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Dick Hebdiges Subculture. The meaning of style (1979) var en av de 
första böcker där innebörden i en stil och subkultur – i detta fall punken 
– destillerades fram med hjälp av en generell semiotisk analys. Bokens 
undertitel är minst sagt mångtydig. Dels refererar den till en stils 
sociala betydelse, dels till de innebörder en stil förmedlar och dels till 
själva stilbegreppets innebörd. 

Den innebörd Hebdige finner i punkstilen är flytande, mer eller 
mindre omöjlig att fixera eftersom den i stor utsträckning förnekar eller 
motsäger sig själv. Enligt Hebdige utmanade punken alla semiotiska 
uppfattningar om en enhetlig stil (eller uppsättning av tecken) som det 
går att tillskriva en mer eller mindre fixerad innebörd: ”The key to 
punk style remains elusive. Instead of arriving at the point where we 
can begin to make sense of the style, we have reached the very place 
where meaning itself evaporates” (Hebdige 1979 s 117). 

Punkstilen låter sig enligt Hebdige inte naglas fast i ”a final set of 
meanings”. Ska vi förstå den måste vi ersätta den traditionella semioti-
ken med en mer polysemisk tolkningsstrategi, som utgår ifrån att varje 
”text” (i vid bemärkelse ) eller tecken kan ge upphov till många eller 
oändliga innebörder. Med punken står vi enligt Hebdige på tröskeln till 
stilens kollaps som meningsbärande system. Travesterar vi undertiteln 
på Hebdiges bok kan vi säga att hans analys utmynnar i att punkstilens 
innebörd eller mening består i att den förnekar eller motsäger sin egen 
innebörd. Det som den framför allt tematiserar är kaos och oordning. 
Det budskap som den enligt Hebdige trots allt förmedlar är att ”det 
förbjudna är tillåtet”. Men om det förbjudna är tillåtet finns det inga 
heliga tecken eller symboler, inga givna premisser, att hänga upp en 
semiotisk analys på (Hebdige 1979 s 115). 

Men i sin analys betraktar Hebdige trots allt punken som en sam-
manhängande stil, bestående av frisyrer, kläder, symboler (t ex hakkors 
och säkerhetsnålar), jargong och musik. Medan vissa av dessa element 
analyseras mycket ingående av Hebdige, blir andra endast kortfattat 
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kommenterade. Till de senare hör musiken. Liksom i många andra 
analyser av sub- eller ungdomskulturella stilar saknas det också hos 
Hebdige en mer detaljerad diskussion av hur de musikaliska stil-
elementen förhåller sig till de övriga elementen i en sammanhängande 
stil. Vilka skillnader finns det mellan dem? Går det att utläsa eller be-
stämma en gemensam innebörd i en kläd- respektive musikalisk stil? 
Kort sagt: hur förhåller sig musikaliska och icke-musikaliska (sociala, 
visuella, litterära etc) stilelement till varandra? Det är denna fråga vi 
ska försöka besvara i den här artikeln, först på ett mer generellt plan 
och sedan genom en analys av två konkreta subkulturer förankrade i 
olika musikaliska stilar. 

Stilbegreppet står uppenbart för flera saker och används på olika 
sätt inom olika vetenskapliga discipliner, exempelvis av samhällsveta-
re, humanister och musikforskare. Ofta använder man sig av implicita 
definitioner. Men det finns en gemensam faktor: stil handlar om karak-
täristik och distinktion. Med hjälp av stilbegreppet kan man skilja ut 
och ordna karaktäristiska och distinktiva drag inom konst, musik, 
litteratur, arkitektur, kläder, bilar, möbler, liksom andra kulturella arte-
fakter eller bruksföremål. 

 
 

Homologier 
 
I ungdoms- och subkulturforskningen är det framför allt homologi-be-
greppet som har använts för att analysera kopplingarna eller relation-
erna mellan de sociala och musikaliska elementen i en samman-
hängande stil. Enligt Paul Willis (1978 s 192) omfattar en homologisk 
analys två distinkta moment: ”undersökningen av den sociala gruppen; 
undersökningen av de kulturella objekt de föredrar.” Willis utelämnar 
dock ett viktigt moment: kopplingen eller den logiska överensstäm-
melsen (homologin) mellan de element som han för samman under be-
greppet ”kulturella föremål” eller ”objekt” (cultural items). Relationen 
mellan dessa element är viktig att framhålla inte minst därför att olika 
kulturella objekt, artefakter eller symboliska uttryck ger individer och 
grupper olika stora möjligheter att själva konstruera, förändra eller om-
skapa dem och deras innebörder. Till detta kommer att det är tveksamt 
om det går att dra paralleller mellan de koder som styr vår dechiffrering 
av sociala stilar, som i sig består av en rad dimensioner som t ex språk-
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liga, visuella eller materiella element, och musikaliska stilar (jfr 
McCracken 1990 s 62ff). 

De homologiska relationer som Birminghamskolans medlemmar 
analyserar stannar i stor utsträckning – och med undantag för det som 
de med en term lånad från antropologen Claude Lévi-Strauss benämner 
bricolage – på den nivå där det sker en selektion eller uttrycks en 
preferens för olika kulturella objekt eller artefakter. Detta kan emeller-
tid inte förklara hur en stil konstrueras och uppfattas som en helhet. 
Hur kopplades exempelvis djävuls- och ockulta symboler ihop med 
vissa hårdrocks- eller metalgenrer? Enda sättet att förklara kopplingar 
av den här typen är att hänvisa till den process som har kallats för 
stilisering: ett aktivt organiserande (som innefattar en sammankopp-
ling) av sociala värden, kulturella artefakter och symboliska betydelser 
(Clarke m fl 1976 s 54). 

I många fall markerar redan namnet på en subkultur eller stil att det 
föreligger en koppling mellan dessa element. Alltsedan 1970-talet har 
denna koppling varit uppenbar i framväxten av stilar som t ex hårdrock, 
glamrock, punk, synth, disco, depprock, svartrock och hiphop. I dessa 
fall är homologin mellan det sociala och musikaliska mer eller mindre 
given redan från början. Den avgörande frågan är dock varför denna 
koppling föreligger eller har uppstått. Kopplingen markeras av en 
speciell subkulturs val eller selektion av en viss typ av musik (som inte 
nödvändigtvis behöver följa etablerade genregränser). 

 
The selection of the objects through which the style is generated is [...] a 
matter of the homologies between the group’s self-consciousness and the 
possible meanings of the available objects. The neatest description of such a 
homological relation between object and group is perhaps George Melly’s 
famous description of Rock’n’Roll as ”screw and smash” music for the Teds. 
(Clarke 1976 s 179) 

 
De objekt och symboliska uttryck som ingår i en stil måste integreras i 
en grupps självmedvetande för att de ska kunna betraktas som ett ele-
ment i en sammanhängande stil. 

I Birminghamskolans analyser är det fr a fyra element – kläder, 
ritualer, musik och argot (slang), även om fler inte utesluts – som upp-
fattas som centrala i en stil (Cohen 1972; Clarke 1976; Clarke m fl 
1976). Förhållandet mellan dessa element analyseras emellertid endast i 
undantagsfall. Och i de flesta konkreta analyser beskrivs musiken som 
ett distinkt stilelement utifrån på förhand konstruerade och givna 
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genregränser mellan olika populärmusikaliska stilar (se t ex Willis 
1978 eller Hebdige 1979). 

En av de avgörande faktorerna när det gäller kopplingen mellan en 
social och musikalisk stil är de möjliga innebörder eller betydelser som 
en grupp kan tillskriva den musik som de integrerar i sin stil. Enligt 
Willis (1978 s 198ff) tillhandahåller varje musikalisk stil vissa givna 
och immanenta ”objektiva möjligheter”, som sätter gränser för den 
mening eller innebörd som medlemmarna av en subkultur kan tillskriva 
den. I likhet med andra objekt är musiken redan laddad med mening 
och innebörd när den integreras i en stil, och den följer dessutom sina 
egna immanenta lagar. 

Samtidigt är gränserna för i vilken utsträckning musikens ”objekti-
va möjligheter” kan överskridas mycket vida. Detta har inte minst visat 
sig i framväxten av den s k hiphop- eller rapmusiken, där exempelvis 
scratchtekniken och utnyttjandet av redan inspelat material på fono-
gram har införts som nya element i själva musiken och härigenom för-
ändrat och förnyat traditionella musikidiom (jfr Bjurström 1988 s 
118f). 

En viktig faktor, som ofta negligeras i Birminghamskolans analys-
er, är den betydelse eller innebörd som medlemmarna av en subkultur 
själva tillskriver en musikstil när de integrerar den som ett element i en 
sammanhängande stil. Även om de som integrerar musiken i en social 
stil inte helt och hållet kan förändra dess mening eller innebörd kan de 
exempelvis ta fasta på distinktioner mellan olika populärmusikaliska 
genrer eller inom en genre och på detta sätt lyfta fram kvaliteter eller 
drag i musiken som tidigare inte har tillskrivits någon central betydelse. 

Homologibegreppet används många gånger på ett slarvigt sätt och 
det inbjuder på sätt och vis också till detta. Därför finns det också en 
uppenbar risk med att använda det. Risken ligger framför allt i att 
endast de potentiella meningar eller innebörder som passar in i homo-
logirelationerna uppmärksammas och analyseras (Bjurström 1983 s 
49f; Middleton 1990 s 150; Moore 1993 s 167). Det heterologa – bris-
ten på logisk överensstämmelse eller det som bryter mot en strukturs 
samlande logik – utesluts m a o redan från utgångspunkten. Perspek-
tivet har en given slagsida genom att det gäller att finna logiska över-
ensstämmelser (likheter, en underliggande logik, isomorfi eller struk-
turell parallellism) mellan exempelvis de värdemönster, ritualer eller 
affektiva laddningar som en grupp ger uttryck åt och en musikalisk stil: 
just det som med Dick Hebdiges (1979 s 113) terminologi utgör ”the 
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symbolic fit” mellan en grupps värden och livsstil respektive en 
musikalisk stil. Härigenom tenderar man lätt att underskatta eller helt 
och hållet negligera de motsättningar och den brist på logisk överens-
stämmelse (heterologier) som en stil kan ge uttryck åt, och som exem-
pelvis kan bidra till att förklara varför en stil förändras, upplöses eller 
genererar nya stilar. Willis (1978 s 201) diskuterar denna fråga när han 
definierar homologianalyser som synkrona, och integrala analyser som 
diakrona. Integrala analyser avser att förklara just det som en 
homologianalys inte kan förklara: ”the generation of basic homo-
logies.” Men Willis ger få anvisningar om på vilket sätt dessa ”basic 
homologies” genereras. 

Som Johan Fornäs (1992 s 105) påpekar förutsätter urskiljandet av 
en homologirelation mellan två stilelement en ”genetisk, diakron tredje 
term”, d v s en gemensam orsak eller källa. Skinheads musik (oi), deras 
rakade huvuden, proletärt manliga och kvasimilitära klädstil och 
våldsbetonade framtoning, där aggressiviteten utgör det samman-
hållande kittet, kan exempelvis föras tillbaka till ett socialt revansch-
begär skapat av gruppmedlemmarnas livserfarenheter. 

Inom en subkultur uppstår det ofta motsättningar mellan vad som 
uppfattas som autentiska medlemmar och inautentiska efterföljare. 
Motsättningar av den här typen ger ibland upphov till helt nya stilar. 
Liknande motsättningar spelar ofta en viktig roll när musikaliska genrer 
förändras eller uppgår i nya. I One Chord Wonders (1985) beskriver 
Dave Laing ett exempel på detta när han redogör för hur punkrocken 
förvandlades till new wave: 

 
The process of separating the true from the false, the acceptable from the un-
acceptable also took place ”inside” punk rock. After the first phase of punk’s 
isolation from the cultural mainstream, the apparent monolith of punk could be 
presented as itself riven with fundamental divisions. This move had two sour-
ces. One was the growing number of music journalists whose earlier hostility 
to ”punk” shifted to a wary acceptance of some of the music. The acceptable 
was now given a new name, ”new wave”.[...] Another means of separating the 
good from the bad within ”punk” was to use the venerable criterion of 
”individualism” by contrasting the true musician with the punk conformists. 
(Laing 1985 s 101) 
 

Laing betonar dock främst hur de sociala aspekterna av den stil som be-
tecknades som punk förändrades, medan de musikaliska elementen till 
stor del negligeras. För Laing är punkens omvandling till new wave 
liktydig med övergången från icke accepterad till accepterad stil inom 
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en diskursiv formation, där musikjournalisternas agerande tillskrivs 
störst betydelse. Däremot diskuterar han inte den rent musikaliska 
skillnaden mellan punk och new wave. Förändringar i den klingande 
musiken lämnas m a o utanför analysen, vilket tyvärr är vanligt i be-
skrivningar och analyser av olika stilar. 

Birminghamskolans analyser av ”the symbolic fit” mellan subkul-
turer och den musik de har integrerat i sina stilar har kritiserats utifrån 
en rad olika utgångspunkter (se t ex Middleton 1990 s 159ff). Några 
kritiker menar t o m att dessa analyser bidrog till att skapa upp-
fattningar om autentiska subkulturer, vars relationer till populär-
musiken romantiserades: ”’Authentic’ subcultures were produced by 
subcultural theories, not the other way around. In fact, popular music 
and ’deviant’ youth styles never fitted together as harmoniously as 
some subcultural theory proclaimed” (Redhead 1990 s 25). 

Kritik av den här typen är lite för enkel eftersom den helt och hållet 
bortser från den sociala faktor som Birminghamskolan beskriver som 
stilisering, ett aktivt organiserande av de symboliska betydelser som 
populärmusiken tillhandahåller. Utan stilisering föreligger vare sig 
förutsättningar att urskilja ”autentiska” subkulturer eller någon symb-
olisk koppling (symbolic fit) mellan sociala och musikaliska stilar. 

Varken sociala eller musikaliska stilar – och följaktligen inte heller 
kopplingarna mellan dem – är statiska. Därför bör stilar mer uppfattas 
som processer, som utvecklas i dialogisk form (jfr Bachtin 1988), än 
som statiska former eller strukturer. Stilar är något som snarare är i 
ständig tillblivelse än något som helt enkelt bara finns – de kan liknas 
mer vid ett oupphörligt flöde än vid fixerade objekt, enheter eller struk-
turer. Homologianalysens stora svaghet ligger således framför allt i att 
den har en statisk slagsida. 

 
 

Sociala stilar 
 

Stilbegreppets processkaraktär var tydlig när det introducerades i socio-
login omkring sekelskiftet. Max Weber (1922/1969) urskilde tidigt 
stiliseringen av livet som en viktig faktor i medelklassens markering av 
sin sociala status. Weber syftade på att formen hos de föremål och sym-
boliska uttryck som dåtidens medelklass använde sig av betonades på 
bekostnad av deras funktion. Ungefär samtidigt urskilde Georg Simmel 
(1964 s 340) hur de nya konsumtionsobjekt som introducerades på den 
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växande varumarknaden besatt stil, vilket enligt honom ledde till att det 
”personliga” och ”kollektiva” livets former närmade sig varandra 
(Simmel 1964 s 340). Föremålen i sig – som var för sig eller kombi-
nerade med varandra förmedlade olika stilar – markerade härigenom 
distinktioner mellan olika individer och grupper: de talade om för andra 
att ”jag har något som du saknar” (Simmel 1964 s 342).  

Redan i slutet av 1800-talet hade Thorstein Veblen (1899/1970 
s 112) urskilt hur smaken spelade en avgörande roll i de nyrikas sätt att 
avskilja sig från andra sociala klasser eller strata i det amerikanska 
samhället. God, sofistikerad eller kultiverad smak förknippades med ett 
distanserat förhållningssätt till arbetets värld: den kontrollerade och 
legitimerade de förhållningssätt, den stil, som den nyrika klassen gav 
uttryck åt. 

Den franske sociologen Pierre Bourdieu (1979/1984 s 77) – som 
bygger vidare på Webers föreställning om stiliseringen av livet, Sim-
mels urskiljande av stilens funktion som distinktion och Veblens upp-
fattningar om smakens sociala betydelse – poängterar att en social 
klass, skikts eller grupps ”hela livsstil” kan avläsas från den stil den ger 
uttryck åt i exempelvis valet av konsumtionsobjekt. Eftersom stilarna 
är hierarkiskt organiserade ger de uttryck åt sociala distinktioner eller 
skillnader. Vissa stilar, livsstilar och smaker framtonar som legitima, 
andra som illegitima. En stil, livsstil eller smak får hela tiden sin inne-
börd i förhållande till andra stilar, livsstilar och smaker (Bourdieu 
1979/1984 s 170). Stilarna definieras m a o hela tiden i relation till var-
andra. Men deras position i förhållande till varandra är inte given en 
gång för alla. Tvärtom är de indragna i en ständig konkurrenskamp och 
befinner sig därför i ständig rörelse. 

Den smak som en stil eller livsstil ger uttryck åt och samtidigt utgör 
en del av, är enligt Bourdieu internaliserad i en uppsättning inlärda 
dispositioner, en habitus. Denna habitus ger uttryck åt grundläggande 
värderingar, attityder och perspektiv, som manifesterar sig i olika 
gruppers smakpreferenser, stilar eller livsstilar. Stilen bidrar härigenom 
till att förkroppsliga sociala strukturer. Objektiva sociala strukturer, 
som bl a manifesterar sig i legitim och illegitim, god respektive dålig 
smak, återspeglar sig på en subjektiv nivå i form av vanor, smakom-
dömen, konsumtionsval, värderingar och t o m kroppshållningar. 

Även om stilbegreppet länge har varit föremål för såväl teoretiska 
som empiriska analyser inom samhällsvetenskapen har det sällan de-
finierats eller avgränsats. Som Bourdieu (1979/1984 s 4) framhåller vi-
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lar bedömningar av olika stilar, både inom det estetiska (inklusive mu-
sikaliska) och sociala området, till stor del på implicita kriterier. Görs 
dessa kriterier explicita mister de enligt Bourdieu sin funktion. Bedöm-
ningen av stilistiska egenskaper bygger på en specifik kulturell kom-
petens, som har lärts in på ett implicit sätt och utgör en del av det som 
Bourdieu kallar för kulturellt kapital. Enligt Bourdieu är detta ett 
uttryck för såväl de estetiska som sociala stilarnas funktion att markera 
(hierarkiska) distinktioner mellan olika sociala klasser eller grupper. 
Här refererar stilbegreppet närmast till distinktioner mellan skiftande 
sociala förhållningssätt (som också innefattar skiftande förhållningssätt 
till estetiska objekt, symboliska uttryck etc). Summan av de stilar och 
livsstilar som återfinns i ett samhälle framtonar på detta sätt som ett 
system av sociala skillnader eller distinktioner. 

Inom samhällsvetenskapen har semiotiken, den franska struktura-
lismen och den s k poststrukturalismen intagit en allt starkare position 
under de senaste decennierna när det gäller att tolka eller ”läsa” de bud-
skap, innebörder och meningar som olika sociala stilar förmedlar. Efter 
hand har dock en mer eller mindre ”ren” teckentolkning alltmer givit 
vika för en diskursiv och polysemisk tolkningsstrategi. De diskursiva 
formationer som omger tolkningen av olika kulturella artefakter eller 
symboliska uttryck (litteratur, musik, livsstilar, konsumtionsobjekt etc) 
har härigenom uppmärksammats alltmer. Begreppet ”diskursiv 
formation” syftar inte enbart på den dialog eller det samtal som förs om 
ett speciellt objekt eller en företeelse (exempelvis ungdomskulturen 
eller populärmusiken), utan också de sociala institutioner, kommersi-
ella strukturer och praktiker som är knutna till (och har formerats kring) 
dialogen eller samtalet. Diskursiva formationer både återspeglar och 
ger uttryck åt maktförhållanden, klassificerar, definierar och tolkar 
objekt och företeelser i den sociala världen. På detta sätt sätter en 
diskursiv formation gränser för vem eller vilka som har rätt att tolka, 
klassificera och definiera den sociala världen respektive utmana och 
ifrågasätta dessa tolkningar. Lite förenklat går det att urskilja hur varje 
diskurs, som exempelvis den om ”ungdom”, ”sexualitet” eller ”rock-
musik”, ingår i en diskursiv formation, som innefattar en offentlig 
dialog, institutioner av skilda slag, definierade yrkesroller, forskning, 
utredningar och gränsdragningar mellan legitimerade och icke-legiti-
merade uttolkare av diskursen i fråga. 

Musik är, kanske mer idag än någonsin tidigare, något som vi gärna 
avger smakomdömen om. Samtidigt ingår dessa smakomdömen och 
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den dialog som förs om olika typer av musik i en relativt tydlig diskur-
siv formation, med exempelvis en institutionaliserad utbildning som 
omfattar vissa musikformer men utesluter andra och legitimerade ut-
tolkare av olika musikaliska genrer och stilar (musikrecensenter, -skri-
benter, -forskare, fanzineredaktörer etc). 

Uppfattar man, som Bourdieu (1979/1984 s 19), musik som den 
”rena konstformen par excellence”, som inget säger och inget har att 
säga, framstår den som ren form. Utifrån detta perspektiv kan dess 
innebörd eller innehåll endast bestämmas utommusikaliskt, d v s socialt 
eller kulturellt. Men detta perspektiv reducerar givetvis lätt olika mu-
sikstilars betydelse, innebörd eller mening till deras rent sociala funk-
tioner. 

Det finns mycket som talar för att stilbegreppet har fått en ökad be-
tydelse under de senaste decennierna (se t ex Chambers 1986 s 12 eller 
Miller 1987 s 129). Steve Redhead (1990) påpekar att ”stil” har blivit 
ett kodord i beskrivningar och analyser av såväl den sociala världen 
som olika former av populär- och rockmusik: 

 
For many commentators ”style” became a code word for the 1980s: loosely, 
this has been seen as a triumph of ”form” over ”content”, an emphasis on 
packaging and look, rather than substance and sound. More specifically in pop 
music culture it has been used to designate a moment of dominance, of cultural 
hegemony, by magazines such as (the short-lived) New Sounds, New Styles, 
The Face, i-D or Blitz, as well as graphic designers like Neville Brody; the 
”style-ographers”, as they have been called. (Redhead 1990 s 28) 
 

Musikforskaren Allan Moore (1993 s 170) urskiljer på motsvarande 
sätt hur ”the search for style has become conscious” inom dagens rock- 
och populärmusik. Uppfattningar om stil spelar i dagens samhälle en 
viktig roll inom flera områden och på flera nivåer: i varuproduktion, 
marknadsföring och reklam, i konsumtionen av olika varor, inom det 
estetiska området, och för avgränsningen av olika livsstilar, subkulturer 
och personliga identiteter (Bjurström & Lilliestam 1993). Birmingham-
skolans analyser är dock begränsade framför allt till stilens betydelse 
som kollektiv protest och motstånd.  
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Stil som musikvetenskapligt begrepp 
 

I musikvetenskapliga sammanhang avser man med stil oftast enbart det 
som rör den klingande musiken. Vi kan ta definitionen av begreppet 
”stil” i The New Grove Dictionary of Music and Musicians (1980 vol 
18 s 316) som typexempel: 

 
A term denoting manner of discourse, mode of expression; more particularly 
the manner in which a work of art is executed. In the discussion of music, 
which is orientated towards relationships rather than meanings, the term raises 
special difficulties; it may be used to denote music characteristic of an 
individual composer, of a period, of a geographical area or centre, or of a 
society or social function. 
 

Enligt den här typen av definitioner handlar det musikaliska stilbegrep-
pet i första hand om hur musiken är organiserad eller uppbyggd hos en 
kompositör, en grupp musiker eller musikskapare som har någonting 
gemensamt (geografiskt ursprung, tradition, generationstillhörighet, 
kulturkrets etc). 

Den italienske musikforskaren Franco Fabbri (1982) har lanserat ett 
synsätt där han skiljer mellan musikalisk stil och genre. Med musik-
alisk stil avser han endast den klingande musiken, medan en genre även 
innefattar musikens sociala och kulturella inramning. Det är uppenbart 
att musikalisk mening inte enbart uppstår ur det som klingar, utan i en 
kontext där det klingande ingår som en del i en större helhet, en 
musikalisk situation eller händelse. Avgränsningen av en musikalisk 
stil kan därför inte enbart utgå från det klingande materialet, även om 
vi rent analytiskt kan använda stilbegreppet för att referera till det 
klingande material som musiken utgör. I praktiken utgår avgränsningar 
eller definitioner av musikaliska stilar alltid – om än i skiftande 
omfattning – från existerande sociala och kulturella avgränsningar. 

Genrebegreppet för, på det sätt som Fabbri använder det, samman 
de musikaliska och sociala aspekterna av stilbegreppet. Begreppet 
”genre” är i denna mening inte möjligt att använda utan referenser till 
både musikaliska och sociala stilelement. Här ska vi därför använda oss 
av Fabbris distinktion mellan musikalisk genre och stil, mot bakgrund 
av att det inte finns några absoluta gränser mellan det musikaliska och 
socio-kulturella: ”If it is accepted that people’s thought processes are 
socially mediated, then it could be said that the basic qualities of 
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different styles of music are likewise socially mediated and so socially 
significant” (Shepherd 1991 s 12). 

Med begreppet ”musikalisk stil” syftar vi precis som Fabbri enbart 
på egenskaper hos den klingande musiken, medan vi med begreppet 
”genre” avser ett fält där det musikaliska och sociala är invävt i var-
andra. Samtidigt är vi medvetna om att begrepp som ”genre”, ”stil”, 
”idiom” och ”form” ofta används som synonyma i musikvetenskapliga 
sammanhang. 

Beteckningen av en musikalisk genre som ett musikaliskt-socialt 
fält uppfattar vi som ett sätt att precisera Fabbris genrebegrepp. Ett fält 
har utsträckning och gränser. I denna mening har en genre såväl en 
musikalisk som social utsträckning. Den innefattar vissa musikaliska 
former, strukturer och uttryckssätt men utesluter andra och är inte-
grerad i vissa sociala sammanhang men inte i andra.  

 
 

Genrer 
 

Genrebeteckningar refererar till en rad olika nivåer. Några fungerar 
som övergripande genrebeteckningar, andra som undergenrer (Berger 
1992; Lilliestam 1993). Rock avgränsas i denna mening som en 
övergripande genre, hårdrock (heavy metal) som en undergenre till den 
förstnämnda men som en övergenre till speed-, trash-, death- eller 
doommetal.  

En musikalisk genre definieras och avgränsas alltid av någon. En 
genre kan förändras, få ett nytt namn, uppgå i eller förenas med en 
annan och härigenom ge upphov till en eller flera nya genrer. Till och 
med genregränser som under lång tid har förefallit vara omöjliga att 
överbrygga kan rivas ned så att en eller flera nya genrer uppstår samtid-
igt som de ursprungliga genrerna lever kvar. Ett av de tydligaste exem-
plen på detta är den fusionsmusik som växte fram fr o m slutet av 
1960-talet, där genregränserna mellan rock och jazz överskreds. Ett 
mer samtida exempel är speed metal, som kan betraktas som en kors-
ning mellan heavy metal och punk. 

Kriterierna för avgränsningen av en musikalisk genre skiftar. Ibland 
får en genre sitt namn efter det geografiska område den har uppstått i, 
som t ex Mersey Beat, Manchester-, Philadelphia- eller Seattlerock. 
Ibland får genrer sina namn efter skivbolag, som t ex Motown soul, 
som går att avgränsa från Atlantic-Stax soul. I andra fall kan genre-
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beteckningen utgå från den livsstil som musiken förknippas med, som t 
ex surfmusik. I ytterligare andra fall kan en genre avgränsas utifrån 
vilka publikgrupper den i huvudsak vänder sig till, som t ex AOR 
(Adult Oriented Rock) eller teeny-bop. 

Tiden spelar en central roll i avgränsningen av olika genrer. I ljuset 
av nya genrer kan äldre få nya namn eller deras innebörd förändras. 
Begreppet ”protopunk” som benämning på en genre är givetvis möjlig 
att använda först efter det att punkrocken avgränsats som en musikalisk 
genre. I tiden efterföljande genrer förändrar ofta bilden eller avgräns-
ningen av de föregående. Till detta kommer att musikaliska genrer, 
precis som materiella objekt, kan symbolisera en speciell epok eller 
tidsperiod. 

Idag myllrar det av genrebeteckningar inom populär- och rock-
musiken, som t ex rock, soul, västkustrock, östkustrock, rap, hiphop, 
funk, reggae, ska, punk, oi, psychabilly, hård rock, heavy metal, speed 
metal, trash metal, deathmetal, doom metal, black metal, Seattlerock, 
grungerock, house, acid house, garage house, techno, bodymusic, folk-
rock, proggmusik, world music, middle-of-the-road, art rock, Man-
chester-rock, synthrock, new age music, svartrock, depprock, glam-
rock, garagerock, disco, 50-talsrock, 60-talsrock, 70-talsrock, rocka-
billy, oldies, AOR (som idag står för Adult Oriented Rock men som på 
1970-talet betydde Album Oriented Rock) etc. 

Idag är också betydligt fler än tidigare involverade i att urskilja och 
definiera olika genrer inom populärmusiken, som t ex skivbolag, 
musiker, konsertarrangörer, skivaffärer, DJ:s, musikrecensenter och 
andra skribenter, olika publikgrupper/fans, musik-, samhällsforskare 
etc. Tillsammans ingår dessa grupper i den diskursiva formation som 
bidrar till att avgränsa olika populärmusikaliska genrer från varandra. 
De etiketter, smakomdömen och avgränsningar som denna diskursiva 
formation använder sig av och ger uttryck åt spelar en avgörande roll 
för genreindelningarna. Detsamma gäller de innebörder som olika 
genrer tillskrivs. 

Avgränsningen av olika musikaliska genrer handlar dels om 
distinktioner mellan olika musikaliska-sociala fält, dels om dialogiska 
former, som lånar drag av varandra, attraherar, replierar (stöder sig på 
eller faller tillbaka på varandra) och repellerar varandra. Därför fram-
tonar en musikalisk genre, precis som genrer inom andra estetiska 
områden, både som en generativ process och en taxonomi: ”Genren le-
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ver i nuet, men minns alltid sitt förflutna, sitt ursprung” (Bachtin 
1963/1991 s 114). 

Tillsammans återspeglar dessa båda sidor två uppfattningar om en 
genre, dels en processinriktad (diakron), dels en statisk (synkron). Väl-
jer vi det diakrona perspektivet framtonar olika genrer mer som gene-
rativa processer, som utvecklar, konsoliderar respektive upplöser olika 
musikaliska-sociala fält. Väljer vi det synkrona perspektivet framtonar 
olika genrer mer som avgränsade musikaliska-sociala fält. Samtidigt 
finns det hela tiden en relation mellan musikaliska genrer och stilar. 
”Där det finns stil finns det genre”, skriver Michail Bachtin (1990 s 
66). Förhållandet mellan en genre och en stil sammanfaller till viss del 
med det mellan det kollektiva och det individuella. En genre uttrycker 
enbart det kollektiva, det gemensamma, en stil däremot både det 
kollektiva och individuella. Därför finns det hela tiden en relation, ett 
samspel, mellan det som vi här har avgränsat som en musikalisk genre 
och stil (jfr Fornäs 1992 s 64ff). Genrer förutsätter stilar och vice versa. 
Samtidigt existerar inte vare sig genrer eller stilar i ett vakuum: 

 
Styles of music do not have an autonomous existence apart from the individual 
exemplars from which they are constituted. Styles are thus formed through 
those exemplars, those individual songs, and the concept of style is properly a 
grouping together of the common pertinent features of like songs, rather than 
an ”abstraction of the essence” of them: style is a virtual quality, which has no 
material existence except in the minds of listeners. (Moore 1993 s 170f) 
 
 

Stilelement och stilmarkörer 
 

Alla element i en stil kan inte tillskrivas samma betydelse. För att mar-
kera detta kommer vi i fortsättningen att skilja mellan stilelement och 
stilmarkörer.  

Med stilelement menar vi ett element, musikaliskt eller annat, som 
fungerar som en komponent i ett mer omfattande stilkoncept. Ett stil-
element kan därför beskrivas som en ”minsta betydelsebärande enhet” 
inom en stil. Med stilmarkör avser vi ett eller flera stilelement som, 
kombinerade med varandra, har en tydlig distinktiv funktion inom en 
mer omfattande stil. Jeans ingår t ex som ett stilelement i ett flertal stil-
ar, men kan endast beskrivas som en stilmarkör i ett fåtal av dem. Sam-
tidigt är det viktigt att framhålla att en stilmarkör inte är en gång för 
alla knuten till en speciell stil: såväl stilelement som stilmarkörer kan 
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föras över, integreras i eller ”plagieras” från en stil till en annan. Detta 
är exempelvis fallet när ett bluessolo på gitarr integreras i en countrylåt 
eller när jazzelement blandas med rock. Även distinktiva drag kan m a 
o ingå i en dialog mellan olika stilar utan att för den skull förlora sina 
distinktiva funktioner. Distinktiva drag kan å andra sidan förvandlas till 
icke-distinktiva, som t ex hippiekulturens långa hår eller reggaens 
speciella off-beat som efter hand har integrerats i flera populärmusi-
kaliska genrer. En stilmarkör kan med den terminologi som vi har 
myntat här m a o förvandlas till ett stilelement och vice versa. Men ofta 
tar detta relativt lång tid i anspråk.  

En stilmarkör som integreras i en annan stil förmedlar alltid ett eko 
av sitt förflutna, precis som en genre alltid ”minns sitt förflutna” 
(Bachtin 1963/1991 s 114). Även om reggaens speciella off-beat nume-
ra ingår i ett flertal populärmusikaliska genrer och härigenom inte läng-
re framstår lika klart distingerande som tidigare, påminner den oss fort-
farande om sitt ursprung. Detta understryker att det är viktigt att upp-
fatta stilar som resultatet av dynamiska processer och att deras inne-
börd med varierande hastighet omvandlas över tid.  

I motsats till ett stilelement förmedlar alltid en stilmarkör associa-
tioner till en helhet, som kan beskrivas som antingen en sammanhäng-
ande stil eller genre. 

När det gäller musikaliska genrer kan man tala om stilelement och 
stilmarkörer inom olika områden och på olika nivåer: 

• klingande musikaliska stilmedel 
• texter och textinnehåll 
• artist- och gruppnamn 
• visuell framtoning (kläder, frisyrer, rörelsemönster, 

 skivomslag, logotyper etc) 
• ritualer och ceremonier kopplade till musiken. 
När det gäller en social eller subkulturell stil kan man på motsva-

rande sätt tala om stilelement och stilmarkörer inom olika områden och 
på olika nivåer: 

• yttre attribut (kläder, frisyrer, tecken och symboler) 
• estetiska och expressiva uttrycksmedel (musik, litteratur,  argot 

[slang], jargong, mimik etc) 
• subkulturens eller stilens namn 
• ritualer och ceremonier (i vilka musik kan ingå). 
Man kan givetvis tänka sig en annan och mer heltäckande uppdel-

ning, såväl av de musikaliska som sociala stilelementen, men den som 
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vi utgår ifrån här är fullt tillräcklig i detta sammanhang. I det följande 
ska vi utgå från de stilelement och stilmarkörer som är knutna till olika 
musikaliska genrer för att försöka blottlägga deras relationer till det 
som vi här har betecknat som sociala och subkulturella stilar.  

 
Klingande musikaliska stilelement och stilmarkörer 

 
När man analyserar klingande musik skiljer man ofta ut olika paramet-
rar och anger relationerna mellan dem. Exempel på sådana parametrar 
är melodik, harmonik, tempo, rytmik, vokalt utförande, klangfärg, 
instrumentering, form, etc. I en del fall kan en av dessa parametrar vara 
distinkt för en stil, men i de flesta fall är det vissa kombinationer av 
parametrar som konstituerar en musikalisk stil. Olika parametrar har 
dessutom olika vikt i olika sammanhang. 

En traditionell analys av funktionsharmoniskt uppbyggd musik (så 
kallad klassisk musik, visor etc) lägger stor vikt vid melodik, harmonik 
och rytmik. Detta är parametrar som kan beskrivas på ett bra sätt med 
hjälp av notskrift. Men när det gäller analys av populärmusik och folk-
musik är ofta parametrar som den totala ljudbilden, uppförandesätt, 
klangfärg och vokalstil viktigare, men betydligt svårare att beskriva 
med den traditionella musikvetenskapliga terminologin. Dessa aspekter 
kan sammanfattas med beteckningen sound. Sound kan definieras som: 
”...den totala ljudbilden, innefattande instrumentering, spelsätt, 
röstklang och sångsätt, rytmmarkering, harmonisk satsfraktur, akustisk 
helhetsbild, instrumentens balans i förhållande till varandra osv” 
(Lilliestam 1984 s 77, 1988 s 16). 

Ett sound är ofta knutet till ett skivbolag, en ort eller en region, 
vilket återspeglar sig i beteckningar som Liverpool-sound, Philadel-
phia-sound, Motown-sound eller ECM-sound. Men begreppet kan ock-
så kopplas till en musikers speciella sätt att spela, vilket är avhängigt bl 
a de motiv (licks) han eller hon använder, klang i instrumentet, an-
slagsteknik etc (Lilliestam 1988 s 16). Ibland används begreppet 
”sound” nästan synonymt med stilbegreppet, men här väljer vi att 
betrakta sound som ett element i en musikalisk stil. 

Även om sound är svåra både att beskriva och att analysera i ord, 
fungerar de som en oerhört viktig distingerande faktor som är lätt att 
uppfatta. Vissa sound fungerar m a o som mycket markanta stilmarkör-
er. Bland dem kan nämnas gitarrsound, sångstil och komprytmer. 
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Andra element, som t ex ackordföljder, är i sig oftast inte nog för att 
markera en musikalisk stil. 

Vissa musikaliska stilar innehåller mycket distinkta stereotyper 
som är lätta att urskilja. Detta vittnar exempelvis de förprogrammerade 
rytmiska kompmönster (s k pre-sets) om som förekommer på vissa 
synthesizers. Kompmönster som ”reggae”, ”bossa”, ”slow rock” eller 
”disco” framträder på detta sätt som tydliga stilmarkörer. 

Att aspekter som t ex sound, sångstil och komprytmer ingår som 
viktiga element i avgränsningen av olika musikaliska stilar framgår av 
att samma låt eller musikaliska grundmaterial kan framföras på helt 
olika sätt. Vad är det exempelvis som gör att ”All Along the Watch-
tower” har olika stil när den framförs av Bob Dylan respektive Jimi 
Hendrix? Det som är gemensamt för Dylans och Hendrix’ inspelning 
av låten är sångmelodin (enkel och formelartad med utrymme för varia-
tioner), harmoniken och texten. Inget av dessa element kan betraktas 
som distinkta för en speciell stil. De viktiga stilskiljande elementen 
utgörs av instrumenteringen (akustisk gitarr, munspel, elbas och trum-
mor respektive 12-strängad akustisk gitarr, elgitarr med wah-wah och 
slide, elbas, trummor och tamburin), den grundläggande rytm-
karaktären (”grooven”) och det akustiska rummet i inspelningen 
(Dylans sound är torrt och enkelt, medan Hendrix’ har mycket efter-
klang och rymd). Dylan låter som om han sjunger hemma i vardags-
rummet, hans röst låter nära och angelägen, kompet är diskret och neu-
tralt. Hendrix’ version är tvärtom en avancerad studioprodukt. De av-
görande stilskillnaderna ligger alltså till största delen i soundet. 

 
Den verbala dimensionen – texter och namn 

 
Textens betydelse i musiken ligger på flera olika plan. Den semantiska 
betydelsen är viktig inom vissa stilar, medan framförandet av texten är 
viktigare inom andra. Men i många fall sammanfaller dessa aspekter, t 
ex hos en grupp som Sex Pistols där både Johnny Rottens speciella sätt 
att sjunga och textinnehållet kan beskrivas som stilskiljande och 
genreavgränsande. 

De ämnen som behandlas i texterna, liksom enskilda stavelser eller 
ord, kan på motsvarande sätt markera gränserna mellan olika musika-
liska genrer. Uttrycket ”No Future” (från Sex Pistols ”God Save The 
Queen”) förvandlades exempelvis snabbt till en slogan eller symbol för 
punken. På ett mer sammansatt plan fungerar texter om ondska, död, 
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ockulta och religiösa anspelningar och symboler som ett känneteck-
nande drag inom olika undergenrer till heavy metal. Däremot fungerar 
knappast texter om kärlek särskiljande mellan olika genrer eftersom 
detta tema är så oerhört vanligt inom populärmusiken. Genregränserna 
bestäms i detta fall inte av ämnesinnehållet, utan snarare av hur 
kärleken skildras (jfr Bjurström 1983 och Björnberg 1987). 

Artist- och bandnamn bidrar precis som textinnehåll, fraser och en-
skilda ord till att markera gränser mellan olika genrer. När vi hör att ett 
artistnamn är en kombination av förnamn, som Sven-Ingvars eller 
Thor-Erics, vet vi att det rör sig om ett svenskt dansband. På mot-
svarande sätt anar vi att det döljer sig en jazzensemble bakom namn 
som Lars Janssons Trio eller Benny Goodman sextett. Namn på arti-
ster, ensembler eller band är ofta typiska för en genre och ofta också 
tidsbundna. Namnen skvallrar alltså om vilken musik artisten, bandet 
eller ensemblen spelar och vilken tidsepok denna tillhör. Genom att 
artist- och bandnamn i vissa fall fungerar som stilmarkörer bidrar de till 
att dra upp gränser mellan olika genrer. 

De första rockartisterna under 1950-talet lanserades i de flesta fall 
med sångarens eller bandledarens namn kombinerat med kompgrup-
pens, som t ex Buddy Holly and the Crickets eller Bill Haley and his 
Comets. När de engelska popbanden fick sitt genombrott 1963-64 var 
deras namn ofta korta, som t ex Beatles, Hollies, Searchers eller Kinks. 
Med några få undantag, som t ex Gerry and The Pacemakers och Billy 
J Kramer and The Dakotas, underströk namnen bandens kollektiva 
framtoning. Många av de band som räknades till den engelska rhythm 
& bluesvågen tog sina namn efter blueslåtar, som t ex Pretty Things 
(efter en låt med samma namn av Bo Diddley) och Rolling Stones 
(efter Muddy Waters ”I’m A Rolling Stone”). Andra grupper hade 
namn utan tydlig referens, som t ex Animals, The Who, Them och The 
Band, men som tydligt framhävde gruppen, inte någon enskild 
förgrundsgestalt. 

Det sena 60-talets psykedeliska band hade mer komplexa namn 
som ofta var citat eller ordlekar, t ex Jefferson Airplane, Grateful Dead, 
Pink Floyd, Big Brother and the Holding Company och Quicksilver 
Messenger Service. Denna tradition levde kvar bland 1970-talets 
svenska proggband med namn som Samla Mammas Manna, Elda med 
höns, Fläsket brinner och Älgarnas Trädgård. Punkbanden från 1970-
talet tog däremot namn som knöt an till våld, sex, tabubelagda ord, 
avvikelser, alienation, utanförskap eller något annat som provocerade 
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god ton och smak, t ex The Damned, Stranglers, Dead Kennedys, The 
Dead Boys, Johnny and The Self Abusers. Här i Sverige kunde banden 
heta Grisen skriker, Tatuerade Snutkukar eller Urin. Med punken kom 
också de artificiella artistnamnen tillbaka, men i en ny variant. 
Artistnamn som Johnny Rotten, Sid Vicious, Rat Scabies, Poly Styrene, 
Peter Puders och Ronny Jotten (trummis i Kai Martin & Stick) 
framstod i motsats till dem från 1950-och 60-talen, som t ex Buddy 
Holly, Cliff Richard eller Bob Dylan, inte som ”riktiga” namn. 

De band som representerade Manchesterrocken under 1980-talet 
knöt i sina bandnamn ofta an till anonymitet, alienation, ironi, populär-
kultur eller sextiotalets psykedeliska band, som t ex The Smiths, Happy 
Mondays, Stone Roses och Coronation Street. Nya namn som blev 
vanliga under 1980-talet var meningar som Frankie Goes To Hol-
lywood och Johnny Hates Jazz eller bara initialer, som t ex KLF, REM, 
WASP. En del av dessa namn fungerar närmast som logotyper, som t 
ex ZZ Top, medan andra är spel med beteckningar eller innebörder, 
som t ex WASP, ett bandnamn som inbjuder till ett flertal tolkningar 
(”We Are Satans People”, ”wasp” [geting] eller ”White Anglo-Saxon 
Protestant”). 

 
Visuell framtoning, ritualer och ceremonier 

 
En artists eller ett bands visuella framtoning, t ex utseende, klädsel, fri-
syrer, skivomslag och eventuella logotyper, är en av de tydligaste 
genremarkeringarna och samtidigt den dimension som har mest direkta 
kopplingar till olika subkulturer eller sociala stilar. Den visuella fram-
toningen ingår ofta tillsammans med musiken som ett element i de 
ritualer eller ceremonier som är direkt knutna till musikframföranden 
eller konserter. Här behöver vi endast tänka på företeelser som head-
banging och stage diving, som båda har såväl en fysisk som visuell 
innebörd och som båda närmast förutsätter en viss musik, volymnivå 
och ett särskilt konsertsammanhang. De danser som har varit och är 
knutna till olika populärmusikaliska genrer, som t ex twist, shake, pogo 
och breakdance, fungerar givetvis också som ett viktigt drag i deras 
visuella framtoning. Konserter ingår ofta i en subkulturell grupps 
ritualer och ceremonier. På motsvarande sätt kan houseparties och rave 
betraktas som rituella händelser eller ceremonier, liksom s k jam (fester 
eller konserter) inom hiphopkulturen.  
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Musikframföranden rymmer alltid rituella och ceremoniella aspek-
ter som bidrar till att definiera själva konsertformen och markerar skil-
lnaderna mellan olika genrer. De ritualer och cermonier som är knutna 
till olika musikgenrers konsertformer kan därför lämpligast beskrivas 
som gränser för olika musikaliska-sociala fält, men man finner också 
en rad bryggor och gemensamma nämnare mellan dem. Headbanging 
hör (än så länge) i huvudsak hemma på hårdrockkonserter medan 
exempelvis inropningar ingår som ett moment i de flesta konserter 
oavsett vilken genre det rör sig om.  

Ett beteende som är allmänt förekommande på konserter men som 
antar olika former är applåder. Vid en symfonikonsert är det kutym att 
applåder och bifall sparas till efter framförandet, medan det tvärtom är 
regel att applådera och visa sitt bifall mitt i en låt efter ett bra solo på 
en jazzkonsert. Vid en rockkonsert är det vanligt att publiken står upp i 
bänkarna, klappar händerna och ljudligt ger sitt bifall. När det kommer 
en ballad tar publiken fram cigarettändarna. Överlag uppfattas en tyst 
och stilla publik, som inte aktivt deltar i vad som utspelar sig på 
scenen, som ett fiasko vid en rockkonsert. Vid en konsert med en s k 
singer-songwriter är dock lyssnandet ofta koncentrerat och stämningen 
kan påminna om den vid en symfonikonsert. 

Artisternas rörelsemönster är oftast kopplat till publikens. Här finns 
hela skalan från stillasittande trubadurer (singer-songwriters) till 
headbangande speed- och trashmetalband. Vid en konsert har ofta 
artister och publik samma visuella framtoning, klädsel, frisyrer och 
utseende. Men graden av överensstämmelse kan givetvis variera. Under 
1960-talets hippie- och Woodstockera förenades ofta artisternas och 
publikens visuella framtoning närmast totalt, liksom under punkeran 
under den andra hälften av 1970-talet. Kopplingarna mellan artisternas 
och publikens visuella framtoning är också starka inom dagens 
undergenrer till heavy metal, liksom inom hiphopkulturen.  

Inom ett flertal populärmusikaliska genrer byggs artisternas visuel-
la image också upp med hjälp av motiv på skivomslag och logotyper. 
Till de verkligt medvetna visuella imagebyggarna hör de band som har 
skapat sina egna logotyper, som t ex ZZ Top, Yes eller AC/DC, eller 
utformat sina skivomslag med hjälp av en speciell visuell estetik, som t 
ex Gentle Giant, Iron Maiden och Megadeth. Fram t o m början av 
1960-talet saknade skivomslag ofta bilder eller också porträtterades ar-
tisterna på dem endast med hjälp av ett fotografi. Under 1960-och 70-
talen skedde emellertid en utveckling mot allt mer ambitiösa och estet-
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iskt genomtänkta omslag (Thorgerson & Dean 1977; Sörensen & Bo-
ström 1991). Därifrån utvecklades under 1970-talet t ex symfoni-
rockens ”konstnärliga” omslag, ofta med flera text- och bildbilagor, till 
mycket genretypiska företeelser. En kontrast till detta var punkbandens 
omslag, som t ex Sex Pistols omslag till Never Mind The Bollocks – 
Here’s The Sex Pistols, vilket bestod av bokstäver klippta ur en tidning 
och ihopplockade som i ett utpressningsbrev. Fr o m 1980-talet har 
musikvideon alltmer övertagit funktionen som det dominerande 
visuella mediet inom de flesta populärmusikaliska genrer. Där vävs 
visuella och musikaliska genregränser in i varandra på ett tydligare och 
mer medvetet sätt än tidigare. 

Efter punken har s k fanzines kommit att spela en allt viktigare roll 
både för den visuella framtoningen och de diskurser som utvecklas 
kring olika populärmusikaliska genrer. Samtidigt bidrar fanzines till att 
konsolidera olika subkulturer: ”it gives the subculture an objectivity, an 
ability to define itself to itself...” (Weinstein 1991 s 179). Det kan 
iakttas alltifrån punkens Sniffin’ Glue, i vars första nummer det 
deklarerades att den var ”For punks”, till heavy metalgenrens Kerrang!, 
Metal Force och Metal Hammer. 

 
 

Hårdrock och hiphop 
 

Utifrån den relativt kortfattade beskrivningen av de dimensioner som 
ingår i avgränsningen av en musikalisk genre, d v s de musikaliska, 
verbala (språkliga), visuella, rituella och ceremoniella, ska vi nu för-
söka analysera kopplingarna mellan de musikaliska och sociala ele-
menten i två stilar: hårdrock och hiphop. Båda dessa stilar kan beskriv-
as som musikaliskt baserade subkulturer, med tydliga kopplingar till 
olika musikaliska genrer. För närvarande hör de till de sociala stilar 
som är mest spridda bland svenska ungdomar (se t ex Johansson & 
Miegel 1992; Bjurström 1993). 

Hårdrockens respektive hiphopens musikaliska rötter återfinns i 
genrer som i huvudsak utvecklades under 1960- och 70-talen. I hård-
rockens fall rör det sig framför allt om den bluesrock som utvecklades i 
England under 1960-talet och den psykedeliska acidrock som utveck-
lades under samma decennium. Men influenserna har efter hand också 
kommit från andra håll, som t ex den klassiska musiken (se t ex Walser 
1992 och Moore 1993 s 129ff). Motsvarande föregångare till hiphopen 
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representeras framför allt av 1960-talets amerikanska soulmusik, 70-
talets funk och den jamaicanska reggaen – genrer och stilar som 
samtliga har en etnisk prägel och sina rötter i det afroamerikanska eller 
afrokaribiska musikarvet. Samtidigt var influenserna från europeisk 
synthrock och disco tydliga redan i den tidiga hiphopmusiken. 
Amerikansk blues och rhythm & blues kan emellertid beskrivas som en 
musikalisk förtext både till hårdrocken och hiphopen.  

Den tidiga hårdrocken baserades i huvudsak på gitarriff, medan den 
tidiga hiphopen framför allt utgick från funkens rytmmönster, som med 
hjälp av scratchtekniken gavs karaktären av ett utpräglat s k break beat 
(en malande rytm markerad av bas, tunga trummor, percussion och 
andra rytminstrument). Medan hårdrocken primärt utvecklades genom 
att konsolidera den engelska bluesrockens och den psykedeliska 
acidrockens form och stil, kännetecknas hiphopens tidiga utveckling 
tvärtom av en utpräglad eklekticism. Rytmik och harmonik från soul, 
funk och reggae förenades i hiphopmusiken med inslag från gammal 
gitarrpop, filmmusik, synthrock och t o m hårdrock. Eklekticismen kan 
delvis förklaras av att de första hiphopartisterna var DJ:s som använde 
s k sound eller beat systems (mobila musikanläggningar) för att lägga 
ett rytmiskt-harmoniskt mönster till sin pratsång (rap) och sina 
scratcheffekter. Hiphopens utveckling som musikgenre kännetecknas 
av att den står i ett utpräglat dialogiskt förhållande till andra, både före-
gående och samtida, genrer. Hårdrockens tidiga utveckling, från slutet 
av 1960- fram till mitten av 1970-talet kännetecknas tvärtom av att den 
successivt avskärmat sig från andra genrer och utvecklat sina särdrag: 
volymen, det musikaliska skelett som byggdes upp kring gitarriffen, 
gitarrdistortionen, det tunga bas och trumspelet, sångsättet med höga 
mansröster, vibrato på längre toner etc. Tillsammans med instrumente-
ringen, sång, gitarrer, bas och trummor, lade dessa faktorer grunden till 
det speciella heavy metal-soundet, som fungerade som en relativt tydlig 
musikalisk stilmarkör. På motsvarande sätt hade hiphopmusiken under 
övergången från 1970- till 80-talet utvecklats till en distinkt om än i 
grunden eklektisk musikstil, där rapsången och scratchtekniken 
fungerade som stilmarkörer samtidigt som rytmmönstren och den 
relativt enkla harmoniken betonade släktskapen med såväl soul- och 
funkmusiken som reggaen. 

Hårdrockens avskärmning mot andra genrer bröts när engelska 
heavy metalband började influeras av punken mot slutet av 1970-talet i 
den s k nya brittiska metalvågen (the New Wave of British Metal). 
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Dialogen mellan heavy metal och punk gav då upphov till speed metal, 
vars mest särpräglade drag i förhållande till den överordnade metalgen-
ren var tempot, sången och nedtonandet av de markerade gitarriffen. 
Tempot ”speedades” upp, sången blev mer rå och mindre ”skolad”, 
längre toner sjöngs utan vibrato och gitarriffen ersattes av snabba 
ackordväxlingar. Under de senaste tio åren har en rad undergenrer, som 
t ex trash-, doom- och deathmetal, på olika sätt fördjupat detta brott i 
heavy metalmusikens utveckling. Vissa nya stilelement, som t ex den 
gutturala sången inom deathmetalgenren, står till och med i uppenbar 
motsats till den tidiga hårdrocken från 1970-talet.  

Varken hårdrock eller hiphop kan längre ses som homogena genrer. 
De har förgrenat sig i en rad undergenrer, i vissa fall med tydliga 
kopplingar till olika subkulturer. De har också befruktats av och be-
fruktat andra musikaliska genrer. Inte minst har gränserna mellan just 
hårdrock och hiphop överskridits, såväl av artister som publik. 

 
Verbal dimension 

 
Såväl hårdrock som hiphop innehåller särskiljande verbala element. 
Redan namnen på hiphop- respektive metalgrupper skiljer sig klart från 
varandra. Namn som MC Breeze, MC Chase, MC Coolie, Kool DJ 
Here, Kool Gee Rap & DJ Polo, Ice MC, Grandmaster Slice eller Def 
Duo avslöjar genast att det rör sig om hiphopartister. Bokstavskombi-
nationen MC (Master of Ceremonies eller mike chanter, d v s en person 
som sjunger rap) liksom orden ”Def” (hyllad eller respekterad) respek-
tive ”Grandmaster” (rappare med hög status) fungerar i detta samman-
hang som oerhört effektiva verbala stilmarkörer.  

På motsvarande sätt är bandnamn som Slayer, Megadeth, Metalli-
ca, Entombed, Morbid Angel och Judas Priest kodord för olika metal-
genrer. Spännvidden på vilka namn som är ”passande” är dock relativt 
stor inom bägge genrerna. Namnen rör sig inom associativa fält, där 
vissa bokstavskombinationer och ord förmedlar mycket starka associa-
tioner till genren i fråga. På detta sätt går det att urskilja en distinktiv 
kärna i hiphop- respektive hårdrockbandens namn. 

Hårdrockbandens namn vetter på detta sätt mot ett fält som förmed-
lar associationer till själva musiken (t ex Metallica), till död, våld och 
tortyrredskap (t ex Entombed, Megadeth, Morbid Angel, Iron Maiden, 
Slayer, Suicidal Tendencies), civilisationens undergång (t ex Nuclear 
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Assault) eller religiösa och mytologiska föreställningar (t ex Judas 
Priest och Black Sabbath).  

Hiphopartisternas och gruppernas namn ger motsvarande associa-
tioner till själva musiken (t ex Cut Master MC, Bomb The Bass, Tech-
notronic, Funk Machine och Beat System), det afrikanska eller afro-
amerikanska ursprunget (t ex Jungle Brothers och Basic Black, Queen 
Kenya eller Afrika Bambaataa and The Cosmic Force), eller samman-
hållning, alltifrån det lokala till det globala ”gänget”, (som t ex The 
Sugarhill Gang, The House Crew, The Boyz och A Tribe Called 
Quest), ghettolivet (t ex Geto Boys), stolhet (t ex Positively Black) eller 
en cool inställning till omvärlden, som i hiphopslangen ofta betecknas 
som ”ice” (t ex Ice-Cube).  

Det associativa fält som avspeglar sig i artist- och bandnamnen 
återspeglar sig också på en rad andra verbala nivåer. CD- och LP-titlar 
som This Be the Def Beat, Let the Rhythm Hit’ Em, In the Ghetto eller 
Black to Reality för med skiftande styrka associationerna till det 
verbala fält som är knutet till hiphopmusiken. På motsvarande sätt för 
CD- och LP-titlar som Countdown to Extinction, Metal Heart, The 
Number of the Beast och Reign in Blood tankarna till det fält som är 
knutet till olika metalgenrer. Texter som dem till Jungle Brothers 
”Acknowledge Your Own History” eller ”Tribe Vibes” ger på samma 
sätt som dem till Megadeths ”Architecture of Aggression” eller ”Ashes 
in Your Mouth” associationer till den verbala kärnan inom respektive 
genrer. De verbala fält som är knutna till hiphop- respektive 
metalgenrerna hämtar dock inspiration från olika håll.  

Medan det inom hiphopen har utvecklats en egen slang, som byg-
ger på den svarta amerikanska ghettoslangen, hämtar hårdrocken sin 
terminologi i huvudsak från religiösa och mytologiska källor (t ex 
Uppenbarelseboken), litterära och filmiska skräckgenrer, science fic-
tion, traditionella dionysiska teman och machoinriktade kärleksteman. 

  
Visuell dimension och ritualer 

 
De visuella aspekterna av hiphop- och metalgenrerna innefattar ett brett 
spektrum: artisternas utseende (klädstil, frisyrer etc), deras logotyper, 
CD- och LP-omslag, fotografier i musikpress och fanzines, totala 
framtoning (image) och koreografi på konserter och musik-videor. 
Användningen av logotyper har blivit något av ett varumärke för 
hårdrockband. De fungerar både som signum för enskilda band och 
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bidrar genom sin gemensamma estetiska framtoning och form till att 
avgränsa olika metalgenrer. Samtidigt förmedlar logotyperna ofta en 
symbolisk innebörd som överensstämmer med det musikaliska och 
verbala fält som är knutet till dessa genrer. Blixtsymbolen i AC/DC:s 
logotyp förmedlar exempelvis associationer till ström och energi, som 
kan betraktas som en symbol för metalmusikens kraft och styrka. 
Logotyperna återfinns också ofta tillsammans med mytologiska motiv 
på T-shirts, vilket ytterligare förstärker kopplingarna till det verbala 
fältet. T o m de färger, svart och rött, som används framför andra, 
förmedlar och förstärker de symboliska kopplingarna mellan musiken, 
det verbala och visuella. På motsvarande sätt förmedlar ofta musik-
videor med metalband en bildligt talat ”mörk” stämning. 

Hiphopens visuella framtoning skiljer sig ganska radikalt från hård-
rockens olika genrer. Den typiska scenen för en musikvideo med hip-
hopmusik är amerikanska storstads- och ghettomiljöer. Hiphopens kop-
plingar till dans och graffiti förmedlar också en annorlunda visuell ram 
än den kring hårdrocken (där dans så gott som aldrig förekommer i 
musikvideor). Visuellt återspeglar hiphopen på detta sätt ett annat 
kroppsligt förhållningssätt än metalgenrerna. Detta återspeglas indirekt 
också i de filmer hiphop respektive olika metalgenrer har använts i. 
Spike Lees film Do the Right Thing – som inleds med Public Enemys 
”Fight the Power” – och John Singletons Boyz-n-the-Hood, där 
soundtracket består av hiphopmusik binder ihop den musikaliska 
genren med ett visuellt-verbalt fält. Hårdrockmusik har använts framför 
allt i skräck- och horrorfilmer, ibland på ett medvetet sätt kopplat direkt 
till de föreställningar som kretsar kring heavy metalmusiken, som i 
Trick or Treat (Tysta blodiga natt) från 1987. 

De ritualer och ceremonier som ringar in en hårdrockkonsert resp-
ektive ett hiphopjam skiljer sig också tydligt från varandra. Deena 
Weinstein (1991 s 205) beskriver hårdrockkonserter på följande sätt: 

 
The concert is more than a voyeuristic spectacle for the heavy metal audience, 
which is in great part self-prepared and participatory. It is prepared to have 
specific emotional experiences, to affirm itself as a subculture through ritual 
activity, and, finally, to celebrate the music and its bearers as a celebration of 
itself as a subculture. The audience is a co-constitutor of the events that will 
unfold in the concert.  

 
Några av de ritualer som ingår i hårdrockarnas beteenden och rörelse-
mönster framstår som relativt starka stilmarkörer; det gäller t ex stage-
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diving, som lånats från punken, och headbanging. Men de funktioner 
som Weinstein tar upp torde vara gemensamma för en rad populär-
musikaliska genrer med kopplingar till olika subkulturer. Artisternas 
och publikens beteende, ritualer och ceremonier skiljer sig dock åt och 
förmedlar på detta sätt olika innebörder. Både på hiphop- och 
hårdrockkonserter rör publiken kroppen men på ganska olika sätt. Trots 
att rörelserna förefaller spontana ingår de flesta av dem i olika rituella 
och ceremoniella mönster. Till skillnad från hiphoppubliken sträcker 
metalpubliken ofta ut händerna i luften och stampar med fötterna i mer 
eller mindre aggressiva rörelser. Hiphoppubliken lyssnar på ett mer 
avslappnat (coolt) sätt, svänger kroppen i takt till musiken och lyssnar 
också i de flesta fall mer koncentrerat på det verbala innehållet i 
musiken. I många fall förekommer det också att delar av publiken 
dansar (t ex breakdans).  

 
 

Genrer och subkulturer 
 

Tillsammans bidrar de dimensioner som vi har berört ovan till att av-
gränsa olika varianter av hiphop respektive heavy metal, eller hårdrock. 
Genreavgränsningarna är m a o uppbyggda av musikaliska, verbala, 
visuella och rituella stilelement. En del av dessa element fungerar som 
stilmarkörer, medan andra ingår som mer eller mindre viktiga element i 
stilen utan att ha någon tydlig särskiljande funktion. Den blues-
harmonik som den tidiga hårdrocken byggde på kan exempelvis inte 
beskrivas som en stilmarkör även om den i början spelade en viktig roll 
för hela musikstilen och genrens utveckling. På motsvarande sätt kan 
soul- och funkmusiken beskrivas som viktiga stilelement i hip-
hopmusiken, men knappast som stilmarkörer vilket däremot rapsången 
och scratchtekniken kan sägas vara. 

Den fråga vi bör ställa oss efter denna genomgång av de dimensio-
ner som tillsammans bygger upp en populärmusikalisk genre, är i 
vilken utsträckning de ger uttryck för en sammanhängande logik, inne-
börd eller mening. Hiphopens stilelement förmedlar associationer till 
ett relativt klart angivet tids- och rumssammanhang – både i sin musik-
aliska grund, sin verbala och visuella framtoning, och i de ritualer som 
är knutna till konserter och musikframträdanden förankrar den sig i 
amerikanska storstads- och ghettomiljöer och afroamerikanska 
traditioner. Hårdrocken alluderar i sin musikaliska och visuella 
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framtoning på en helt annan tidslig och rumslig dimension: den gotiska 
skräckgenren, en – i likhet med musiken – euroamerikansk tradition, 
där det går att finna rötterna till dess visuella framtoning (jfr Grixti 
1989 s 14ff).  

Inom både hiphop och hårdrock vävs musikaliska, verbala, visuella 
och rituella stilelement in i varandra och bildar sammanhängande 
helheter. I denna process korsar och lånar musikaliska, litterära, filmis-
ka och andra genrer samtidigt drag av varandra. Det som utifrån denna 
utgångspunkt framträder som hiphop respektive heavy metal kan 
närmast beskrivas som ”a coded distillation of a complex of cultural 
factors” (Middleton 1990 s 148). Föreligger därmed en homologi (en 
sammanhängande logik eller strukturell likhet) mellan de musikaliska, 
litterära, visuella och andra uttrycksformer som hiphop- respektive 
hårdrockgenrerna använder sig av? Homologa relationer av den här 
typen är knappast möjliga att urskilja utan referenser till den diskursiva 
formation som omger genrerna eller uttrycksformerna.  

De betydelser som tillskrivs olika estetiska uttryck, stilar och gen-
rer uppstår i en ständig diskussion om tolkningen av dem. Den gotiska 
skräckfiktionens figurer intar exempelvis ofta samma utanförstående 
position i förhållande till samhället (eller rättare sagt mänskligheten) 
som olika metalgenrer i hårdrockdiskursen. På motsvarande sätt går det 
att dra en parallell mellan de gotiska skräckfigurernas energi och 
styrka, som både de själva och samhället försöker (men inte alltid 
lyckas) kontrollera, och hårdrockens mäktiga och energiladdade sound, 
”power chords” (energiackord) och aggressiva utspel. De rituella 
mönster som är knutna till metalkonserter, som stagediving och head-
banging, utgör ytterligare exempel på energi som frigörs i kontrollerad 
kroppslig utlevelse. Många av de stiluttryck som används inom 
metalgenrerna förefaller alltså vara möjliga att föra tillbaka till en logik 
som är uppbyggd kring temana utanförskap, kraft, styrka och fri-
görande av energi under kontrollerade (men i många fall, som t ex vid 
stagediving, farliga eller spänningsladdade) former. På motsvarande 
sätt går det att spåra en sammanhängande logik bakom hiphopens 
musikaliska, verbala, visuella och rituella dimensioner, som kan sam-
manfattas med formeln förtryck-sammanhållning-motstånd-frigörelse.  

Givetvis går det att fördjupa och utvidga analysen av de homologa 
relationerna mellan hiphop- respektive metalgenrernas olika dimen-
sioner, men vi vill istället fästa uppmärksamheten på att det i respektive 
genre också föreligger heterologa relationer. Till viss del återspeglar 
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dessa heterologier den andra sidan av det homologa myntet. Döds-
symboliken inom olika metalgenrer står exempelvis i motsättning till 
den energi som frigörs i musiken och som ingår i den gotiska skräck-
fiktionen (enligt logiken död = tömd på energi). På motsvarande sätt är 
den sammanhållning som hiphopen på olika sätt ger uttryck åt fylld av 
inre motsättningar, genom att den i de flesta fall utesluter kvinnor. Men 
utgör dessa motsättningar heterologier? Inte nödvändigtvis. Hetero-
logier kan inte på ett enkelt sätt likställas med eller sammanblandas 
med motsatser eller motsättningar. På samma sätt som punken, i 
Hebdiges tolkning, kan sägas ha tematiserat motsättningen kaos-
ordning, ger hårdrockens tematisering av kraft, styrka, energi och död 
uttryck åt en – fullt logisk – motsättning. Med hjälp av denna 
motsättning kan t ex en ”död” (d v s i grund och botten kraftlös) civili-
sation på ett fullt logiskt sätt uppfattas som motsatsen till den kraft och 
energi som olika metalgenrer ger uttryck åt. Alla de motsättningar som 
en stil ger uttryck åt kan därför inte betraktas som heterologier. För att 
det ska föreligga en heterologi krävs det ett (mer eller mindre markerat) 
brott med den inre överensstämmelse eller samlande logik som en stil 
ger uttryck åt. Den markerade motsättningen mellan t ex manligt och 
kvinnligt (machoidealet kontra kvinnan som sexualobjekt) inom 
hårdrocken kan därför inte betraktas som en heterologi, medan däremot 
den androgyna image som ett flertal metalgrupper har lagt sig till med 
framtonar som en heterologi genom att den utmanar den inre logiken i 
denna motsättning. 

Som dessa exempel visar kan sökandet efter homologier och hete-
rologier ofta fördjupa analysen av relationerna mellan de dimensioner 
som tillsammans bestämmer uppfattningen om olika musikaliska gen-
rer. Endast genom att samtidigt fästa blicken på det logiskt samstäm-
miga och motsägande kan vi ge en mer dynamisk och utförlig bild av 
en musikalisk genre eller social stil. 

 
Selektion, smak och stilisering 

 
Nästa steg i analysen av olika metal- och hiphopgenrer är att knyta dem 
till olika sociala eller subkulturella stilar. Som vi konstaterade i inled-
ningen markerar redan en stils eller subkulturs ”namn” kopplingarna 
till olika musikaliska genrer. Med metalgenrens förgrening i en rad 
undergenrer har det också skett en differentiering mellan olika metal-
stilar inom ungdomskategorin, i form av t ex ”speedare”, ”trashare”, 
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”deathmetalare” och ”vanliga” hårdrockare. En lika tydlig dif-
ferentiering förefaller dock inte ha skett inom hiphopkulturen.  

Relationen mellan en social eller subkulturell stil och en musikalisk 
genre kan befästas på olika sätt och fångas in med begrepp som selek-
tion, smak och stilisering. Stilisering kan betraktas som en överordnad 
kategori, som innefattar fler moment men som alltid rymmer dels en 
selektion av vissa kulturella artefakter och dels olika uttryck för 
smakpreferenser. Selektion och smakpreferenser ingår alltså med 
nödvändighet i en stiliseringsprocess. Däremot kan det föreligga selek-
tion och smak utan att detta samtidigt manifesteras i stilisering.  

Stilisering innebär i detta sammanhang att inslag från en musikalisk 
genre bearbetas och integreras tillsammans med en rad andra stilele-
ment i en sammanhängande stil. Selektion, smak och stilisering kan ut-
ifrån detta beskrivas som det ”kitt” som med olika styrka binder sam-
man en social stil med en musikalisk genre.  

Birminghamskolans analyser av olika subkulturer ger lätt intryck 
av att stiliseringen sker vid ett bestämt tillfälle, ”the moment of stylistic 
creation” (Clarke 1976 s 177). Härigenom förstärks ytterligare den 
statiska slagsidan i Birminghamskolans analyser. Stilisering bör snarare 
beskrivas som en process där vissa drag i en stil stegvis modifieras och 
omvandlas. Sociala stilar befinner sig lika lite som musikaliska genrer i 
ett helt statiskt tillstånd. 

Stiliseringen kan betraktas som en nödvändig förutsättning för att 
det ska vara möjligt att urskilja homologier, men även heterologier, 
mellan en sammanhängande subkulturell stil och medlemmarnas socia-
la positioner, värderingar, situation i skolan, livserfarenheter eller psy-
kiska egenskaper. Utifrån denna utgångspunkt är det ganska lätt att ur-
skilja hur ”speedare”, ”trashare” och ”deathmetallare” kan betraktas 
som homologa med speciella klasspositioner eller känslan av att befin-
na sig i en marginaliserad eller underordnad position i skolan. På mot-
svarande sätt kan hiphopstilen i dess olika varianter uppfattas som ett 
uttryck för olika etniska positioner, men också som en önskan om att 
överskrida dem. Analyser av den här typen behöver givetvis beläggas 
empiriskt, vilket det tyvärr inte finns möjlighet att göra här.  

Till viss del handlar en analys av den här typen om att belysa en 
sammanhängande stil från olika utgångspunkter och perspektiv. När det 
gäller tolkningar av stil i uttryck som musik räcker det inte med en 
analys av musikens byggstenar för att förstå vad musiken signalerar 
eller betyder. Analysen för med nödvändighet över till de sammanhang 

230 



STILENS MARKÖRER 

där musiken förekommer och som vi här har kallat för genrer som kan 
beskrivas som dynamiska musikaliska-sociala fält. Lite förenklat kan 
man säga att fälten är uppbyggda av en rad stilelement och stil-
markörer, såväl sociala som musikaliska, som binder samman kollek-
tiva och individuella uttryck med varandra.  

När Hebdige argumenterade för att vi med punken stod på tröskeln 
till stilens kollaps som meningsbärande system var det de fasta och fix-
erade betydelserna han åsyftade. Till viss del kan hans slutsats i detta 
avseende tolkas som en reaktion mot Birminghamskolans relativt stat-
iska stilanalyser och tolkningar. Det meningsbärande låter sig lika lite 
som en musikalisk genre eller social stil låsas fast i en uppsättning fix-
erade innebörder eller betydelser.  
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