen vedertagna skrivsättet har funnits med länge – inga större 

förändringar här heller. Nyligen producerade informativa texter bygger i mycket hög grad på 

tidigare producerade sådana. Detta utgör en förklaring till varför olika texter hämtade från helt 

                                                           
29 galanteri är benämningen på den ridderliga artigheten, ett uppträdande med överdriven elegans och artighet, 

som förekom inom den höviska kulturen. Den höviska kulturen med bl.a. trubadursånger och tornerspel började 

växa fram under 1100-talet vid riddaradelns hov (Wikipedia, 2011d). 
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skilda konsertinstitutioner uppvisar så stora språkliga och formella likheter: Alla 

konsertinstitutioners PR- och marknadsavdelningar (ingående i den diskursiva praktiken) 

använder samma gamla ”intertextuella mall” för sina textproduktioner. De är alla 

”medlemmar” i samma intertextuella nätverk. 

En analys av intertextualitet, som är gjord genom att studera de intertextuella sambanden 

mellan de citerade texterna i 1.1 (fyra texter) samt i 6 (tre texter), följer i de två kommande 

avsnitten. Även i det därefter följande avsnittet – 7.2.1.3 Interdiskursivitet – har jag valt att 

söka efter interdiskursiva inslag i dessa sju texter. 

7.2.1.1 Intertextualitet – Ord och metaforer 

Det vanligaste förekommande intertextuella ordet är adjektivet och metaforen ”stor” med 

några av sina böjningsformer. Då blir betydelsen bäst(a) och mest känd(a). Ordet förekommer 

med denna betydelse i uttrycken ”De riktigt stora musikerna”, ”en av vår tids stora 

Mahlertolkare”, ”Flera stora musiker och gästdirigenter”, ”de stora orkestrarna och 

konserthallarna”, ”en stor komponist”, ”den store mästaren”. 

Användningen av metaforen ”stor” i betydelsen fantastiskt är också ofta förekommande. 

Ordet förekommer med denna betydelse i uttrycken ”Att Lise de la Salle kommer till Sverige 

är stort”, ”Att det är [X] Konserthus som får henne exklusivt är mycket stort”. 

I ungefär samma betydelse som fantastiskt förekommer ”stor” i det sammansatta ordet 

”storslagna” i uttrycken ”detta storslagna musikaliska äventyr”, ”finalens storslagna och 

svepande huvudtema”. 

Ytterligare en betydelse av metaforen ”stor” förekommer i uttrycket ”stora crescendon”. 

Då mer i betydelsen tydliga eller mycket uppenbara. (Ibland är det svårt att hitta en förklaring 

som inte själv är en metafor. Kraftiga vore en någorlunda god synonym. Ordet kraftiga blir 

dock här också en metafor av likartad styrka som ”stora”.) 

En slutsats som kan dras av ovanstående är att ordet och metaforen ”stor”, med sina olika 

böjningsformer, är mycket frekvent förekommande i informativa texter inför konserter med 

västerländsk konstmusik; främst i betydelsen bäst(a) och mest känd(a). 

Andra intertextuella ord är adjektivet ”utsökt” i uttrycken ”skrev Mozart själv några av 

sina mest utsökta kadenser”, ”Första satsen är utsökt modellerad”. Ordet utsökt betyder ”som 

har finaste kvalitet” (Norstedts svenska ordbok, 2004). 

Ord som indicerar en betydelse av ”finaste kvalitet” förekommer i samtliga texter: Till de 

tidigare omskrivna ”stor” och ”utsökt” kan här tilläggas ”avancerade” och ”prestigefyllda” i 

”Bruno Riguttos avancerade klass på prestigefyllda Conservatoire National Supérieur de 

Musique-CNSMDP”,  ”strålande” i ”strålande resultat”, ”lysande” i ”lysande kritik”, ”finaste” 

i ”finaste symfoni”. 

Ordet och metaforen ”mottaga” ingår de intertextuella sambanden. Det förekommer här i 

uttrycken ”Hennes första inspelningar […] mottogs av lysande kritik” samt ”Mottagandet 

efter uruppförandet […] var blandat”. 
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De diskursspecifika orden ”modulera” i ”så ska en fras moduleras” samt ”modellerad” i 

”Första satsen är utsökt modellerad” måste här ses som närbesläktade. Ordet modulera
30

 

betyder enligt Norstedts svenska ordbok att ”variera tonfall och röststyrka”; ordet modellera 

betyder att ”forma i mjukt, böjligt material” (Norstedts svenska ordbok, 2004). En gemensam, 

något lättbegripligare, synonym till dessa ord skulle här kunna vara forma; så ska en fras 

formas, Första satsen är utsökt (ut)formad. Sålunda visar sig en intertextualitet av ordmässig 

art men även den diskursiva praktikens benägenhet att använda svårförståeliga ord med diffus 

och mångtydig betydelse kan här ses som ett intertextuellt drag. 

En direkt förklarlig intertextualitet kan ses i det gemensamma och mycket ofta 

förekommande nyttjandet av ord som återfinns inom musikens ämnesområde, däribland 

speciella fack- och musiktermer: musikerna, dirigentnestor, dirigerar, symfoni, 

blåsarstämmorna, fras, stråket, chefdirigenten, Mahlertolkare, orkester, kör, mezzosopran, 

gästdirigenter, satsen, tematiskt, orkesterritornell, tonsättarens, mannheimarnas, crescendon, 

teman, oktaver, genomföringsdelen, moll, solisternas, imitationer, arpeggion, löpningar, 

kadenser, pianospelet, pianostudier, repertoaren, konsert, pianokonsert, klassisk, variation, 

komponist, Brahmskännare, melodier, långlinjiga, andantet, wagnerska, scherzodrag, 

symfonisk, huvudtema. 

7.2.1.2 Intertextualitet – Uttryck (Fraser) 

Absoluta (helt överensstämmande) exempel på intertextuella uttryck är ”Verket befäste till 

fullo Elgars rykte som stor komponist” samt ”symfonins intrikata uppbyggnad kräver god 

insikt för att till fullo uppskattas” som båda innehåller det högtravande uttryckssättet ”till 

fullo”. Ytterligare sådana exempel är ”Den första satsen är …” samt ”Första satsen är …”. 

Något mindre absoluta intertextuella uttryck förekommer då det i texten måste markeras 

viss vaghet i påståenden med uttryck som ”en av vår tids stora Mahlertolkare”, ”en av 

Mozarts rikaste”, ”några av sina mest utsökta kadenser”, ”andantet hör till det mest wagnerska 

Brahms skrev”. Sådana uttryckssätt är mycket vanliga i den diskursiva praktikens texter då 

det för trovärdighetens skull inte går att uttrycka dessa påståenden på mer precisa sätt. 

Uttrycken 

Riccardo Muti är en av vår tids största dirigenter (Lindblad, 2010:5) 

samt 

En av de riktigt stora bland dirigenter, Riccardo Muti, kommer hit (Tydén, 2010:2) 

är vanskliga att omformulera till de mer precisa Riccardo Muti är vår tids störste dirigent 

samt Den riktigt store bland dirigenter kommer hit. Uttryckssättet är bekvämt och effektivt att 

använda då det är vagt och till intet förpliktigande samtidigt som det förmedlar ett budskap 

om mycket hög klass. Texten meddelar t.ex. inte vilka andra som tillhör mängden ”vår tids 

största dirigenter”, hur många som tillhör mängden eller vilka kriterier som skall vara 
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 modulera har också betydelserna att ”övergå från en tonart till en annan” samt att ”låta högfrekvent signal 

överta informationsinnehållet i lågfrekvent” (Norstedts svenska ordbok, 2004). Dessa betydelser är dock ej 

tillämpliga här. 
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uppfyllda för att få tillhöra den. Därav de ofta förekommande intertextuella fraserna ”en av”, 

”några av”, ”hör till det mest” o.dyl. 

Ett annat för den diskursiva praktiken vanligt intertextuellt uttryckssätt föreligger då det i 

texter förekommer bruk av s.k. namedropping (fotnot 9). I denna uppsats textmaterial visar 

sig denna teknik på följande sätt: 

Flera stora musiker och gästdirigenter har under åren samarbetat med orkestern. 

Bland dirigenterna kan nämnas S. Sondeckis, J. Aleksa, K. Kondrashin, V. 

Fedosejev (Ryssland), N. Järvi (Estland), K. Masur, H. M. Schneidt, H. Kegel, J. 

Frantz and J. Wehnert (Tyskland), Ch. Bruck, J. S. Casadesus, C. Diederich 

(Frankrike), and O. W. Müller (USA). 

samt 

Idag arbetar Lise de la Salle över hela världen med flera av de stora orkestrarna och 

konserthallarna. Konzerthaus i Berlin, Auditorium du Louvre i Paris, Herkulessaal 

i München, Tonhalle i Zurich, Metropolitan Art Space i Tokyo, Lincoln Center i 

Washington… 

Ofta har personer utanför diskursen och språkgemenskapen ingen aning om vilka alla dessa 

uppräknade personer och byggnader är vilket ibland t.o.m. kan vara svårt för diskursvana 

personer att känna till. Denna svårighet kan märkas i båda exemplen ovan. Textexemplen 

ovan vill egentligen bara få läsaren att förstå att det är ”Stora Musiker” samt ”Stora 

Konserthallar” inom den ”Stora Traditionen” som det rör sig om. Detta skall då borga för att 

den kommande konserten kommer att bli ett evenemang av allra högsta konstnärliga och 

sociokulturella klass. 

7.2.1.3 Interdiskursivitet 

De i denna studie 7 citerade informativa texterna (1.1, 6) inför konserter med västerländsk 

konstmusik uppvisar inte alls några betydande inslag av interdiskursivitet. Det närmaste av 

interdiskursiva fynd som går att komma är uttrycken ”allt ska med och därmed basta” i det 

andra textexemplet i 1.1 samt ”Missa inte det” i Text III i 6.3. Uttrycket ”allt ska med och 

därmed basta” kan ha viss förbindelse med diskursen kring barnuppfostran. Uttrycket ”Missa 

inte det” antyder ett interdiskursivt samband Postkodlotteriets intensiva reklamkampanjer 

samt med informativa texter från de amerikanska ”one-night-show-only”- turnerande blues-, 

jazz- och rockartisternas motsvarande diskursiva praktik: 

DON’T YOU DARE MISS IT! – BE IN TOWN EARLY! 

Ett annat exempel på hur interdiskursiva inslag börjar förändra texter inför konserter med 

västerländsk konstmusik, dock ej hämtat från denna studies analyserade texter, är följande 

inbjudande annons från GöteborgsOperan (2011): 

Behåll ditt nummer.* 

*Med vårt Operaabonnemang har du samma stolsnummer hela säsongen. 
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Teckna vårt Operaabonnemang så kan du njuta av musiken och sångarna i 

säsongens stora dramer. Fyra föreställningar från 171 öre i minuten – mer kostar 

det inte! … 

Här har den nutida utåtriktade och intensiva reklamdiskursen för mobiltelefoni spridit sig in i 

diskursen kring den västerländska konstmusiken som dock ändå ”markerar revir” när den 

fortfarande behåller ett av sina mest frekventa ord och metaforer; ”stora” i uttrycket 

”säsongens stora dramer”. 

7.2.1.4 Intertextualitet och interdiskursivitet – en sammanfattande analys 

Intertextualiteten inom den diskursiva praktikens texter är mycket hög. Nyligen producerade 

texter bygger i hög grad på tidigare producerade texter. Detta märks om konsertprogram och 

programtidningar från något äldre tider studeras. Några stora förändringar gällande språk, 

innehåll och utformning av texterna sker inte. De högt intertextuella fraserna en av de stora 

samt en av de främsta är, med sina olika böjningsformer och varianter, ideligen 

återkommande. En bläddring i några program från 2009 och framåt visar fram detta. Några 

exempel: 

en av vår tids största sångerskor (2009)       

en av vår tids främsta kammarensembler (2009)       

en av vår samtids allra främsta komponister (2010)       

Beethoven räknas som en av de största tonsättarna någonsin (2010)     

en av de riktigt stora violinisterna (2011)           

en av minimalismens stora fanbärare (2011) 

Även det högt intertextuella ordet och metaforen stor med alla sina böjningsformer 

förekommer mycket frekvent i bläddringen. Några exempel: 

de stora mästarna (2009)       

De riktigt stora musikerna (2009)                           

vann sina första stora pianotävlingar (2010)       

en stor begåvning (2010)      

hör till de stora pianisterna (2011)                         

gästar många av de stora symfoniorkestrarna (2011) 

De ovan citerade uttrycken  är alla exempel på ett ständigt återkommande uttryckssätt i det 

intertextuella nätverk som har utvecklats inom den diskursiva praktikens texter. Det mest 

påfallande intertextuella kännetecknet i texterna är deras nästan mantraartade upprepning av 

stora och främsta. Texterna vill på detta sätt markera att de beskrivna kommande konserterna 

kommer att kunna placeras in bland de allra mest högklassiga musikupplevelserna. 

De interdiskursiva inslagen i denna studies analyserade texter är som ovan nämnts mycket 

få och heller icke särskilt betydande i en strävan mot en språklig förändring inom den 

diskursiva praktikens texter. Däremot har jag under senare tid uppmärksammat en förändring 

hos den diskursiva praktikens texter i stort. Då och då, kanske t.o.m. allt oftare, märks texter 

med ett språkbruk och textupplägg som avviker något från de gängse traditionella och som 

innehåller alltmer interdiskursiva inslag. Det är en förändring på gång inom diskursen. Några 

nyligen (2011) utgivna texter som vittnar om detta ser ut så här: 
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Med humor, temperament och en obändig lust att hitta nya vägar tar sig 

Weberkvartetten fram bland scener i Sverige och utomlands. Förutom den 

klassiska repertoaren är kvartetten klart lysande ambassadörer för nutida musik och 

har beställt ett flertal verk av svenska tonsättare så som Sven-David Sandström 

som inleder kvällen i Vara konserthus. 

BEETHOVEN – Blotta namnet räcker för att dra till sig uppmärksamheten. I över 

200 år har Beethoven hållit dirigenter, orkestrar och solister sysselsatta – till 

publikens stora glädje. Den här säsongen spelar Göteborgs Symfoniker 

symfonierna nr 7 och nr 5 (i Hultqvists version, mer på sid 20) och Hans Pålsson 

fyra pianosonater men framförallt får vi höra Beethovens samtliga solokonserter. I 

de två första pianokonserterna kämpar Beethoven fortfarande med Mozart (vi vet 

vem som avgick med segern), den tredje pianokonserten blev med sitt virvlande 

rondo en språngbräda för kommande romantiker, fjärde pianokonserten är ett under 

av klanglig mystik, nummer 5 är helt enkelt ”Kejsarkonserten” och violinkonserten 

en skimrande poetisk pärla. 

MAHLERS ANDRA SYMFONI – Om turerna kring första symfonin var många – 

symfoni eller tondikt, fyra eller fem satser? – var Mahler redan vid andra etappen 

överraskande målmedveten. Här gällde extra allt: stor orkester, kör och solister i en 

symfoni som avhandlade meningen med livet. ”Man slås till marken med klubbor 

och lyfts sedan på änglavingar till de högsta höjder!” utropade Mahler begeistrat.

 ”Uppståndelsesymfonin” är ett passande val för Gustavo Dudamels sista 

konserter som chefdirigent för Göteborgs Symfoniker: han återkommer 

regelbundet som orkesterns hedersdirigent kommande säsonger. 

Det finns dock fortfarande diskursspecifika inslag kvar. Detta märks i ordvalen ”klassiska 

repertoaren”, ”verk”, ”tonsättare”, ”rondo” och ”satser” samt i uttrycket ”lysande 

ambassadörer”. Texterna kan ändå ses som tydliga led i en uppkommen förändringsprocess 

mot mer öppet välkomnande – inkluderande – texter från den diskursiva praktiken. 

De tre ovan citerade konsertinbjudningarna uppvisar ett otvunget och generellt inbjudande 

skrivsätt. De icke högtravande och därmed lättillgängliga metaforerna 

Med […] en obändig lust att hitta nya vägar tar sig Weberkvartetten fram bland 

scener      

med sitt virvlande rondo                               

en språngbräda för kommande romantiker       

ett under av klanglig mystik                                                     

en skimrande poetisk pärla   

samt de interdiskursiva inslagen 

kämpar Beethoven fortfarande med Mozart (idrottsdiskursen)        

vi vet vem som avgick med segern (idrottsdiskursen)      

nr 5 är helt enkelt ”Kejsarkonserten” (filmdiskursen)      

var Mahler redan vid andra etappen överraskande målmedveten (idrottsdiskursen) 

Här gällde extra allt (snabbmatskedjediskursen)   

gör att texterna tilltalar ett större flertal än om de enbart skulle innehålla intertextuella ord och 

uttryck. Därutöver använder sig texten om Beethoven av de mindre högtravande orden 

spela  istället för framföra    

höra  istället för lyssna till 



 

45 

 

Texterna ovan undviker också de annars så frekvent förekommande intertextuella fraserna en 

av de största, en av de främsta, den store mästaren, hör till de mest framstående, detta 

storslagna verk o.dyl. 

De i denna studie analyserade texterna återfinns i konsertinstitutioners utgivna 

generalprogram, programtidningar samt reklamblad. Det är genom dessa olika trycksaker de 

når sina läsare. Att en diskursovan person får fatt i någon av dessa trycksaker och börjar läsa 

kan tyda på ett nyväckt spirande intresse för konstmusik. Kanske även på ett intresse för att gå 

på konsert. Att då som intresserad nykomling bli försedd med texter som är skrivna med ett 

högtravande ålderdomligt språk som ideligen innehåller obegripliga ord samt svårförstådda 

och kultiverade metaforer befrämjar inte ett fortsatt intresse för konserter inom denna genre. 

Även delar av den diskursiva praktiken har insett detta. Berwaldhallens chef, Michael Tydén, 

skriver som ansvarig utgivare i Musikmagi – Programtidning för Radiokören och Sveriges 

Radios Symfoniorkester: 

Tänk om musiken kunde vara ett lika stort gemensamt samtalsämne som idrotten. 

[…] Jag tror att vi ibland skulle må bra av att använda ett lika direkt språk när vi 

talar om våra konserter, utan att för den skull banalisera musiken. […] Kraven på 

hög konstnärlig kvalitet ska alltid stå i första rummet i orubbat bo, men sättet att 

berätta att vi finns, måste kunna förändras med snabba trendskiften. I den bästa av 

världar skulle ett intressant repertoarval och virtuosa artister fylla salongerna men 

så ser inte verkligheten ut. […] (Tydén, 2011:2) 

Citatet är strängt taget en syntes av föreliggande studies syfte och handling. Att dessa tankar 

även har uppkommit inom den diskursiva praktiken bekräftar att antagandet om en långsam 

pågående förändring inom diskursen är riktigt. 

7.3 Analys av den sociala praktiken 
En diskursanalys med CDA består i sin tredje dimension av en analys av den sociala praktiken 

(5.3 samt bilaga). I denna studies fall utförs en analys av diskursens historiska och nutida 

sociokulturella kontexter ifrån vilka de analyserade texterna härrör. CDA nöjer sig sålunda 

inte enbart med den ingående textanalysen. Med utgångspunkt i de analyserade texterna 

förgrenar CDA sin analys även ganska långt ut i diskursens sociala domäner. För att undvika 

oklarhet vill jag därför inför följande avsnitt påpeka att CDA inte enbart är en textanalys. 

CDA är en teori och metod för att med texter som utgångspunkt analysera diskurser. I CDA är 

dess ingående textanalys endast steg ett av tre (5.3 samt bilaga). Det räcker därför inte med att 

enbart redovisa vad de analyserade texterna och deras ”fordrande ord” kräver av rena verbala 

kunskaper och metaforiska insikter. Även en analys och redovisning av hur de fordrande 

ordens sociokulturella kontext ser ut måste göras samt av vad som kan fordras av ordens 

läsare inom denna. Med utgångspunkt i de analyserade texterna så blir det här i denna tredje 

dimension som själva diskursen, sedd som en större helhet, visar sig. 

Om man utifrån Foucaults diskursteoretiska perspektiv studerar den västerländska 

konstmusikens historia finner man en diskurs som alltid har varit präglad av makthierarkier 

med över- och underordningar samt av makt/kunskaprelationer, maktutövning och 

utestängningsmekanismer. Följande avsnitt avser att göra några historiska och nutida nedslag 

som något belyser dessa ordningar och procedurer i denna hierarkiska och reaktionära diskurs. 
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7.3.1 Musikens historia 

En foucauldiansk diskursanalys bör visa varifrån de diskursiva sanningarna härstammar. Detta 

kan göras med en diskurshistorisk tillbakablick. 

Avsnittsrubriken Musikens historia är egentligen alltför anspråksfull för att kunna vara 

rubrik över ett avsnitt i föreliggande relativt korta och starkt avgränsade studie. Rubriken 

anspelar dock här på Michel Foucaults genomarbetade diskursanalyser Vansinnets historia 

samt Sexualitetens historia i vilka han gör bruk av sina utvecklade arkeologiska
31

 och 

genealogiska
32

 metoder för diskursanalytisk forskning. I samma foucauldianska anda skulle 

ett stort genomarbetat verk med just titeln Musikens historia bli betydelsefullt för en djupare 

förståelse för dagens musikvärld. Utifrån ett sådant arbete skulle underlag för en nyanserad 

och berättigad kritik mot dagens konstmusikaliska värld kunna hämtas. Följande fyra avsnitt 

kan ses som några miniatyrutdrag ur ovan tänkta arbete. Avsnitten kan även ses som en essä
33

 

över orsaker till att den nutida diskursen med dess texter verkar som den gör; en sondering av 

myllan i vilken texterna har sina rötter. 

7.3.1.1 Några nedslag i musikhistorien – Genealogiska sonderingar  

Någon gång under 500-talet e.v.t. började kristna munkar teckna ner den kyrkliga 

sångrepertoaren i nottecken. Under en tid framöver var det endast kyrkomusiken som kom att 

skrivas ner eftersom det nästan enbart var munkar som kunde läsa och skriva. Vid den här  

tiden förekom även musikutövning vid hoven samt hos andra adels- och överklassfamiljer. 

Hoven kom senare att bli viktiga centra för musik som utövades utanför kyrkans ramar. 

Exempelvis så var Eleonoras av Akvitanien hov
34

 under 1100-talet ett centrum för skapande 

och framföranden av den höviska kulturens dikter och kärlekssånger. Den västerländska 

konstmusiken har alltså en lång historia. Under denna historias större del har musiken i sin 

största omfattning likt ovan varit knuten till de maktutövande samhällsinstitutionerna kyrka 

och hov. Den har alltså under en lång tidsperiod främst varit prästerskapets och adelns musik 

(Nagley, 1987:88). Under kyrkans olika gudstjänster fick dock även de ofrälse möjlighet att få 
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 Med den arkeologiska metoden finner och beskriver Foucault olika epokers epistem – det som av hävd är 

möjligt att veta – och regelsystem. Tillsammans ger oss dessa beskrivningar betydelsefulla kunskaper om vilka 

synsätt och erfarenheter som rådde under bestämda tidsperioder. Analysen inriktas på utsagor. Av speciell 

betydelse blir då sambanden mellan olika utsagor eftersom dessa även verkar som utestängningsmekanismer 

och, enligt Foucault, utgör en av många förutsättningar för diskursers självreglering (Bergström & Boréus, 

2005).  

32
 Med den genealogiska metoden inriktar sig Foucault på att synliggöra och förklara historiska maktrelationer 

med syftet att finna grunder och förutsättningar för att kritisera fenomen i vårt nutida samhälle. Den 

genealogiska metoden tar fram det vi egentligen redan vet men visar det på ett annorlunda och nytt sätt 

(Beronius, 1991; Lindgren, 2007).  

33
 Essä, även essay, (av franskans essai, "försök"), ursprunglig beteckning för en kort avhandling över ett 

vetenskapligt ämne och med populärt framställningssätt (Wikipedia, 2011e). 

34
 Eleonora av Akvitanien – Aliénor d'Aquitaine (ca 1124–1204) var en engelsk och fransk drottning. Som 

hertiginna regerade hon över Akvitanien som är en region i sydvästra Frankrike med Bordeaux som 

regionhuvudstad (Wikipedia, 2011f; Wikipedia, 2011g). 
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ta del av musiken. Det är således begripligt att västerländsk konstmusik, under hela sin 

förekomst, har fört med sig maktutövande ambitioner och utestängningsprocedurer bland sina 

företeelser och karaktäristiska egenskaper. 

För att exemplifiera något av det ovanstående drar jag in några av musikhistoriens mest 

berömda kompositörer i resonemanget: Bach var under sin levnad anställd av både hov och 

kyrka. Mozart reste från tidig ålder runt till många av Europas hov för att framträda med sin 

musik. Han var också, innan hans flytt till Wien 1781, under olika tidsperioder anställd vid 

furstärkebiskopens hov i Salzburg. 

1787 skriver Mozart en sextett för stråkkvartett och två horn som han kallar Ein 

Musikalischer Spass. I denna sextett skriver Mozart ut felspelningar och musikalisk slentrian 

för att driva med, enligt honom, dåliga kompositörer och musiker (Sadie, 1980). Genom att ge 

sextetten undertiteln Die Dorfmusikanten framkommer en nedlåtande syn på de musiker som 

verkade ute i byarna för att sprida musik till landsbygdens ofrälse. 

Beethoven brukar ofta framhållas som den förste frie kompositören. Den förste 

kompositören som släppte kopplingen till hov och kyrka. Han blev dock vid tretton års ålder, 

1783, utnämnd till hovorganist vid kurfurstendömet i Köln vilket medförde viss inkomst. 

Efter år 1794 var Beethoven emellertid aldrig anställd vid något hov eller någon kyrka. Han 

fick hädanefter förlita sig på honorar för sina kompositioner, arvode för undervisning samt 

från apanage givna av några furstar och en ärkehertig. Så helt fri var han kanske ändå inte. 

Beethoven kunde likt Mozart också vara mycket elak mot de musiker som hade landsbygdens 

befolkning som publik. Han ansåg att de var musikaliskt obegåvade och alltför usla 

instrumentalister vilket han hånade dem för. 

Beethoven levde under en tid då gamla vedertagna strukturer i samhället började förändras. 

Framgångsrika musiker, konstnärer och författare, som tidigare hade betraktats som 

tjänstefolk, kunde nu inbjudas till adeln och furstepalatsen och här bli sedda som, mer eller 

mindre, jämlika. Detta var ett steg för samhällets övre skikt att genom de fina konsterna stärka 

sin identitet. ”Genom konsten kunde den privilegierade eliten markera sin särprägel gentemot 

de lägre klasserna” (Holmquist, 2011:80). 

Beethoven menade att han själv tillhörde den adliga klassen. Adelskapet byggde enligt 

honom inte på arv utan på förtjänst och skicklighet. Utifrån denna självuppfattning uppkom 

hos Beethoven en distansering till, och en nedsättande syn på, de lägre samhällsklasserna: 

Borgarna, och då menade han framför allt hantverkare och köpmän, borde hållas 

borta ”från högre människor”. För egen del ansåg han att han inte hörde hemma 

bland sådana ”plebejer” på grund av sin ”beskaffenhet”. Hans förakt för tjänstefolk 

antog monumentala proportioner. För honom var de kreatur som måste skrämmas 

till lydnad. Tjänstefolk var en skymf ”för vår kultur” och han förbannade sitt öde 

att han på grund av sin dövhet hade blivit beroende av detta ”pöbelslödder”. 

(Holmquist, 2011:81) 

Beethovens starka identifiering med överklassen visade sig även i hans föreställning om för 

vilka hans musik var avsedd. Han ansåg helt och fullt att han komponerade för en begränsad 

men bildad samling åhörare. Han var därför lite besviken över framgångarna för sin septett 

op. 20 eftersom det var bland pöbeln den nådde störst uppskattning (Holmquist, 2011). 

Beethoven erhöll både legendstatus och geniförklaring redan under sin livstid och han är 

den individuelle person som hade den största delaktigheten i, och därmed en avgörande 
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betydelse för, det distinkta ”paradigmskifte” som skedde i musikhistorien vid ca 1830. Detta 

skifte banade väg för den musikaliska epoken romantiken. Under denna epok började alltfler 

kompositörer att verka som obundna konstnärer. 

7.3.1.2 En diskurs med reaktionär ideologi 

Ursprunget till västerländsk konstmusik finns, som ovan beskrivits (7.3.1.1), i den tidiga 

kristna kyrkomusiken. Västerländsk konstmusik har därefter fört med sig en kristen ideologi 

framåt i musikhistorien. Många tonsättares berömda verk bygger på den kristna kyrkans 

liturgi – Messe de Nostre Dame (Machaut), Ave Maris Stella (des Prez), Missa Papae 

Marcelli (Palestrina), Missa – mässa (Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Puccini, 

Dvorák, Bernstein), Gloria (Vivaldi) Stabat Mater (Pergolesi, Haydn, Rossini, Verdi, 

Dvorák), Requiem (Mozart, Dvorák, Fauré, Verdi, Berlioz, Bruckner, Britten, Lloyd Webber, 

Sandström) för att nämna några. 

Det är först kring 1800-talets början som konstmusiken så smått börjar lösgöra sig från 

samhällsinstitutionerna kyrka och hov. Därför är det inte så konstigt att den har tagit med sig 

sina ideologiska inställningar samt sina utvecklade karaktärsdrag och sedvänjor in i de 

moderna och postmoderna epokerna. Vad som dock kan upplevas märkligt är att 

konstmusiken verkar ha lyckats konservera och föra med sig dessa särdrag så långt in i vår 

senmoderna tid, när de allra flesta områden och verksamheter i samhället genomgått 

omvälvande förändringar. Här har möjligen den västerländska musikkonservatorietraditionen 

medverkat. Inom dessa ofta starkt reaktionära institutioner har diskursens synsätt samt 

beteenden med ritualer och attribut konserverats och följt med in i nutiden. 

När den amerikanske kulturadministratören Peter Gelb 2006 blev chef för 

Metropolitanoperan i New York fann han den ”konservativ, reaktionär, närmast medeltida” 

(Gelb, 2008) och ”publiken var bokstavligt döende” (Gelb, 2008). Gelb hävdade ”att den 

gamla modellen uteslutande är ett recept på undergång” (Gelb, 2008). Med ett progressivt 

förändringsarbete, som först stötte på kraftigt motstånd, har nu Metropolitanoperan lyckats 

vända sitt borttynande och går nu mot en ljusare framtid tack vare att den lyckats nå ut till nya 

publikgrupper. Detta bl.a. genom sina direktsända operaföreställningar till biografer och 

teatrar runt om i USA och övriga världen: ”Undervisningen i kultur i amerikanska skolor är 

undermålig. Men nu får kidsen se våra föreställningar, en riktig multikultipublik” (Gelb, 

2008). 

En annan amerikan som försökte befria västerländsk konstmusik från reaktionära drag var 

musikern och kompositören John Cage (1912–1992). Cage ville frigöra musiken från 

konsertinstitutionen och konsertsituationen samt från den strikta reformfientliga kontroll som 

diskursen utövade. Med påverkan från zenbuddhismen framhöll Cage ”att om man vill sätta 

en boll i rörelse måste man släppa greppet om den” (Nyström, 2011). I enlighet med sin 

filosofi arrangerade Cage, främst under 1960-talet, musikfester utomhus med en stor 

blandning av olika typer av musiker. Under dessa musikfester förekom även videovisningar 

samt ljusspel. Cage menade också att en konstnärs uppgift är att göra publiken medveten om 

och uppmärksam på den potentiella konst som hela tiden förekommer runt omkring oss i vår 

vardagliga tillvaro (Griffiths, 1987). 
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Ytterligare tecken på diskursens kraftigt reaktionära drag är att det dröjde långt in på 1900-

talets senare hälft innan kvinnor välkomnades fullt ut som musiker i symfoniorkestrarna. 

Wiener Philharmoniker är fortfarande restriktiva till att kvinnor medverkar i orkestern. Det 

dröjde också länge innan kvinnor fick möjlighet att arbeta som dirigenter. När detta sent om 

sider nu blivit möjligt så verkar det dock som om kvinnliga dirigenter inte vågar släppa de 

manliga attributen helt. De flesta kvinnor dirigerar i kläder som liknar herrplagg, ofta snarlika 

frack eller kostym. 

7.3.1.3 Här och nu 

I våra svenska orkestrar råder inga uttalade restriktioner mot att anställa kvinnor. I svenska 

orkestrar är balansen mellan anställda män och anställda kvinnor någorlunda, om än ej helt, 

jämn. De svenska orkestrarnas hemsidors orkesterbemanningslistor vittnar om detta. 

Reaktionära åsikter beträffande detta intersektionella problem, liknande de i Wien, verkar här 

i Sverige inte längre ha någon större inverkan vid orkestrarnas anställningsförfaranden. 

Nyligen var jag på några konserter med Radiosymfonikerna och Göteborgssymfonikerna. 

De gav mig mycket starka musikupplevelser. När jag såg mig runt i konsertlokalerna 

upplevde jag emellertid att jag som 54-åring tillhörde den yngre delen av publiken. Jag 

upplevde också en tydlig homogen etnicitet inom vilken jag som infödd svensk inte utgjorde 

något undantag. Dock har här progressiva tendenser i diskursen börjat skönjas. 

Chefsdirigenten för Göteborgs symfoniker, Gustavo Dudamel, har insett problematiken. Han 

har därför inlett ett ”diskursöverskridande” projekt i den invandrartäta Göteborgsförorten 

Hammarkullen tillsammans med Angereds musikskola. I Dagens Nyheters kulturdel den 25 

april 2010 fyller en bild på Dudamel hela framsidan. Tidningen ger bilden ett spektakulärt 

anslag genom att lägga på en text som tydligt visar att det är olika diskurser som konfronteras 

mot varandra: ”Klassiskt i betongen” (2.4). 

Något som dock, här och nu, går att betrakta som en för diskursen bakåtsträvande egenskap 

är att de flesta konsertinstitutioners generalprograms repertoarmässiga tyngdpunkter ligger 

förskjuten åt musik som är skriven före år 1900. Musik av exempelvis Bach, Händel, Haydn, 

Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelsohn, Brahms, Verdi och Wagner spelas om 

och om igen inom konsertinstitutionerna. Det hela framstår som västerländsk konstmusiks 

självutförda upprättande av en kanon – en lista av de verk som anses mest värdefulla och 

representativa och som därför bör spelas ofta. Radiosymfonikerna har t.ex. framfört 

Tjajkovskijs femte symfoni både i januari 2011 samt i mars 2012. I en stad som London 

framförs t.o.m. ibland samma ”stora” symfoni av två orkestrar samtidigt i olika konsertsalar. 

Detta sker medan de i nutid verksamma tonsättarna får vara tacksamma om de efter ett 

långvarigt och tidskrävande kompositoriskt arbete får sitt verk spelat en gång. Diskursens 

reaktionära ideologi märks här och nu. Utifrån dessa omständigheter hävdar den amerikanske 

tonsättaren (och Polarpristagaren) Steve Reich (1936–) att symfoniorkestern som institution 

främst tillhör det förgångna och därför bör betraktas som ett museum (Pettersson, 2006) (jfr 

Cage ovan). Den senaste tidens diskussioner angående upprättandet av de olika 

konstformernas respektive kanon påvisar något av nutidens museala och historiebevarande 

filosofi. 
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7.3.1.4 En hierarkisk diskurs 

I de tre avsnitten ovan skisseras en diskurs som redan från sin första början och sedan under 

hela sin historia och fram till nutid har varit konstruerad med makthierarkier och 

makt/kunskaprelationer: Ända från 500-talets munkars ensamrätt till makten och kunskapen i 

att skriva och tyda nottecken, via de många europeiska hovens privilegierade möjligheter att 

avlöna och därigenom kontrollera kompositörer och musiker, via 1900-talets despotiska 

dirigenter och fram till nutidens prestigefyllda maktkamper där en fråga beträffande vilken 

interpretation som anses passande kan utgöra bränslet för maktkampen. Detta senaste nu 

aktualiserat i den spektakulära konflikten mellan Claudio Abbado
35

 och Hélène Grimaud
36

 

rörande ett val av kadens i en pianokonsert av Mozart – samarbetet avbryts, deras planerade 

gemensamma skivinspelning ställs in och ersättare för Grimaud vid de offentliga konserterna 

inkallas. Så kan maktutövning, maktkamper och utestängningsprocedurer se ut inom den 

högsta hierarkin inom den nutida diskursen kring västerländsk konstmusik. En prestigekamp 

för att bestämma vem som står högst i rang samt vem som äger den största musikaliteten och 

den djupaste musikaliska insikten; en yttring av makt/kunskap-relationen i sin 

hierarkiordnande funktion. 

En annan händelse som har med diskursens sociokulturella hierarkistrukturer att göra men 

som pekar i diskursförändrande riktning är den lettländske violinisten Gidon Kremers
37

 

avhopp från den i både prestigemässig och geografisk bemärkelse högt upp belägna 

musikfestivalen i Verbier. Kremer frågar sig själv i ett brev till festivalens ledning ”what am I 

personally doing on this summit of “names” and both old and new celebrities?” Kremer 

skriver vidare att han 

do not want any more to be part of “parties for the sake of parties”. To be one of a 

group of so many splendid artists is not something that I want to justify or confirm. 

[…] I simply do not want to breath[e] the air, which is filled by sensationalism and 

distorted values. Let’s admit – all of us have something to do with the poisonous 

development of our music world, in which “stars” count more than creativity, 

ratings more than genuine talent, numbers more than sounds. […] I simply do not 

have enough energy to support gatherings and collaborations on highly exposed 

stages with “rising” or approved stars of today’s music business for the sake of 

ovations and name-dropping. […] a time has now come in which the overall 

devaluation of the word “interpreter” has resulted in a misguided fixation with 

glamour and sex appeal. (Kremer, 2011) 

                                                           
35

 Claudio Abbado (1933–), italiensk dirigent. Abbado har varit chefdirigent hos London Symphony Orchestra 

och hos Berliner Philharmoniker. Han har även varit musikchef vid La Scalaoperan i Milano samt vid Wiener 

Staatsoper (Nationalencyklopedin, 2012g). 

36
 Hélène Grimaud (1969–), fransk pianist. Grimaud  är känd för att försöka finna nya sätt att framföra den 

västerländska konstmusikens verk för piano (Wikipedia, 2012b). 

37 Gidon Kremer (1947–), lettländsk violinist. Kremer utbildades vid musikkonservatoriet i Moskva och nådde 

tidigt internationell berömmelse för sitt personliga och kreativa musicerande. Kremer vann den prestigefyllda 

internationella Tjajkovskijtävlingen i Moskva 1970 (Nationalencyklopedin, 2012h; The International 

Tchaikovsky Competition homepage, 2012). 
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Denna rangkonstruktion och inordning i olika hierarkier präglar starkt hela diskursen och 

berör alla inom den; utövande artister, åhörande publik, administratörer, teknisk personal m.fl. 

Rangkonstruktionerna är dessutom aktuella under en individs, åhörare eller artist, hela tillvaro 

inom diskursen: Alltifrån de första stapplande stegen i den kommunala musikskolan till 

vistelser och ageranden vid de mest prestigefyllda internationella musikfestivalerna. För att nå 

fram till de senare skall under vägen mellan dessa ytterligheter ett flertal 

utestängningsprocedurer övervinnas och passeras. Detta kräver uppvisning av kunskap och 

utövning av makt vilket medför att många faller ifrån under resans gång. Redan under de 

första orkestersammankomsterna i musikskolan börjar barnen förstå att vissa platser anses 

”finare” att sitta på än andra. Denna förståelse uppstår även om orkesterledaren gör allt för att 

tona ner de olika platsernas hierarkiska betydelse. Här stöter barnen på en av sina första 

”musikaliska” utestängningsprocedurer: Om t.ex. en elev flyttas till 1:a violinstämman medan 

kamraten får sitta kvar i 2:a violinstämman kan detta leda till att kamraten tackar för sig och i 

ett mycket tidigt skede tappar intresset för västerländsk konstmusik. 

I detta sammanhang bör påpekas att det även bland publikens platser i en konsertsal råder 

en hierarki. En konserthusbyggnad är också ofta även i sin helhet konstruerad så att den kan 

möta de hierarkiska och rituella kraven från diskursen. Här syftas på ett konserthus alla olika 

rum – alltifrån biljettluckorna med biljettförsäljning till dirigentens och solistens rum bakom 

scenen i vilka koncentration och meditation inför stundande konsert samt hyllningar efter 

avklarad dito kan utföras. 

Ovanstående stickprovsartade beskrivningar av några av diskursens olika hierarkier syftar 

till att påvisa dessas nästan oinskränkta verkan inom diskursens alla områden. Även 

föreliggande studies avgränsade analysområde – de informativa texterna inför levande 

musikupplevelser – är genomsyrade – smittade – av hierarkiska strukturer med medföljande 

kunskap/maktrelationer och utestängningsprocedurer. Det förekommer t.ex. olika ”finhets”- 

och prestigegrader vid olika typer av konserter. Som en extrem ytterlighet tas här upp 

Nobelkonserten i Stockholms Konserthus om vilken konserthuset informerar att publiken först 

och främst kommer att bestå av Nobelpristagare och deras familjer, kungafamiljen samt gäster 

till Nobelstiftelsen. Återstående platser kommer att säljas till allmänheten men till kraftigt 

förhöjda priser. Prisintervallet för Nobelkonserten 2011 är 790–1490 kr. Prisintervallet för 

Filharmonikernas övriga konserter är 90–350 kr (Lyssna nr 25, 2011). Dessa informationer är 

i själva verket styrningsmekanismer avsedda att styra den för evenemanget passande och 

därigenom välkomna publiken till Konserthuset samt att mota bort den icke passande och 

egentligen ovälkomna publiken. För de allra flesta i den senare finns dock möjligheten att 

följa evenemanget på TV. 

En ytterlighet åt det andra hållet är DN-konserten på Gärdet – Filharmonikerna i det 

gröna. Denna konsert uppvisar ett minimum av hierarkiska strukturer med tillhörande 

makt/kunskaprelationer och utestängningsprocedurer. Här uppvisas även en 

gränsöverskridande vilja – interdiskursivitet – då konsertens gästsolister ofta är hämtade från 

en annan musikalisk genre än västerländsk konstmusik. 2011 var t.ex. Nina Persson gästsolist 

och hon är främst rock- och popsångerska. Genom sådana val av solister öppnar 

Filharmonikerna upp diskursen något och når därigenom troligtvis nya publikgrupper. Till 

evenemanget är det dessutom fri entré (Lyssna nr 25, 2011). De styrande 
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utestängningsmekanismerna vid detta evenemang blir främst väder och vind. Vid de svenska 

konsertinstitutionerna förekommer sådana här och liknande evenemang 1–3 gånger per spelår.  

7.3.2 Den sociala praktiken ur ett Bourdieuperspektiv 

Även om delar från Bourdieus sociologiska teori och begreppsapparat är inflätade i 

föregående avsnitts analyser så följer här ett avsnitt med tydligare kopplingar till hans 

sociologi. 

Utifrån Bourdieus fältteori ”konstruerar” jag här västerländsk konstmusik som ett 

självständigt fält genom att tillämpa citatet av Donald Broady
38

 gällande konstens fält (5.2.3) 

och överföra det till det konstmusikaliska fältet: 

Tag den västerländska konstmusikens fält som exempel. Det befolkas av musiker, 

kritiker, konserthusstyrelser, musikhistoriker, initierad publik med flera. Där finns 

institutioner som konserthus, konstmusiktidskrifter och dagspressens kultursidor, 

musikhögskolor och musikvetenskapliga institutioner, akademier och 

stipendienämnder. Det gemensamma som striden gäller är definitionen av värdefull 

konstmusik och auktoriteten att uttala sig om konstmusiken och dess konstnärliga 

värden. (Parafras på Broadycitat i 5.2.3) 

Den strid som utspelar sig på fältet gäller vem som är mest behörig att bestämma vilken 

musik som anses så värdefull att den skall tillhöra och bevaras i vårt kulturarv. Striden gäller 

också vem som är mest auktoriserad – vem som skall tillåtas – att yttra sig och informera om 

konstmusiken samt att bedöma vilket värde konstmusikaliska verk skall ha. Striden utmynnar 

i resultat som sträcker sig från de större orternas väletablerade och ofta högt utbildade 

musikskribenter till de små landsorternas tidningsredaktioners självutsedde och självlärde 

musikskribent. 

Det konstmusikaliska fältet, liksom alla fält, har sin specifika doxa (5.2.3) och den ovan 

sistnämnde typen av skribent äger inte alltid den fulla kännedomen om denna. Detta kan 

ibland medföra att landsortstidningars texter, exempelvis recensioner av konstmusik, utifrån 

ett välutbildat och initierat konstmusikaliskt perspektiv, kan te sig besynnerliga och udda och 

därmed som icke för fältet ortodoxa. Detta skrivsätt har både positiva och negativa 

verkningar. För en icke konstmusikaliskt initierad läsare kan skrivsättet verka inkluderande 

och intresseväckande. För en välskolad konstmusiker kan en sådan text upplevas som helt fel 

och ibland t.o.m. kränkande. Även väl etablerade aktörer på fältet ifrågasätter ibland de 

ortodoxa insikter som krävs för att fullt kunna känna sig hemma inom fältets gränser. 

Göteborgspostens mångårige recensent, Håkan Dahl, upplevde vid läsningen av en informativ 

text inför en konsert i Göteborgs konserthus den 28/4 2012 att ”Den programkommentar som 

fanns att läsa förutsatte tyvärr alltför mycket förkunskaper […] för att bli begriplig (Dahl, 

2012). Detta stred Dahl om i sin efterföljande recension. 

Striden på fältet utmynnar även i en legitimering av de demokratiskt styrda och offentligt 

finansierade konsertinstitutionernas sätt att informera om och beskriva västerländsk 
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 Donald Broady (1946–), professor i utbildnings- och kultursociologi vid Uppsala universitet. Disputerade 

1991 med avhandlingen Sociologi och epistemologi – Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska 

epistemologin.  
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konstmusik. Dessas texter utförs, än så länge, ofta på ett för fältet mycket ortodoxt sätt. Utan 

kännedom samt kunskap om fältets doxa uppstår en obehörighet, eller känsla av obehörighet, 

och därmed är en ordinarie plats eller vistelse någonstans inom fältets gränser svår, eller 

kanske i vissa fall t.o.m. omöjlig, att erhålla. Bourdieus begrepp fält och doxa, liksom citatet 

ovan, kan direkt kopplas till den statliga orkesterutredningen, 2006, som anför att det 

konstmusikaliska fältet med dess 

argumentation och kulturpolitiska retorik som uppstår runt den klassiska musiken, 

uppfattas som obskyra och konservativa så länge som fundamentet för 

diskussionen är ett ganska oartikulerat ”traditionen fordrar”. I synnerhet i en 

omvärld som har en minskande kännedom om vilken tradition vi talar om, och vad 

den egentligen innehåller. (SOU 2006:34:114) 

Att få tillgång till och därefter kunna assimilera fältets doxa in i sina vanor och beteenden 

samt att därigenom få kunskap om ”traditionen” kräver, för alltfler, under rådande 

omständigheter (se citatet ovan), en ökning av det kulturella kapitalet (5.2.3). Detta består 

inom det konstmusikaliska fältet av uppförandemässig bildning samt av kunskapsmässig 

bildning – i bägge fallen av både allmän och för fältet specifik – vilket tillsammans ofta är 

lika med en hög utbildning. För ”nytillkomna åhörare” krävs i nuläget följaktligen en 

bildningsresa samt därmed också många gånger en klassresa. Detta medför en påfrestande och 

uppoffrande förändring av de berörda individernas habitus (5.2.3). 

Det konstmusikaliska fältets doxa visar sig redan i informativa texter inför konserter: 

[…] symfonins intrikata uppbyggnad kräver god insikt för att till fullo uppskattas. 

Sir Edward Elgar dedikerade sitt mästerverk skrivet 1899 till ”my friends pictured 

within” där varje variation målar upp en bild av en nära vän till honom. 

Kvällens andra komponister är alla starkt influerade av den store mästaren Sir 

Edward Elgar, och vill man så kan man betrakta första halvan av konserten som en 

”hommage” till honom.   

Redan vid läsningen av dessa och liknande rader stöter hugade nykomlingar på motstånd i 

form av språkligt konstruerade utestängningsmekanismer. 

I takt med vårt lands alltmer tilltagande pluralistiska samhälle kan det för många med ett 

nyss upptäckt intresse för västerländsk konstmusik bli mödosamt och komplicerat att beträda 

det konstmusikaliska fältet. Än värre blir det därefter att från fältets etablerade aktörer erhålla 

tillåtelsen, och senare behörigheten, att agera inom fältet. Att uppnå denna ”legitimering” 

kräver stor kunskap om vad ”Den Stora Traditionen” innehåller samt stor kunskap om vad 

den fordrar. För att kunna känna sig fullt ut delaktig i diskursen kring västerländsk 

konstmusik krävs bl.a. kunskaper i de judiska och kristna berättelserna. Med andra ord fordras 

en ingående kännedom om vad både det gamla och nya testamentet i Bibeln handlar om. 

”Västerlandets konst, musik och litteratur går inte att begripa utan dem” (Shachar, 2012). Den 

konstmusikaliska diskursens historiska bindningar till kyrkan framgår märkbart. Även en 

religiöst präglad utestängningsmekanism går här att upptäcka. Det krävs sålunda ett specifikt 

kulturellt, i detta fallet religiöst, kapital för att erhålla en ordinarie och hemmahörande plats 

inom det konstmusikaliska fältet. 
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Den stora västerländska konstmusikaliska traditionen ställer krav på både bildning och 

beteende. En tydlig yttring som stärker detta Bourdieuska tänkande är de exklusiva 

vänföreningar som är kopplade till konsertinstitutionerna. Dessa vänföreningar har ibland en 

kunglig höghet som hedersmedlem eller som hedersledamot i sina styrelser. Även detta i 

överensstämmelse med Bourdieus teori. Att en kunglig höghet ingår i en konsertinstitutions 

vänförenings medlemsmatrikel stärker de övriga medlemmarnas kulturella kapital. I och med 

detta ökar egentligen även hela vänföreningens kulturella kapital och därmed höjs dess 

finkulturella status. Denna process förstärker ytterligare exklusiviteten hos västerländsk 

konstmusik och riskerar som följd av detta att utestänga nykomlingar som allra mest är 

intresserade av själva musiken. I processen uppdagas ånyo diskursens tidigare starka band 

med hoven och adeln (7.3.1.1). 

7.4 Resultat och analys – En avslutande syntes 
I avsnittet 7.1 ovan framställs hur konsertinstitutioner, på ett ofta diskurstypiskt sätt, i texter 

informerar om kommande konserter med västerländsk konstmusik: Dels framställs hur 

texterna är konstruerade lingvistiskt; detta med tillämpning av delar från den kognitiva 

lingvistikens begreppsapparat, dels vilka olika, explicita och implicita, budskap texterna 

sänder ut. I avsnittet 7.2 redogörs för hur texterna produceras efter fasta strukturer uppkomna 

genom ”hållbara” intertextuella kedjor och fortlevande inom ett ”väl försvarat” intertextuellt 

nätverk. Avsnittet 7.3 ger en förklaring till varför det inom detta nätverks texter utövas en 

latent reaktionär hierarkisk ideologi samt varifrån denna ideologi härstammar. 

Utifrån de gjorda analyserna framkommer att konsertinstitutioners informativa texter inför 

konserter med västerländsk konstmusik i många fall innehåller dubbla budskap; ett uppenbart 

och tydligt samt ett bakomliggande och dolt. Det tydliga budskapet beskriver musiken och 

artisterna med alltigenom diskurstypiska ord och uttryck som ofta utstrålar exklusivitet och 

högklassighet. För icke diskursvana individer framkommer och verkar därigenom det 

bakomliggande, dolda, budskapet som signalerar och säger att ”Du har inte kunskaper nog 

att uppskatta evenemanget”, ”Du tillhör inte rätt samhällsklass för att smälta in bland 

publiken vid detta evenemang” eller, i värsta fall, en kombination av båda dessa budskap: 

”Du passar överhuvudtaget inte in vid evenemang av detta slag”. 

Ovanstående rader utgör syntesen av denna studies analyser. Syntesen uppenbarar 

diskursens dolda ideologi samt dess då även dolda hegemoniska utövande av makt. 

Diskursens maskerade och, genom dess informativa texter, sofistikerade maktutövning syftar 

till att bevara diskursens exklusivitet. Texternas avsikt är därför att agera osynlig grindvakt 

och helst inte släppa in några utbölingar för långt in bland piedestalerna. Texterna utgör ett 

ideologiskt inträdesprov. Diskursen och de informativa texterna strävar dock efter att få 

utbölingarna att komma en liten bit in, men bara så långt in att de kan se hur fin och nobel 

diskursen med dess fullvärdiga representanter är; ett ”Hit men inte längre!”-budskap. 

Diskursen ”kring” västerländsk konstmusik måste ändå måna något lite om sina utanför 

stående beundrare för att kunna överleva ett tag till i sin nuvarande hierarkiska och 

utestängande form. Det måste finnas några kvar att stänga ute om exklusiviteten skall bevaras. 

En av diskursens avsikter med sina informativa texter är att skapa en hierarkisk gräns från 
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vars ena sida de obehöriga, enligt diskursens önskan, skall beundra den andra sidan. I denna 

maktprocess är själva den ljudande musiken helt utan betydelse. 

Syntesen ovan ger också svaret på denna studies essentiella fråga – Till vilka riktar sig de i 

denna studie analyserade informativa texterna inför konserter med västerländsk konstmusik? 

De riktar sig främst till dem som redan tillhör diskursen. De riktar sig emellertid även till 

individer som ännu inte tillhör diskursen vilka dock måste tillägna sig det kulturella och 

sociala kapital som diskursen fordrar för att bli välkomnade utan reservationer. Utan en 

diskursiv förändring kommer publiken att även i fortsättningen främst utgöras av en homogen 

svenskfödd åldrande medelklass. Övriga göre sig icke besvär mer än som utanför stående, 

måhända beundrande, iakttagare. Texternas riktande mot sina egentliga målgrupper sker dock 

mestadels på ett för diskursen omedvetet sätt och beror på diskursens genom tiderna 

utvecklade och starkt befästa reaktionära hierarkiska ideologi samt på diskursens reaktionära 

krav på en vidmakthållen exklusivitet. Föreliggande studies inledande antagande (1.1) har 

härmed stärkts. 

8 Diskussion 

Ovan föreligger de resultat och den syntes som kommit fram av min utförda diskursanalys. 

Min ambition har varit att till stora delar, i synnerhet vid analysen av den sociala praktiken, 

utföra denna utifrån Michel Foucaults genealogiska
39

 betraktelsesätt. Med detta som 

utgångspunkt har jag genom att blicka tillbaka i tiden kunnat skildra och belysa några, genom 

musikhistorien uppkomna, maktrelationer, vilka orsakat följder och verkningar ända in i den 

nutida diskursen. Härifrån har jag sedan kritiskt granskat delar av diskursens språkbruk. Trots 

tydliga val av vetenskapsteoretiska perspektiv och metodisk ansats så går det ändå inte att 

komma ifrån att studien även är utförd utifrån min egen förförståelse och sålunda också ur 

mitt eget perspektiv. Ett perspektiv som har utvecklats under en 45-årig vistelse inom 

diskursen; 45 år av iakttagelser, som då, för 45 år sedan, reflekterades okritiskt – togs för 

givna – men som idag, och under de senaste 25 yrkesverksamma åren, blivit alltmer kritiskt 

övertänkta och nu kulminerat i denna studie. Utifrån den socialkonstruktionistiska grunden, 

som föreliggande studie vilar på, så måste ovanstående resultat och analys ses som en av 

många sanningar. Nedan följer en diskussion utifrån denna sanning med tidigare utförd 

närliggande forskning inblandad. 

8.1 Diskursen och ”den förtryckande närvaron av vad den inte säger” 
Som diskursanalytiker har jag utifrån denna studies syfte (1.3) letat efter diskursens outtalade 

sanningar; jag har lyssnat ”till det som faktiskt inte sägs” för att ”förstå funktionen för det 

outsagda” som diskursanalytikern Torbjörn Forkby förklarande uttrycker det (Forkby, 

2007:82). 

                                                           
39 Begreppet genealogi (5.2.1) står hos Foucault som en metod för att genom historisk forskning rikta in sig på 

att upptäcka och härleda maktrelationer med avsikten att skapa underlag för att kunna kritisera nutida fenomen i 

samhället (Lindgren, 2007).  
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De flesta diskurser innehåller delar eller rådande sanningar som är outtalade. Inom många 

diskurser är det otillåtet – tabubelagt – att tala om dessa osagda rådande sanningar. 

Exempelvis finns mycket outtalat, och som är tabubelagt att tala om, inom sexualitetens 

diskurs. Inom de kristna kyrkliga samfundens diskurs finns också mycket outtalat; rådande 

sanningar som icke får eller bör talas om. De bara finns där som tagna för givna och icke 

tillåtna att ifrågasätta. De verkar i det fördolda och styr diskursen från ”en röst lika tyst som 

en vindpust” (Foucault, 2002:40). De som inte känner till var gränsen mellan det uttalade och 

det outtalade går, eller som själva väljer att trotsa gränsen och göra övertramp, kan komma att 

betraktas som provokatörer och som icke önskvärda i den diskursiva kretsen. 

Även det outtalade denna studie har letat fram är enligt min uppfattning något som av 

diskursens medlemmar anses vara otillåtet att tala om. Dessa osagda sanningar skall enligt 

diskursen och diskursens medlemmar även i fortsättningen vara de rådande. Ett avslöjande 

och ifrågasättande av dessa sanningar hotar diskursens existens i sin nuvarande form. Därmed 

hotas även diskursens maktutövande egenskaper och dess konstruerade hierarkiska och 

exklusiva framtoning. Dessa mina tankar bekräftas av Karin Johansson i Improvisera mera? 

(2007) där hon tar upp att det fortfarande finns motstånd mot att analysera konstverk och 

konstarter p.g.a. att konstnärer ofta ses som högre stående varelser än oss vanliga dödliga. 

Mitt för denna uppsats påhittade begrepp piedestalism blir allt tydligare ”ristat i sten”. 

Denna studies innehåll är en analys av delar av en diskurs som jag själv tillhör. Arbetet kan 

av diskursens medlemmar komma att ses som provocerande och som en attack mot diskursen. 

Min forskning och mitt agerande kan leda till att jag blir sedd som en whistleblower. Jag löper 

risken att av mina kolleger och vänner bli betraktad som en diskursens förrädare. Jag har ju 

analyserat en del av en diskurs vi själva tillhör, en diskurs som hålls högt, som anses som 

”Den Stora Traditionen” och som utifrån denna studies avslutande syntes (7.4) omedvetet 

vaktas mot obehöriga. 

8.2 Den fortlevande piedestalismen  
De för denna uppsats analyserade texterna tillhör mängden av texter som beskriver 

västerländsk konstmusik, tonsättare och utövande musiker. Med uttryck som ”besitter 

fältherrens övergripande blick”, ”vår internationelle dirigentnestor”, ”symfonins intrikata 

uppbyggnad kräver god insikt för att till fullo uppskattas”, ”dedikerade sitt mästerverk”, ”som 

en ’hommage’” befäster diskursen sin exklusivitet. Den intertextualiserar sin piedestalistiska 

hållning. Om man vill tillhöra diskursen och kunna ta del av dess levande musik så måste man 

anamma eller, i alla fall, tolerera diskursens smått avgudande ideologi. 

Professionella personer inom diskursen, som musiker och administratörer, har dock börjat 

reagera och protestera. Pianisten Leif-Ove Andsnes (1.2) anser i filmen Högt spel (2009) att 

västerländsk konstmusik måste söka sig till andra arenor än de traditionella konserthusen för 

att bättre nå ut till nya publikgrupper. Violinisten Gidon Kremer (7.3.1.4) har invändningar 

emot ”gatherings and collaborations on highly exposed stages with ‘rising’ or approved stars 

of today’s music business” (Kremer, 2011). Dessa enligt min uppfattning, både publikt och 

artistiskt sett, högpiedestaliserade sammankomster har enligt Kremer mer av karriärfrämjande 

syften som är ”EMPTY and artistically lost” än syften ”who truly served ART” (Kremer, 

2011). Konserthuschefen Michael Tydén (7.2.1.4) anser att språket i de informativa texterna, 
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”sättet att berätta att vi finns” (Tydén, 2011:2), måste vara i ständig utveckling och alltså inte 

fastna i gamla intertextuella mallar och mönster. Tydéns uppfattning överensstämmer något 

med Karin Johanssons. Johansson (2007) framhåller att en diskursiv praktik är i ständig 

förändring p.g.a. det ständigt föränderliga samhället. Så bruket av de högtravande och, för 

många, svårförståeliga metaforerna är förhoppningsvis på väg att upphöra. Detta kanske trots 

diskursens påfallande stabila bakåtsträvande intertextuella drag. 

Visserligen bygger de flesta av ett samhälles verksamheter på en slags intertextualitet. Vi 

lär av och bygger vidare på historiska kunskaper och ideologier. Exempelvis så framhåller 

Johansson i sin CDA-analys att organister representerar en oavbruten tradition av 

improvisationskonsten vars karaktärsdrag varierar utifrån vilken kultur och kyrklig ideologi 

den härstammar ur. Diskursens intertextuella sida framhålls även tydligt i Juvas Marianne 

Liljas doktorsavhandling (2007) om David Björlings sångpedagogik. I sin avhandling visar 

Liljas Juvas att Björlings sångpedagogik hade sitt ursprung i långt tidigare vunna kunskaper; i 

en gammal italiensk sångundervisningstradition med dess olika texter om sångteknik. I Liljas 

Juvas avhandling framkommer även att överensstämmelser med denna gamla italienska 

traditions anvisningar och den moderna Suzukimetoden föreligger. Här blir diskursens 

påtagliga intertextuella drag skönjbara. 

Emellertid så anser jag att de intertextuella kedjor som gör att diskursens reaktionära 

ideologi kan fortsätta att råda måste brytas. Detta för att nya framåtsträvande kunskaper skall 

kunna erhållas samt för att en ny och mer inkluderande tradition skall kunna skapas. En 

tradition där den nu rådande ideologin, med dess överdrivna piedestalistiska procedurer och 

utestängande mekanismer, är borta. Som jag ser det har diskursen alltför länge kört i samma 

gamla ideologiska spår. Nu börjar dock alltfler reaktioner mot dess exklusiva inställning att 

märkas.  

8.3 Diskursen ”kräver god insikt” 
Den i denna studie analyserade diskursiva praktiken – textproduktionen och textkonsumtionen 

– kan beskrivas som ”en verbal verksamhet som […] avsätter spår i form av texter. Denna 

verksamhet är offentlig i meningen möjlig för utomstående att ta del av, men inte självklart 

delta i” (Widestedt, 2001:31). Genom den diskursiva praktiken producerar och förmedlar 

diskursen ”en kunskap om det ämne den behandlar, men denna kunskap avslöjar mera om 

institutionella maktrelationer och strukturer …” (ibid.:31). Enligt Widestedt producerar 

diskursen ”en sanning utifrån de förutsättningar den själv uppställt” (ibid.:31). Foucault berör 

detta förfaringssätt i Diskursens ordning och han kallar det för ”diskursens bekräftande makt” 

(Foucault, 1993:49). Genom den kunskap diskursen förmedlar förmedlas även diskursens 

ideologiska åskådning (Widestedt, 2001). 

Som synes är ovanstående resonemang hämtat ifrån Kristina Widestedts doktorsavhandling 

Ett tongivande förnuft – Musikkritik i dagspress under två sekler (2001). Resonemanget 

stämmer väl in i föreliggande studies diskursanalytiska ansats. Det intressanta i denna 

jämförelse kommer ur att min studie analyserar texter som produceras och konsumeras – inom 

en diskursiv praktik
40

 – innan den levande musiken (konserten) ljuder medan Widestedts 
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 Här bestående av de konsertgivande institutionernas PR- och marknadsavdelningars produktion av text samt 

av potentiella konsertbesökares konsumtion – läsning och tolkning – av text.  
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avhandling analyserar texter som produceras och konsumeras – inom en annan diskursiv 

praktik
41

 – efter det att den levande musiken har slutat att ljuda. 

Något jag finner anmärkningsvärt vid jämförelsen av Widestedts och mina resultat är att 

bruket av sofistikerade metaforer är vanligt förekommande i båda de diskursiva praktikerna. 

Både Widestedt och jag menar att texterna med dess metaforer lägger en ordmatta mellan den 

kommande konserten och den potentielle lyssnaren/läsaren, ett flöde av prat som riskerar att 

mota bort läsaren från konserten och musikupplevelsen. Detta monologiserande tenderar att 

övergå i alltför stora mått av stilistisk självmedvetenhet, vars huvudsakliga syfte tycks vara att 

stänga ute obehöriga, de utan insikt och rätt klass, snarare än att konstruera kunskap om 

musiken (Parafras på Widestedtcitat i 3.1). Även Lilliestam tar i sin Musikliv (2009) upp hur 

språkstilen förändras mellan olika musikdiskurser och där respektive diskurs kräver olika 

grader av verbala kunskaper och språkliga insikter. Enligt min uppfattning är det den 

konstmusikaliska diskursen som använder den mest ålderdomliga och reaktionära språkstilen 

med ord och uttryck som ”det är här helheten skapas”, ”dirigentnestor”, ”så ska en fras 

moduleras”, ”besitter fältherrens övergripande blick”, ”Mottagandet […] var blandat”, 

”symfonins intrikata uppbyggnad kräver god insikt för att till fullo uppskattas” m.fl. 

”Utan insikt och rätt klass” kan ganska väl överföras till och uttryckas med Bourdieus 

begrepp doxa, kulturellt kapital och habitus (5.2.3). För att erhålla en naturligt behörig 

närvaro inom diskursen fordras de av diskursen utvecklade korrekta egenskaperna med 

avseende på dessa begrepps innebörder. De flesta av mina elever från min verksamhetsorts 

invandrartäta stadsdel kommer därför troligtvis efter avslutad kommunal musikskola, och då 

med ganska goda musikkunskaper, ändå att tvingas stå utanför diskursen. Detta trots den stora 

uppskattning de ofta visar när jag spelar upp de mest invecklade konstmusikaliska verken från 

Spotify. Sidsel Karlsen drar en liknande slutsats i sin avhandling The music festival as an 

arena for learning: Festspel i Pite Älvdal and matters of identity (2007) i vilken hon menar att 

de med ”låga” kapital ej vågar ta sig över sin identitets gränser och in i andra diskurser kring 

andra musikaliska genrer. Det existerar bland de olika diskurserna ett slags dolda behörighets- 

eller inträdeskrav (habitus, kulturellt kapital, doxa) för att äga fullt tillträde till dem. Karlsens 

studie visar att det är den övre medelklassen som lättast får möjlighet att fritt välja ur 

festivalens mångsidiga musikaliska utbud. 

Betydelsen av att vara ansedd som bildad och ha den goda insikt som krävs för att nå 

tillhörighet i den övre samhällsklassen och därmed kunna utöva makt avhandlar Tobias 

Pettersson (2004) i De bildade männens Beethoven. Från och med mitten av 1800-talet blev 

kunskaper i musik och musikhistoria betydelsefulla för en individ som avsåg att klättra i de 

övre samhällshierarkierna. Denna möjlighet gavs dock endast åt andligen bildade män. 

Kvinnor var i detta sammanhang utestängda. En utestängning som orsakades av synen på 

kvinnor som främst varande kroppsligt arbetande. I likhet med Foucaults diskursanalytiska 

studier och även i likhet med föreliggande studie ser Pettersson bakåt i musikhistorien för att 

finna orsaker och svar. Pettersson studerar musikhistorieskrivningen i musikhistoriska 

handböcker mellan 1850–1940 i kombination med studier av sociala formeringar i samhället 
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 Här bestående av musikkritikers produktion av text (recensioner i tidningar) samt av musikers, 

konsertbesökares och andra intresserades konsumtion – läsning och tolkning – av text. 
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under samma tidsperiod. Detta för att finna orsaken till den nästan totala utestängningen av 

kvinnor i musikhistoriska handböcker. En utestängning som enligt Pettersson verkar i 

musikhistoriska skrifter än idag. Här märks likheter med den utestängande funktion 

föreliggande studie tar fram i ljuset; språkets betydelse som utestängande faktor inom 

diskursen kring västerländsk konstmusik. Diskursen, med dess språk, fordrar fortfarande den 

rätta bildningen för att den skall lätta på den utestängande mekanismen. 

I Foucaults diskursanalytiska arbeten återfinns nyckelpersoner som har orsakat 

paradigmskiften och som därigenom har haft avgörande betydelse för diskursers förändring 

och fortsatta utveckling. I Vansinnets historia tar Foucault fram psykiatrikern Philippe Pinel 

(1745–1826) som en sådan. Pinels avgörande betydelse var att han frammanade en avsevärd 

mer human behandling av de psykiskt sjuka än vad som tidigare hade varit fallet. I 

Övervakning och straff framhåller Foucault den engelske juristen och filosofen Jeremy 

Bentham (1748–1832) som nyckelfigur. Benthams insats inom den kriminalvårdande 

diskursen är hans konstruktion av fängelser som ett panopticon där fångvaktaren kan bevaka 

alla fångar utan att fångarna ser fångvaktaren. (Denna konstruktion i bevakande syfte har 

sedan i modifierade former fått användbarhet även i andra diskurser; t.ex. i den centrala 

övervakningen av patienterna på en intensivvårdsavdelning.) 

Vart jag vill komma med ovanstående resonemang är att både Tobias Pettersson och jag, i 

foucauldiansk anda, tar fram Beethoven som en nyckelfigur. Därmed anser vi att Beethoven 

har betydelse för, och ett inflytande på, hur diskursen kring västerländsk konstmusik ser ut 

och verkar idag. Geniförklaringen (Pettersson) och piedestaliseringen (mitt begrepp) av bl.a. 

Beethoven har satt sina spår inom båda våra respektive studerade områden. Beethovens, och 

även andra tonsättares, idé om en begränsad men högt bildad målgrupp för västerländsk 

konstmusik finns dold i informativa texter än idag. Beethovens hånande attityd mot ”de lägre 

och obildade” ger genklang i diskursen och dess språkbruk även i vår tid. Ett tydligt exempel 

från 6.1 ovan: ”symfonins intrikata uppbyggnad kräver god insikt för att till fullo uppskattas.” 

Ett nutida tecken på diskursens insiktskrav är namnet på en svensk kammarensemble: 

Pärlor för svin.
42

 Denna ensemble framträder dock i diskursförändrande syfte och många 

recensenter skriver om ensemblens nytänkande och barriärrivande. Namnet har gruppen 

kanske tagit med glimten i ögat men detta val av namn vittnar ändå om diskursens inneboende 

ideologiska och hierarkiska synsätt: Musikens pärlor förstås inte av vem som helst! Det är 

förmodligen främst denna barriär som ensemblen vill riva. 

Med denna diskursanalys som grund framkommer min uppfattning om att det inte är själva 

den klingande musiken som verkar som den utestängande faktorn. Denna uppfattning grundar 

sig även på åsynen av mina elevers stora fascination när jag tillsammans med dem botaniserar 

i Spotifys konstmusikaliska utbud. Att de traditionella orkesterinstrumenten har hamnat i 

bakvatten samt att symfoniorkestrarnas publik främst består av en åldrande svensk 

medelklasspublik är inte själva musikens fel. Det är andra barriärer och utestängande 

procedurer som står i vägen. De reaktionära dragen med det ofta ålderdomliga och 
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 Pärlor för svin är en svensk kammarensemble som bildades 1995. De har inriktat sig på att framföra nyskriven 

musik som ofta är beställd och specialskriven för ensemblen. Bland tonsättare som har specialskrivit verk för 

ensemblen finns bl.a. Anders Hillborg, Mikael Edlund och Lars Ekström (Pärlor för svin hemsida, 2012).  
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högtravande språkbruket samt den höga graden av intertextualitet och avsaknaden av 

interdiskursivitet i konsertinstitutionernas informativa texter utgör tillsammans ett av dessa 

svårgenomträngliga hinder. 

8.4 Diskursens hierarkiska struktur 
I likhet med många (andra) djurarter, som hund, varg, lejon m.fl., så ligger det i människans 

natur att skapa hierarkier eller rangordningar. Så fort vi befinner oss tillsammans med andra 

människor så uppstår hierarkier mer eller mindre tydligt. Även i organisationer där 

ambitionen är att bedriva verksamheten utan officiellt konstruerade hierarkinivåer, så kallade 

platta organisationer eller nätverk, så uppstår ändå informella rangordningar mellan de i 

organisationen inblandade individerna (Abrahamsson, 2007). De flesta arbetsplatser är dock 

officiellt organiserade i ett flertal hierarkinivåer. Ett tydligt exempel är symfoniorkestern. I en 

symfoniorkester spelar musikerna ”under” dirigenten men dirigenten ”samarbetar” med 

solisten. Orkestern är tydligt hierarkiindelad i nivåer ifrån alla tuttimusikerna upp till 

stämledare, solocellister samt konsertmästare. 

Även i en stråkkvartett finns en hierarkisk struktur, åtminstone en språklig. Här talas om 

primarien (1:e violinisten) och sekonden (2:e violinisten). Ganska ofta tar också 

stråkkvartetter sitt namn efter primariens (Veghkvartetten, Takacskvartetten, 

Kyndelkvartetten, Freskkvartetten, Zetterqvistkvartetten m.fl.) 

Diskursen är följaktligen genomsyrad av hierarkiska strukturer. Av detta inser jag att den 

utestängande funktion som ingår i språket i konsertinstitutioners texter om västerländsk 

konstmusik är svår för utanför diskursen stående iakttagare att undanröja. Det kan krävas ett 

uppvaknande från diskursens inre cirklar om diskursens texter skall förändras och ge ett klart, 

tydligt och generellt inbjudande budskap. 

I detta sammanhang drar jag mig till minnes hur de forna kommuniststaterna nästan, i en 

allmän scoutmässig anda, beordrade hela sina befolkningar att delta i kulturella evenemang. 

Det var snudd på obligatoriska tilldragelser och ingick som viktiga beståndsdelar i livet. I före 

detta Sovjetunionen fanns t.ex. en kategori konstmusiker som hade fått utmärkelsen, och bar 

titeln, ”Folkets artist”. Detta var en slags påtvingad kulturell allemansrätt, vilket är en 

ytterlighet åt andra hållet, som inte heller kan anses vara acceptabel. Dock är alla former av 

kultur och kulturutövning viktiga beståndsdelar i människors liv och bör ingå i en för alla 

tillgänglig och fritt vald kulturell allemansrätt. Denna allemansrätt måste vinnlägga sig om att 

inga hierarkiska gränser och utestängande mekanismer konstrueras genom språket och dolt 

tillåts verka i texter vars avsikt skall vara att bjuda in. I en sund demokrati skall alla känna sig 

välkomna att vara med och förvalta kulturarvet. 

8.5 Det demokratiska kulturarvet 
Förvaltningen av vårt kulturarv existerar i hög grad inom de förekommande konstformerna. 

Inom dessa har det under senare tid talats om upprättandet och befästandet av en kanon, en 

lista över de mest betydande verken inom respektive konstart; en litteraturkanon, en 

konstmusikkanon, etc. Detta upprättande skall, sägs det, ske inom demokratins ramar, genom 

representativa demokratiska processer. Ifrån den demokratiskt valda offentliga makten utgår 

sedan ett påbud att kännedom och kunskaper om dessa kanoniska verk skall spridas genom 
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våra utbildningssystem samt genom de offentliga samhälleliga institutionerna; biblioteken, 

teatrarna, konstmuseerna samt konserthusen med sina symfoniorkestrar. 

Den institution som främst förvaltar det västerländska konstmusikaliska arvet, vår 

klingande musikhistoria och våra tunga musikaliska minnesmonument, är symfoniorkestern. 

Denna institution, flaggskeppet inom västerländsk konstmusik, har dock i dessa dagar börjat 

känna av svårigheter att få tag på kompetent personal; musiker som är kompetenta nog att 

framföra den musik konsertinstitutionerna beslutar att vi skall förvalta. Samtidigt märks en 

minskning av de som vill vara med och förvalta – lyssna på – denna musik i konserthusen. 

Trots att Friedrich Nietzsche
43

 hävdade att ”ett liv utan musik vore bortkastat” så går det, 

också i Nietzsches anda, att ifrågasätta mängden av den historiska konstmusik som framförs 

av konsertinstitutionerna. Nietzsche hävdade ”att ett övermått av historia skadar det levande” 

(Nietzsche, 2005:90). Han talade t.o.m. om ”den historiska sjukdomen” (Nietzsche, 2005:146) 

och att ”Övermåttet av historia har angripit livets plastiska kraft” (ibid.). Nietzsche hävdade 

också betydelsen i ”konsten och kraften att kunna glömma och innesluta sig i en begränsad 

horisont (ibid.). Utifrån Nietzsche går det att undra: Behöver vi dessa historiska musikaliska 

minnesmonument så ofta, och i så stor omfattning, att de står i vägen för andra mer till vår tid 

och vårt nutida liv hörande musikaliska uttrycksformer? Även i vår tid finns, enligt min starka 

övertygelse, tonsättare av Bachs, Mozarts och Beethovens kaliber. För att bli upptäckta måste 

de dock ges möjlighet att få sin musik offentligt framförd fler gånger än en. Diskursen måste 

göra avkall på sina reaktionära, ”fältherre”-mässiga, attityder och bättre balansera mellan ny 

och gammal musik i det levande musikutbudet. 

Med sin monumentala tröghet och historiska förankring utgör symfoniorkestern en 

kvarlevande maktfaktor i samhället. Genom demokratiska processer och beslut bestämmer 

orkesterinstitutionerna vad som skall framföras och lyssnas till. Enligt denna diskursanalys 

avslutande syntes (7.4) så välkomnas fullt ut dock egentligen endast vissa sociala kategorier 

in i förvaltandet av västerländsk konstmusik i de konstmusikaliska minnesmonumenten som 

många av de stora konserthusen kan sägas vara: Berwaldhallen, Grieghallen, 

Stenhammarsalen m.fl. 

Foucaults tankar om att många samhällsinstitutioner ”egentligen är ämnade att bibehålla en 

viss social klass vid makten; och att tillintetgöra maktredskapen hos en annan social klass” 

(Chomsky & Foucault, 2006:40; min övers.) kan sålunda vara berättigade. Den i demokratins 

namn offentligt finansierade symfoniorkestern kan utgöra ett förgivettaget och ”dolt” redskap 

för att bibehålla diskursens hegemoni (5.3) och därmed ”en viss social klass” som 

dominerande i diskursen. Hur väl står det då egentligen till med vår demokrati och dess 

förhållande till vårt gemensamma kulturarv? 

Som ovan nämnts (7.3.1.4, 8.4) har västerländsk konstmusik under historiens lopp 

konstruerat fram en etablerad, och av diskursen väl bevakad, ordning av hierarkinivåer och 

hierarkigränser av vilka den första gränsen fordrar ”stor insikt för att till fullo” passeras. Och 

inte bara kunskapsmässig insikt utan även ett för diskursen överensstämmande habitus som ju 

innefattar en individs hela sociala världs struktur. Här krävs ett habitus som harmonierar med 
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den finstämpel och aura av etablissemang som diskursen utstrålar. Försök till att bryta ner och 

trotsa ovan beskrivna konstruktioner har dock börjat märkas. Dudamels och Angereds 

kulturskolas projekt i Hammarkullen är ett sådant försök och kan vara ett första steg i 

progressiv riktning mot en rättvisare kulturell allemansrätt. I detta projekt välkomnas och 

involveras hela familjer in i diskursen. Det gäller dock att se till att projektet inte blir en 

dagslända; att det rinner ut i sanden. Projektet måste hela tiden utvecklas och bli så långvarigt 

att det blir till en fast etablerad verksamhet. Verksamheten måste också anammas och 

etableras i ett stort antal orter över hela Sverige. Först då kan denna verksamhet utgöra en 

märkbar kraft i riktning mot en diskursförändring. När olika diskurser tillåts att mötas och 

konfronteras kan progressiv utveckling inträffa. Det är dock ett projekt av denna tyngd som, 

enligt min uppfattning, krävs för en diskursförändring. Att, som Keith Swanwick tycker att 

man bör (3.2), överlåta denna diskurskonfrontation enbart till skolan och elevernas 

musiklärare räcker inte. Att försöka reducera eller bortse från diskursens historiska och 

kulturella stereotyper genom att lärare tillsammans med elever under levande konserter 

upplever dessa är enligt min uppfattning inte tillräckligt. Detta kan till och med ge en motsatt 

effekt genom att stereotyperna avskräcker ungdomarna. Enligt min mening fungerar det inte 

heller med att genom någon slags professor Higginsliknande metodik få ungdomarna att 

integreras i ett för dem främmande sociokulturellt sammanhang. Det är det sociokulturella 

sammanhanget som måste stå för den största förändringen. Swanwick framstår här dock som 

något ambivalent då han i samma andetag menar att avgörande möten i konsterna upplevs 

lättare utanför skolan; i andra grupper efter eget val (Swanwick, 1988). 

Trots att tendenser till en diskursförändring börjar märkas så är svaret på denna uppsats 

essentiella frågeställning att de informativa texterna inför konserter med västerländsk 

konstmusik, än så länge, är riktade till individer som besitter ett för diskursen väl 

överensstämmande habitus och därmed innehar för diskursen korrekta egenskaper. Om 

diskursen fortsätter att hålla fast vid denna sin hierarkiska och utestängande ideologi så 

riskerar den att få karaktären av ett slutet sällskap. 

8.6 Konklusion och fortsatt analys 
Som kritisk diskursanalytiker tillsammans med denna studies syntes menar jag att diskursens 

initierade aktörer kanske själva snart måste upptäcka att konsertsalarna och övriga lokaler för 

västerländsk konstmusik idag, enligt SOU och enligt egna iakttagelser, nästan enbart besöks 

av en sociokulturellt sett homogen, svenskfödd och åldrande medelklass vilket i längden är 

ohållbart för diskursens fortsatta existens. Diskursen måste lägga av sitt historiska och 

hierarkiska ok för att hitta fram till ett mer generellt inkluderande inviterande. Däri ligger 

också ett krav på ett mer generellt inkluderande språkbruk. 

Västerländsk konstmusik skulle ha mycket att vinna om nya publikgrupper välkomnades 

fullt ut och utan omsvep. Detta välkomnande måste då ske utan att dolda maktanspråk och 

utestängningsprocedurer verkar i konsertinstitutionernas informativa texter. Genom att, som 

föreliggande studie, avslöja och därigenom synliggöra några hinder för tillträde erhålles 

möjligheten – legitimiteten – att kämpa för en förändring. Denna kamp kan på längre sikt leda 

till att en större och bredare allmänhet får oinskränkt tillträde till denna fascinerande konstart. 

Peter Gelb har visat att det går (7.3.1.2). En förändringsprocess är, enligt mig, en förutsättning 
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för konstartens överlevnad. Om inte diskursen och dess texter förändras ganska radikalt 

riskerar västerländsk konstmusik dö sotdöden. I alla fall kommer dess existens att bli oerhört 

nischartad och så småningom enbart ett intresseområde för musiker och exklusiva 

vänföreningar. 

Arbetet med denna uppsats har gjort att mitt intresse för fortsatta studier av diskursen kring 

västerländsk konstmusik har stärkts. Det finns andra kritiska avslöjanden att forska fram. En 

sociologisk undersökning av hur den pluralistiska mångfalden ser ut bland medlemmarna i 

konsertinstitutionernas vänföreningar skulle vara av intresse. Ur ett diskursanalytiskt 

perspektiv skulle en studie av hur vi, som musiklärare och kommunala musikpedagoger, inför 

och med våra elever talar om västerländsk konstmusik kunna frambringa värdefull kunskap. 

Vilka ord och begrepp använder vi själva? För som en ”av de riktigt stora bland dirigenter, 

Riccardo Muti,” säger: 

Många gånger uppstår problem mellan människor på grund av ord. Därför att ord 

kan missförstås. Detta händer aldrig på grund av musik. […] Musik är musik, 

antingen gillar man den eller inte. Men den innehåller inga element som kan skapa 

problem mellan människor. (Muti, 2011, min övers.) 

Det är inte musiken som är problemet – Det är orden! 
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   Social practise – Social action 
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            Process of interpretation 

   Discoursive practise – Interaction  

 

                    

     Text 

             Social praktik (7.3)                           

                 Västerländsk konstmusik med  

 

 

 

 

 

 

 

 

   konsertgivande institutioner 

              Diskursiv praktik (7.2)          

 De konsertgivande institutionernas PR- och                

  marknadsavdelningars produktion av text 

 

 

 

            Potentiella konsertbesökares konsumtion – läsning     

                       och tolkning – av text 

 

 Text (7.1)    

     från             

konsertannonser, konsertprogram –           

generalprogram samt programtexter 

Bilaga – Figurer av modeller 

Figur av Faircloughs modell A three-dimensional view of discourse analysis (Fairclough, 

1992a:73; 1992b:10): 
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CDA:s tredimensionella modell klargjord för föreliggande studie: 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 


