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Rockens text 
 
 
 
 
 

They don’t wanna hear the word, son,  
they wanna move their feet 

(Joe Tex: ”You’re right, Ray Charles”) 
 
Idag har de överlevande rockhjältarna från 50- och 60-talen för länge 
sedan gått in i den gyllene medelåldern. Hur man än definierar den är 
rocken knappast någon ungdomsmusik längre. Det finns visserligen 
genrer som bidrar till att dra upp gränserna mot den äldre generationen, 
såsom rap eller house. Men samtidigt präglas dessa genrer av en 
självreflexivitet, som lett till en brandskattning av rockhistorien och 
öppnat en ny möjlighet: att upptäcka ett förflutet som också är föräld-
rarnas och därigenom överskrida generationsgränserna. Även ur den 
aspekt som intresserar mig här, nämligen ordets roll i rock, är utveck-
lingen motsägelsefull. 60-talet grundlade föreställningen att texter 
skulle vara så ”meningsfulla” att det gick att trycka dem i antologier 
med ”rockpoesi”. Nu ser vi å ena sidan hur ordet i house reduceras till 
några få, nätt och jämnt hörbara fraser som upprepas gång på gång, å 
den andra hur det sväller över alla bräddar och lösgörs från bunden-
heten till en melodi i rap. Att texten har minskat i betydelse i den ena 
genren och ökat i den andra verkar uppenbart. Men talar vi om det 
semantiska innehållet blir resultatet inte lika självklart. Talströmmens 
oavbrutna flöde och kaskaderna av rim har ett egenvärde i rapen, som 
handlar om att hävda den egna subjektiviteten gentemot ett i rocktradi-
tionen välbekant hot om anonymisering och utplåning. Vad som sägs 
kan vara mindre viktigt än hur och t o m att något sägs. 

I den här artikeln, som baserar sig på en större studie jag är syssel-
satt med, vill jag ifrågasätta några vanliga föreställningar om ordets 
betydelse i rock.1 Den första av dessa är helt enkelt den att det skulle gå 
           
1 Projektet heter Rockens ord: text-musik-lyssnande-mening och befinner sig ännu 
på arbetsstadiet. De avslutande låtanalyserna är sammandrag av längre utkast, där 
musiken ägnas betydligt djupare intresse. 
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att säga något definitivt i den frågan. Det tror jag alltså inte. En andra 
går ut på att rocktexter (i motsats till poesi) skulle kunna förstås som 
ren genrediktning. Det tror jag inte heller. Men deras komplexitet är 
inte lyrisk, utan knuten till att de är avsedda att uppföras, vilket är 
artikelns huvudpoäng. 

 
 

”All talk is lying” 
 
Hur viktigt är egentligen ordet i rocken? Å ena sidan är rock en sång-
genre: den kräver ord. Å andra sidan är hörbarhetsvillkoren sådana att 
man sällan kan uppfatta mer än fragment av en obekant rocktext.2 Kri-
tikern och forskaren Simon Frith hävdar att orden, om de upp-
märksammas, kommer till sin rätt efter det att musiken har gjort sitt: 
”the crucial variables are sound and rhythm” (1981/1983 s 14). De fles-
ta rockmusiker tycks vara inne på samma linje. I en intervju avbryter 
Mick Jagger utfrågaren som menar att Jaggers och Richards texter är 
underskattade med ”Oh, they’re not, they’re crap”.3 Svarta som Joe 
Tex eller vita som Jagger – ingen vill jämföras med poeter. Det är 
möjligt att de offrar åt rockens etos när de säger så. Kanske menar de 
bara att poesi är highbrow. Men det är också möjligt att de delar gi-
tarristen Jerry Garcias misstro mot all verbal kommunikation: ”All talk 
is lying, and I’m lying now. And that’s true, too. Go hear me play. 
That’s me. That’s what I have to say. That’s the form my thoughts have 
taken” (citerad efter Gans & Simon 1985 s 13). 

Man behöver emellertid inte anstränga sig för att hitta exempel som 
pekar i motsatt riktning. Amerikanska PMRC, Parents’ Music Resource 
Center, som vill belägga rockskivor med varningsetiketter textade 
”Explicit lyrics”, hör dit. I artistleden gömmer sig ett antal poeter: 
Dylan, Springsteen, Lou Reed, Patti Smith, Ulf Lundell, Plura Jonsson, 
           
2 ”Hörbarhetsvillkor” (”conditions of audibility”) är ett begrepp jag hämtat från 
Middleton (1990 s 250). De utgör en specificering av kontextbegreppet och omfat-
tar i korthet vad författaren kallar ”the occasion, the disposition to attend, the re-
cognition of codes” och ”the excitation of doxic presuppositions (of appropriate-
ness)”.  
3 I The Rolling Stone interviews (1981 s 47). Tendensen omfattar även erkänt duk-
tiga text/låtskrivare som Ray Davies i Kinks (citerad efter Pattison 1987 s 209): ”I 
was standing at the bar the other day and a guy came up to me and said, ’Ray, I like 
your songs, I think you’re a very underrated song writer, a poet really.’ So I hit him 
over the head with a bottle.” 
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Eva Dahlgren… Invänder man att dessa ändå är i minoritet, ska man 
komma ihåg att det finns lyssnare som tar även de enklaste ord på 
djupaste allvar. För en tonårig Maria-Pia Boëthius blev de tidiga 
Beatles’ osofistikerade poplåtar helt enkelt ”en sorts Hermodsbrev i 
konsten att bli rätt sorts kärlekspartner” (1982 s 96). Och Björn Afze-
lius anser att hans texter har sådan effekt på lyssnarna att han håller liv 
och död i sin hand: ”Självmord som inställs, skilsmässor som verkställs 
och frågor om barnuppfostran. Det är mest brev och samtal från 
kvinnor. Inte för att jag är intressant som man utan för det jag sjunger 
om” (Lahger 1991). 

Låt mig pröva en annan ingång. Kan låtens produktionsprocess sä-
ga något om textens betydelse? Sedan 60-talet har tanken vunnit insteg 
att vi lever i en ”sekundär oral” kultur, som sägs vara på väg att efter-
träda skriftkulturen och återupprätta det talade ordet på elektronisk ba-
sis. Oralitetsteorierna förbinder rön från den litteraturvetenskapliga 
epikforskningen med Marshall McLuhans och Baudrillards spekula-
tioner i mediesamhället. På senare tid har de också prövats på rock-
musik. Man har pekat på den muntliga kommunikationens centrala roll 
i en låts tillblivelse, lyft fram bundenheten till musikaliska och verbala 
formler och dragit paralleller mellan rapartister och gamla tiders 
rapsoder.4 Mycket av detta tycks ha fog för sig. Men ”oral kultur” är 
inte en oproblematisk term ens om den förses med bestämningen 
”sekundär”. Inför mediesamhällets överflöd av representationer är det 
lätt att attraheras av den ursprungsmetafysik som oralteorierna erbjuder 
och glömma att den nya muntligheten reser sig ur den grund som lagts 
av skrift och tryck.5 

Walter Benjamins förväntningar på en omfunktionering av pro-
duktionsapparaten har inom rocken infriats i så måtto att den tekniska 
           
4 Se t ex Berkaak & Ruud (1992), Lilliestam (1988) och Rehal (1990).  
5 I den mån orala kulturer framställs som ”ursprungliga”, riskerar de att laddas nos-
talgiskt, och om motsättningen till skrift och tryck görs absolut, blir historien den 
om ett syndafall: det mänskliga subjektets alienering från sig självt (och dess 
eventuella hemvändande i elektronikens tidsålder). Om en kultur dessutom defi-
nieras efter sitt dominerande medium, riskerar detta att anta drag av ”förklaring” 
till alla möjliga och omöjliga komplexa sociohistoriska omvälvningar (teknologisk 
determinism). Mediet blir historiens subjekt. Denna senare kritik omfattar inte bara 
nostalgikerna utan också futuristerna i andra änden av spektret – de som bara ser 
framtiden, representationer utan original, ”simulation” i nuet. Den som mest 
bidragit till oralitetsteoriernas nuvarande popularitet är förmodligen Walter J Ong 
(1982/1990). Till kritikerna hör (förutom Derrida 1967/1991) bl a Middleton (1990 
s 64ff) och Leed (1980 s 41-61). 
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utvecklingen öppnat en ofantlig potential för massdelaktighet i fram-
ställningen av musik.  

 
Actually, given the current tape technology – in recording and in cassette 
copying – together with relatively cheap mixing decks, programmable 
synthesizers, drum-machines and rhythm-boxes, and ’effects’ units which can 
be connected to instruments, it can be argued that the extent to which the 
record industry institutions are needed has been, potentially, much reduced. A 
high proportion of what studios can produce could be done informally, or ’on 
location’, or even live. (Middleton 1990 s 87f) 

 
Ungdomar har också i växande omfattning tagit de tekniska möjlighe-
terna i besittning genom att utveckla vad Bennett (1980) kallar ”a re-
cording consciousness” – en behärskning av instrument och låtmaterial 
som bygger mer på härmande avlyssning av befintliga inspelningar än 
på notkunskap. Det har gjort rockspelande till en estetisk praktik som i 
princip är tillgänglig för alla i-länders unga. Men det utmärkande för 
produktionen av en rocklåt tycks inte så mycket vara bruket av nya 
medier som den mer eller mindre obehindrade rörligheten mellan olika 
medier: hur låten tar form i intim växelverkan mellan det talade, det 
sjungna, det skrivna, det spelade och det inspelade. 

I vilken mån detta innebär en restauration av det uppförda ordet gör 
man klokt i att lämna osagt. Rockens förkärlek för interjektioner, 
nonsens och oartikulerade läten tycks skvallra om att andra än uttryc-
kets semantiska egenskaper står på spel. Inte heller står väl dessa i för-
grunden då rockartister, som så ofta sker, säger sig välja en fras därför 
att den ”låter bra”, ”ligger bra i munnen” o s v. Sådana verbala 
nyckelfraser tycks vara en vanlig startpunkt för låtskrivarna. ”Michel-
angelo”, Björn Skifs’ och Bengt Palmers hit från 1975, byggde på idén 
att använda ett internationellt gångbart titelord efter modell av Abbas 
framgångsrika ”Waterloo”. Sedan det ursprungliga förslaget ”Spot-
light” givits upp, genererades titel och text på följande sätt: 

 
På arbetsbordet stod en askkopp i vars botten var reproducerad en detalj ur Mi-
chelangelos ”Skapelsen”. I rådande idétorka fastnade blicken på askkoppens 
motiv. Därvid initierades uppslaget att skriva något på temat Michelangelo 
[…]. Avgörande för att Palmers-Skifs arbetade vidare på detta tema var att 
ordet Michelangelo passade perfekt till den melodifras som de uppfattade som 
nyckelfras. Resten av texten mer eller mindre ”gav sig själv”. (Brolinson & 
Larsen 1981 s 1f) 

 
Ibland växer texten uppenbarligen fram genom att man sjunger s k cod 
lyrics (nonsens, vad som helst) till en ackordgång bara för att ha något 
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att komma med, som då Lennon och McCartney kollektivt spånade 
fram texten till versen i ”With a little help from my friends” med 
utgångspunkt i titeln.6 Enligt Hunter Davies (1968) blev deras förlö-
sande formel fråga-svars-mönstret i fraser som ”Do you believe in a 
love at first sight? Yes I’m certain it happens all the time”. Praxis vari-
erar. Somliga band håller sig med låtskrivare som gör det mesta jobbet 
hemma. Springsteens f d gitarrist, Little Steven, har berättat hur The 
Boss ibland höll på att driva honom och de andra musikerna till 
vanvettets brant genom sin vana att komma till repetitionerna med en 
4-5 nyskrivna låtar i handen. Möjligen kan man notera att forskare som 
Brolinson och Larsen (1981) anser tonsättning av färdiga texter vara 
ovanlig inom rocken. Men mer betecknande är kanske att en svensk 
lärobok i konsten att skriva rocktexter avslutas med meningen ”Allting 
i denna bok kan vara fel” (Lodén 1989 s 166). 

Jag är rädd att denna översikt inte gjort någon mycket klokare. Vis-
sa artister tillskriver sina texter större betydelse än andra, vissa lyssnare 
tar till sig orden mer än andra och vissa kontexter gynnar sådana 
artister och lyssnare mer än andra. Jag tror emellertid inte man kan säga 
något mer bestämt om ordets betydelse i rock på ett allmänt plan. I 
stället måste man fråga sig vilka artister, vilka lyssnare, vilka kontexter, 
något som ligger utanför ramen för denna artikel. Att texten kan fylla 
flera olika funktioner är däremot klart och det ska jag försöka visa, 
likaså att den skiftar karaktär med valet av musikalisk genre. 
Discotexter uppmanar oavlåtligt till dans, punkens agitation ligger i de 
vokalväxlingar (”won’t/want”) som sticker ut ur den larmande 
refrängen, rapens rimkaskader demonstrerar skillnaden mellan ”the real 
thing” och den ”hype” som tillskrivs konkurrenterna. ”Words in all pop 
genres work as recruiting symbols […] to create a sense of community 
[…]. In general terms, the language of lyrics is used to construct pop 
genres”, observerar Frith (1981/1983 s 36). Det innebär i sin tur att 
lyssnaren förväntar sig att en viss typ av rock ska ha en viss typ av text. 
Som populärkultur, påpekar Andrew Ross, är rocken känslig för sådana 
förväntningar. 

 
[G]eneric conventions embody assumptions about the experience, tastes and 
desires of […] audiences, and require performers to assume self-conscious 
roles and personae that are appropriate to the genre. It is this set of generic 
imperatives […] that will most determine the selection of the lyrics. Even in 

           
6 Uttrycket ”cod lyrics” förekommer i ett citat från artisten Les Reed (s 10f). 
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instances where lyrics are held to have attained the status of ’poetry’, the 
performer’s role usually corresponds to his or her audience’s conventional 
notion of what a ’poet’ is or does. The ’blues poet’ corresponds to a ’folk’ 
notion of the poetic – telling it like it is, in the voice of common (black) folks 
– while the countercultural (white) version of the bohemian bard is inflected in 
the poetic mantle bestowed upon sixties rock auteurs like Bob Dylan, Joni 
Mitchell or Jim Morrison – either through their use of ’timeless’ symbolist 
motifs and imagery or through the anguished medium of confessional 
sincerity. (Ross 1991 s 97) 

 
Den mest grundläggande distinktionen är antagligen den mellan ett 
”autentiskt” och ett ”artificiellt” uttryck. Som Ross antyder, finns det 
både en svart och en vit tradition av ”autenticitetsrock”. Dessutom kan 
man tala om en allt starkare ”artificiell” tradition, som först tar sig 
uttryck i 60-talets pop och fr o m 70-talets glamrock låter olika kon-
struktioner av det artistiska subjektet medvetet spelas ut mot varandra.7 
I de avslutande skisserna till låtanalyser kommer jag att återvända till 
dessa ”generiska imperativ” (genremässiga krav). Redan här vill jag 
emellertid påpeka risken med Ross’ position, som är att hamna i ett 
slags generisk determinism. Genrer är inte stabila; de befinner sig 
snarare i ständig förändring, och varje ny låt är en droppe, som bidrar 
till att urholka stenen. Inom sig utför den enskilda låten både sys-
tembekräftelser och systemnegeringar, och den njutning den bereder 
oss har med spelet mellan dessa rörelser att göra.  

 
 

Text och musik 
 
Ross är ute i ett polemiskt syfte: han vill tona ner ordens betydelse. För 
honom visar deras existens framför allt att rock är populärkultur. Grovt 
sett definierar ju formler som ”verser utan musik = musik utan ord” det 
           
7 Det råder en rejäl förvirring i rockvärlden kring begreppen ”rock” och ”pop”. I 
dag förekommer de dels som synonymer, dels med vissa, en smula avslipade asso-
ciationer till historien, så att det brittiska pop betecknar en ”lättare” och det ameri-
kanska rock en ”tyngre”, seriösare genre. En tredje variant är att endera termen får 
stå för en huvudgenre och den andra för en subgenre. Att se pop som överordnat 
begrepp har en del som talar för sig, fr a utvecklingen från 80-talet och framåt, som 
med hjälp av musikteknologin har gjort den gitarrbaserade rocken med rötterna i 
60-talet till en genre bland många andra. Inte desto mindre förefaller det ha blivit 
vanligast att låta rock beteckna den övergripande genren, ett språkbruk som jag valt 
att ansluta mig till. Jag kommer emellertid också att tala om rock (i snäv mening) 
versus pop. 
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icke-populära.8 Jag ska ta fasta på den tanken men försöka göra lite 
mer av den. Låt oss anta att sångtexter är närmast besläktade med lyrik, 
vilket verkar svårt att förneka. Då skulle man kunna säga att de verkar 
mot bakgrund av en dubbel brist: gentemot lyriken konstituerar de sin 
publik som lyssnare, gentemot musiken bidrar de med en semantisk 
interpretant (i Peirces mening).9  

Skrift innebär ofrånkomligen en dimension av frånvaro. I lyrik 
tycker vi oss höra en röst bakom orden, som blandar sig med vår egen, 
en imaginär närvaro. Det poetiska språket frammanar någon som inte 
är där, om inte en person så en persona. Jonathan Culler (1992 s 412) 
har noterat att de negativa, avpersonaliserande kategorier varmed 
Baudelaire gestaltar erfarenheten av det moderna har givit upphov till 
en lyrisk konvention enligt vilken dikter läses som dramatiska mono-
loger. ”Att läsa en dikt som lyrik innebär enligt detta synsätt att man 
försöker identifiera sig med medvetandeakten hos en föreställd talare”. 
Med detta antagna jag etablerar vi en spegelrelation, som bekräftar oss 
som fria och självständiga subjekt. Som Culler påpekar, riskerar en 
sådan antropomorfiserande läsart då det är fråga om lyrik att inskränka 
textens betydelseproduktion eller helt enkelt att resultera i en 
misstolkning.  

Rocken å andra sidan vilar just på projektionen av en (vokal) per-
sonlighet. Här hör lyssnaren faktiskt en röst, och den närvaroupplevelse 
som rösten bereder kan förstärkas ytterligare genom en intim 
mikrofonteknik, som tycks säga att just jag är den apostroferade, eller 
genom att kompletteras med synintryck. Rösten är alltid en bit av det 
Reala, medan det som den utsäger betecknar en symbolisk position, 
något som blir tydligare ju mer det distanserar sig från vardagssprå-
ket.10 En rocksångare är ett slags skådespelare som uppträder i många 
           
8 Naturligtvis kan man invända att denna formel gäller skrivna verser snarare än ta-
lade och att dessa inte får ha karaktär av tillfällighetsvers (typ julklappsrim); på 
motsvarande sätt kan man tala om ordlös tillfällighetsmusik inom ramen för det 
populära (musik riktad mot andra funktioner än lyssnande: muzak, vissa slag av 
dansmusik). 
9 Interpretanten är hos Peirce (1990 s 20ff) den kodnyckel som upprättar den nöd-
vändiga förbindelsen mellan tecknets uttrycks- och innehållssidor (d v s mellan 
tecknets materiella existens och den mening det utpekar, eller mellan det som i 
Saussures terminologi brukar benämnas signifiant respektive signifié, 
betecknare/betecknat).  
10 ”It is for this reason that it seems false to sing a song to a real person […]. The 
person can tell there is a ghost, properly addressed by the song, intervening – and 
who is the message coming from?” (Mark W Booth 1981 s 23). Röstens bas i det 
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olika roller vid samma tillfälle. I varje ny låt axlar han (det rör sig 
oftast om män) en ny roll eller persona. Ur den aspekten kan man se 
honom som en retorisk figur: med hjälp av sin röst och i växande grad 
visuella medel personifierar han eller ”lånar sitt ansikte åt” den 
karaktär som texten manar fram.11 Om låten inte är en skivinspelning 
utan uppförs inför publik inte bara avtar frånvarodimensionen, den 
tycks utplånas helt och hållet. Röstens bärare är ju där, kött och blod, 
och låter lyssnaren delta i något som både är en unik händelse och ett 
slags metafor för verkets skapelse. Det hjälper inte att lyssnaren egent-
ligen vet att det fortfarande rör sig om en representation – en persona, 
en artist, inte en privatperson – eller att det ligger massor av tid och 
arbete bakom det som tycks födas direkt ur stundens ingivelse. Po-
pulärmusiken ansluter sig till den långa västerländska traditionen av 
fonocentrism, d v s föreställningen att en röst är liktydig med närvaron 
av ett subjekt.12 Det undflyende hos denna röst – som i rocken ma-
terialiseras av artistens image – väcker i sin tur ett begär som har 
erotiskt ursprung, begäret att tränga bakom slöjan och återfinna det 
förlorade objekt som kan täcka lyssnarens egen brist.13  

Gentemot musiken etablerar texten ett annat slags närvaro, närva-
ron av en översättningskod, som styr lyssnarens konnotationer i en viss 
riktning. Det innebär att den på en gång begränsar deras spelrum och 
öppnar nya tolkningsmöjligheter, så att det ser ut som om musiken 
refererade till den fenomenvärld den är en del av. Om det erotiska 
begäret efter rösten är omedvetet och i lacanska termer tillhör det 
Imaginära, kan man säga att texten placerar lyssnaren som medvetet 
subjekt i det Symboliska, i språket och samhället. Musik är ett bety-
delseskapande med djupa rötter i mycket tidiga, förspråkliga upple-
velser. Just därför har det ofta poängterats att den (liksom ”ordmusik” – 
rim och rytm) skulle ha förmåga att ge uttryck åt en meningsrest, som 
           
Reala har Barthes fångat i sitt begrepp om ”the grain of the voice” (1972/1990 s 
293-300). 
11 Paul de Man (1992 s 343-368 och 1985 s 33-39) talar om den utvidgade personi-
fikationen som tropen prosopopoeia, ”att ge något ett ansikte”. 
12 Begreppet är Jacques Derridas (t ex 1967/1991) och riktar sig framför allt mot 
Husserls tes att det skrivna ordet är ett tal som förfrämligats, medan rösten är san-
ningens medium som så att säga återför ordet till livet. Det talade ordet förutsätts 
mer eller mindre tolka sig självt; sinnlighet jämställs med sanning.  
13 Engelstad (1988 s 27) brukar det retoriska begreppet etos, ”moralisk karaktär”, 
för att beskriva effekten av en artists image. Jag skulle vilja översätta det så att 
artisten måste framstå som värd att älska för att det han/hon har att säga ska ta 
skruv. 
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av den lineära språkliga artikulationen trängts bort och förskjutits till 
det omedvetna.14 Därmed inte sagt att musiken skulle sakna sym-
boliska strukturer. Exempelvis kan narrativa mönster (som vers-refräng 
eller den vanliga rörelsen från grundtonarten till en annan tonart och 
tillbaka igen, ”hem-bort-hem”) ses som utslag av en musikalisk 
diskursivitet, knuten till den röstburna melodin. ”Like narrative, 
melody promises a dual enjoyment, a pleasure in order and a pleasure 
in its disruption […]. The tonic functions like a good marriage at the 
end of a realist novel. But without the initial troubling, there would be 
no pleasure” (Cubitt 1984 s 208f). Sådana strukturer spelar med ett 
sublimerat erotiskt begär, som i anslutning till Lacan skulle kunna 
kallas begäret efter vetande. Det är begäret att få veta ”hur det gick”, att 
nå slutet, ”hem”, upplösningen av den spänning som skapades av 
”bort”. Jag ska kalla det narrativt begär. 
Gentemot lyriken Gentemot musiken 
konstituerar texten 
subjektet som lyssnare 

konstituerar texten  
en semantisk interpretant 

genom närvaron av en röst genom närvaron av en tolkning 
knuten till det Imaginära: knuten till det Symboliska: 
erotiskt begär narrativt begär 

Rocklyssnande skapar ett splittrat lyssnande subjekt, å ena sidan under-
kastat illusionen av en närvaro, å den andra medvetet om objektets 
reella frånvaro och illusionens timlighet. I ena ögonblicket blir lyss-
naren lockad på avvägar av materialiteten hos en signifiant (i första 
hand sångrösten, men kanske lika ofta en hook, ett instrumentellt sound 
eller en rytmisk groove), i nästa återförd till den lineärt konstruerade, 
diskursiva meningen. Det är i skärningspunkten mellan dessa rörelser 
som den poetiska meningen uppstår genom att lyssnaren transformerar 
ett teckensystem till ett annat: ger å ena sidan musiken referenser till 
yttervärlden och sätter ordens mimetiska funktion ur spel å den andra.15 
Fornäs m fl (1988) har föreslagit att det specifika med rocken som en 
form av poetisk diskurs springer ur dess förmåga att mediera mellan ett 
primitivt-kroppsligt och ett modernt-vardagligt soundscape genom att 

           
14 Se vidare Fornäs m fl (1988 s 222ff). 
15 Jag betraktar rocklåtar som poetiska texter. En poetisk text är icke-mimetisk, vil-
ket innebär att om subjektet i en sådan text säger sig kyssa himlen, tolkar vi det inte 
bokstavligt utan i linje med en annan, bildlig logik. Poetiska ”händelser” äger rum i 
språket. 
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betona beat och sound.16 Här ska jag gå vidare genom att granska 
rocktexten lite närmare i sömmarna i form av några rätt anspråkslösa 
teser. Den enskilda texten uppstår ju i dialog inte bara med genren, utan 
också med de drag som utmärker rocktexter i allmänhet.  

 
 

Sju teser om rocktexter 
 
1. 
 
En rocktext är inte lyrik ens på papperet, utan lyrics, material för en 
röst, som Simon Frith eftertryckligt påpekat.17 I motsats till exempelvis 
schlagers föredrar rocken sångare som märker en låt med sin vokala 
personlighet snarare än att försöka presentera den. Det är en konse-
kvens av rockens afroamerikanska rötter, som får den att utvecklas 
efter vad Andrew Chester (1970/1990 s 315-319) kallar en 
”intensionell” struktur, där komplexiteten består i modifieringar av 
grundelement som rytm, tonhöjd och klangfärg, medan den i klassisk 
musik kommer till uttryck i ”extensionell” kombination av oförändrade 
enkla byggstenar. Uppförandet begränsar textens tolkningsmöjligheter 
men tillför samtidigt nya, t ex genom att låta intonation eller frasering 
strida mot ordens semantiska innebörd, som då Beatles sjunger ”You’re 
treating me ba-ha-ha-had, Misery”. Därför kan resultatet bli precis lika 
egendomligt då litteraturvetare reducerar rocklåtar till ”rocklyrik” och 
utgår från den lästa texten som då klassiskt skolade musikvetare 
analyserar rock. Lägger man poesins externa norm över verser som 
aldrig haft någon annan ambition än att sjungas, blir resultatet inte bara 
det förutsägbara att 90 % eller mer av det totala utbudet rocktexter 
döms ut, normen får dessutom till följd att bra texter likställs med 
texter av vita artister. ”What is most striking about anthologies of rock 
poetry is their consensus – no black songs, no country music, no Lou 
Reed even”, som Simon Frith (1988 s 117) konstaterar. I den vita 
”autenticitetsrock” som tog form under 60-talet blev texten ett sätt att 

           
16 Begreppet är Murray Schafers (1973 s 15-52) och kan kanske översättas med 
”ljudlandskap”.  
17 ”In songs, words are the signs of a voice […]. Pop songs celebrate not the arti-
culate but the inarticulate” (Frith 1981/1983 s 35). Möjligen skulle man kunna 
invända att en sådan karaktäristik passar bättre in på vissa genrer, framför allt soul, 
än andra.  
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markera att artistens ambitioner överskred entertainerrollen, medan 
svart populärmusik genomgående har lagt tonvikten på uppförandet 
och starkare understrukit textens status av råmaterial för vokal 
gestaltning. Analyser av rocktexter måste utgå från den text som 
uppförs, fonotexten.18 

 
2. 
 
I relation till musiken kan sångtexter hypotetiskt sägas vara av två 
grundläggande slag. De kan vara fokuserade, d v s semantiskt centrala, 
överordnade musiken, och tendera mot tal (vilket är särskilt vanligt i 
ballader och narrativa sammanhang, som i country). Orden till en 
rocklåt kan framhävas både av markörer i texten själv, av arrange-
manget och av yttre markörer, som att den har tryckts på skivkonvolu-
tet. Men de kan också närma sig ett uppgående i musiken, musifieras, 
så att uppmärksamheten dras från referent till tecken, från signifié till 
signifiant. Det kan i sin tur ske på två sätt. Dels genom att ordens och 
syntaxens egen musikalitet (rytm, rim och parallellismer) framhävs, 
dels genom att texten styckas upp i melodiska gester och fritt 
gestaltande element – tal, grymtningar, suckar, utrop o s v. I praktiken 
kan en och samma text eller element av den fylla flera funktioner på en 
gång; en analys av Sades fras ”(He’s a) smooth operator” visar att den 
semantiska betydelsen av orden är väsentlig men spelas ut mot 
onomatopoetiska kvaliteter (”smooth” låter ”mjukt”, ”operator” ”me-
kaniskt”) och det sätt på vilket melodin ansluter till vardaglig into-
nation (Middleton 1990 s 230f).  

En poäng med begreppet ”sekundär oral kultur” i det här samman-
hanget är att det hjälper till att understryka textens flytande tillstånd. 
Nedskriven eller ej är rocktexten aldrig ”autonom”. Att läsa en text 
man hört framföras är att höra den igen, att läsa en ohörd text är att läsa 
den som lyrik. Talar man (som Brolinson & Larsen 1981) om ”den 
autonoma texten” i rocksammanhang, ska man vara medveten om att 
man gör sig skyldig till en konstruktion och att denna konstruktion kan 
vara vilseledande. Medan orden som regel kommer till i interaktion 
med musiken, antyder termen autonom text tvärtom att de kan betraktas 
som något för sig; medan musikupplevelsen som regel föregår 
upplevelsen av ordens semantiska och syntaktiska innebörder, tycks 
           
18 Begreppet ”fonotext” kommer från Stewart (1990), men jag har givit det en 
annan innebörd.  
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autonomibegreppet vilja säga att texten skulle kunna stå på egna ben. 
Det kan den kanske, om det rör sig om en fokuserad text, men det är en 
annan sak än att texten skulle vara autonom. 

 
3. 
 
Det är ofta problematiskt att återge musikupplevelser. Men somliga 
element – ord, grundpuls, melodi – är tillgängligare för reproduktion än 
andra. Därför måste man tänka sig att de för lyssnaren kan fylla 
funktionen att representera, stå som delen för en svåråtkomlig helhet, 
det som i retoriken kallas synekdoke. Redan Baacke (1968 s 151) beto-
nade att rocktexter underlättar lyssnarens orientering och erinring och 
bidrar till identifikationen av sånger och grupper. Vi behöver orden till 
att minnas med, och det är en orsak till att rocktexten (i motsats till 
poesin) skulle kunna kallas det betydande fragmentets konst. ”Dikt” 
har med ”tät” att göra. Täta är just vad rocktexter inte brukar vara. Om 
verket är den klingande föreningen av ord och musik, följer därav att 
texten kan kosta på sig att vara ganska fattig på både många av de 
språkliga grepp och den inre logik vi brukar förknippa med diktverk. 
Man kan och behöver sällan uppfatta hela texter i rock, det räcker med 
en titel här, en hake där för att fantasin ska sättas i rörelse. Vill man så 
kan man i regel läsa texterna kompletta på skivkonvolutet, antingen 
medan man lyssnar eller i efterhand.  

Detta får i sin tur viktiga konsekvenser för textens betydelse i rock. 
Att publiken har lärt sig vissa texter utantill och sjunger med på en 
konsert eller att brittiska Smash Hits, som trycker texterna till de 
senaste hitlåtarna, är en storsäljare måste inte innebära att lyssnarna har 
”torskat” på orden. Mycket sannolikare är att dessa är sekundära, även 
om könsskillnader kan nyansera den bilden.19 Därför finns det skäl för 
misstro gentemot de textbaserade kvantitativa innehållsanalyser som 
ständigt visar att publiken inte ”förstår” vad den hör.20 Dels för att 
fokus ofta hamnar fel, d v s på texten, som är lättare för forskarna att 
använda som mätinstrument, och dels för att vi aldrig lyssnar passivt 
utan förfogar fritt över både text och musik. När svenska 

           
19 Flera forskare, bl a Frith (1981/1983) och Roe (1983), har konstaterat att kvinnli-
ga lyssnare är mer textfokuserade än manliga. 
20 T ex Robinson och Hirsch (1969), Denisoff och Levine (1971), Prinsky och 
Rosenbaum (1987). En kort översikt över innehållsanalytisk populärmusikforsk-
ning finns hos de sistnämnda. 
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Nationalteatern gav ut Livet är en fest, användes den tvärtemot artist-
ernas avsikt som legitimation för brassrökning, liksom Springsteen-
låten ”Born in the USA” kom att uppfattas som en renodlat patriotisk 
akt när den kom ut. Som poststrukturalismen lärt oss är ju språket inte 
någon transmissionsrem utan tillåter ett betydelseskred mellan intention 
och avläsning. Har en utsaga väl satts i omlopp, kommer den okon-
trollerat att producera nya texter och bädda för strider om tolk-
ningsföreträdet. En motsvarande kritik drabbar naturligtvis även form-
analyser som inte tar tillräcklig hänsyn till hur musikaliska 
genrekonventioner sätter ramar för texten genom storformer som vers-
refräng, periodisering i 2, 4, 8 o s v takter, 4/4-meter, etc. 

 
4. 
 
Med Engelstad (1988 s 26) kan det finnas anledning att fråga sig om 
inte rocktextens modus är mer dramatiskt än lyriskt.21 Och Murphey 
(1989) föreslår att rockens ord borde kunna diskuteras i termer av ”si-
tuationell diskurs” eller ”inre tal”. Om lyrik bygger på jagets strävan att 
”förinnerliga” världen snarare än på en dialogisk eller narrativ 
grundstruktur, kretsar huvudparten av alla rocktexter kring den dia-
logiska relationen mellan å ena sidan ett jag och å den andra ett du, 
ibland han/hon, mera sällan vi eller de.22 Tillsammans med andra 
shifters, ord vilkas betydelser är starkt överbestämda av samman-
hanget, etablerar dessa pronomina textens deiktiska rum.23 I rocktexter 
har deixis, (ut)pekande, för det första en närvaroskapande funktion. 
Det beror på att rocksångaren inte bara sjunger för utan också till sin 
publik, som lyssnaren uppfattar det. Bruk av presens och ord som 
”jag”, ”du”, ”nu”, ”här” o s v kommer inte bara att syfta på utsagans 
rum utan också på utsägelsens, där artisten uppträder för sina lyss-

           
21 Redan Werner Faulstich (1978 s 81) noterade rocktextens dialogicitet: ”Der Text 
eines Popsangs muß als eine Redesituation aufgefasst werden.” Frith (1988 s 120) 
är inne på samma linje men uttrycker sig i mitt tycke väl kategoriskt: ”Songs are 
more like plays than poems.” 
22 Ett exempel: enligt Campbell och Murphys beatleskonkordans Things We Said 
Today (1980), återgiven efter Engelstad (1988) s 32, innehåller Beatles’ 189 
originallåtar 1115 ”I/me” och 731 ”you”; bara ”the” är vanligare än ”I/me” och 
bara ”to” föregår, vid sidan av dessa ord, ”you” i frekvens. 
23 Se för detta begrepp Maclean (1988) s 110ff. 
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nare.24 Shifters är utsägelsemarkörer som tvingar lyssnaren att kon-
struera en fiktiv situation, en avsändare och en mottagare. Som Alan 
Durant har påpekat, möjliggör ”du” i rock åtminstone fyra olika sätt att 
engagera lyssnaren: 1) hänvändelse till en specifik individ (”Angie”), 
2) balladens intima tilltal (”From me to you”), 3) hänvändelse till en 
universell eller kollektiv lyssnare (sångaren som överstepräst: ”Come 
on everybody!”) och 4) en adressat vars identitet lyssnaren själv avgör 
(efter att ha identifierat sig med utsägelsens/utsagans subjekt). Även 
”jag/vi” rymmer flera tolkningsmöjligheter. Durant (1984 s 204ff) 
pekar t ex på hur ”we” glider från att beteckna bandet till en ”storfa-
milj” av obestämt omfång i refrängen till Sister Sledges ”We are the 
family”: 

 
We are family 
I’ve got all my sisters with me 
We are family 
Get up everybody and sing 

 
Här närmar vi oss deixis’ andra funktion. Det deiktiska rummet i rock 
har sällan fixerade referenser. Inte bara tid och plats hålls svävande, 
utan ofta också kön (vem jag är bestäms snarare av sångarens kön än 
av orden). Då texten dessutom sällan uppfattas i sin helhet får lyssnaren 
stort utrymme att själv fylla i utsagans detaljer. Texten verkar alltså 
som associativ katalysator: ”’you’ and ’I’ take on personal meaning for 
present, remembered, idealised or desired affective relationships, 
consciously or unconsciously”, som Murphey (1989 s 190) uttrycker 
det. Det verkar rimligt att tänka sig att dessa pronomina, kodifierade i 
de retoriska figurerna apostrof och personifikation, spelar en större roll 
för rocktextens flertydighet än de gör för lyrikens. En dikt ställer större 
krav på att uppfattas i och som en helhet. Den uppmuntrar läsaren att 
röra sig fram och tillbaka i texten och meditera över den. Därför tillåter 
den en högre grad av figurlig komplexitet än den förbiflytande 
rocktexten, som i stället kan överlåta åt musiken att säga det som 
lyssnaren inte skulle uppfatta om det uttrycktes i ord. 

Ett utsträckt bruk av shifters innebär slutligen att talaren tar för 
givet att lyssnaren är insatt i de förhållanden som berörs. I Basil Bern-
steins termer konnoterar det en ”begränsad kod”, knuten till vardagligt 
           
24 Medan utsaga betecknar vad en text faktiskt säger, brukar utsägelsen avse sättet 
det sägs på, i det här fallet låtens framförande. Utsägelsens subjekt är artisten, den 
som säger ”jag”; utsagans subjekt är det ”jag”, den person som talar i texten. 
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samtal bland folk som känner varandra. Det fungerar inbegripande. 
Idealtypiskt kan rocktexter ses som mimetiska uppföranden av 
vardagliga talsituationer, där det förutsätts att erfarenheter och håll-
ningar är delade snarare än individuella. I motsats till det lyriska jaget 
framställs rockens jag som allt annat än unikt. Men den begränsade ko-
den är inte bara situationellt utan också klassmässigt karaktäriserande: 
bristande specificeringar av kontexten pekar mot praxis framför allt 
inom arbetarklassen och konnoterar alltså ”oss därnere”.25 I allmänhet 
är eller poserar rocken som musik av och för underdogs. 

I det här sammanhanget kan det vara instruktivt att knyta an till 
Roman Jakobsons välbekanta kommunikationsmodell, även om den 
med rätta kritiserats för att förenkla en interaktiv process till en ganska 
oproblematisk överföring av mening. Jakobson urskiljer sex olika 
dimensioner: budskap, sändare, mottagare, kod, kanal och kontext. För-
bundna med dessa är lika många funktioner, och kommunikations- eller 
texttypen bestäms av vilken eller vilka funktioner som dominerar.26 I 
lyrik drar den poetiska funktionen uppmärksamheten till budskapets 
uttryck på bekostnad av dess referentiella sida (kontexten). Den kan 
alltså fungera som ”brus” i kanalen. Då texten kommenterar sig själv 
eller kommenteras av exempelvis artisten eller en diskjockey, rör det 
sig om den metalingvistiska funktion som är så påfallande hos James 
Brown. Den emotiva funktionen har att göra med uttryck för en känsla 
som tillskrivs artisten och inbjuder till empati. Liksom i lyrik väger den 
tungt inom rocken, men här får den en starkare melodramatisk ton. 
Mest särskiljande är Jakobsons två sista funktioner. Den fatiska, 
kanalkontrollerande funktionen finns, som Middleton (1990 s 242) 
påpekar, närvarande i praktiskt taget all slags populär sång i form av 
omtagningar. Den är förknippad med igenkänning. Eftersom 
upprepning kan ses som ett sätt att kontrollera att artist och publik 
befinner sig på samma våglängd, markerar den det kollektiva samför-
ståndet och lyssnandets karaktär av rit. Vad jag har diskuterat som 
deixis kan kopplas till flera funktioner men framför allt till den 
           
25 Bernstein (1971) utvecklar distinktionen mellan begränsad och elaborerad kod i 
flera uppsatser. 
26 Jakobson (1960/1981 s 23ff). Dessutom menar Jakobson att poetiska modus kan 
bestämmas efter vilken funktion som framhävs vid sidan av den poetiska. I episk 
diktning, som fokuserar på tredje personen, är det den referentiella; i lyrisk diktning 
med dess inriktning på jaget är det den emotiva, medan ”andra personens poesi” 
präglas av den konativa funktionen och framträder som vädjande eller 
uppmanande. 
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konativa, som innebär en vändning mot adressaten i form av uppma-
ningar eller vädjanden. I rock tenderar rytmiska konativa impulser som 
uppmanar till dans ofta att sammanfalla med verbala. I vid mening, 
skriver Middleton på samma ställe, kan den konativa dimensionen 
betraktas som ett sätt att placera åhörare i bestämda mottagarpositioner: 
som dansande/lyssnande, individ/stammedlem, ”en av oss”/”dom 
andra”, man/kvinna o s v. Allt som allt gör detta av rocktexten en 
poetisk text med (pseudo)dialogisk karaktär.  

 
5. 
 
Denna egenskap framhävs också av rockens intertextualitet. I motsats 
till lyriken värderar rocktexter klichén högt. Liksom musiken bygger de 
på ett förråd av färdiga fraser, något som underbygger föreställningar 
om rock som en pseudo- eller sekundär oral kultur. Varje stil har sina 
”commonplaces”, som fatiskt bekräftar att lyssnare och artister tillhör 
samma stam. Nästan alltid visar sig den rockspråkliga klichén vara ett 
citat, antingen direkt ur vardagsspråket eller förmedlat via den egna 
traditionen. Ibland anar man den bara, ibland sticker den i ögonen: 
”You know what I mean.” 

De flesta låtskrivare förlitar sig helt enkelt på den vokala gestalt-
ningen. Som Frith (1981/1983 s 36f) påpekar är 

 
the gap between the appearance and the reality of a performance […] the 
source of pop lyricists’ central tool – irony – and of their central verbal device 
– banality. It is in this gap […] interpreters work, bringing a personal intensity 
to all-purpose phrases, and it is here as well listeners work, applying the words 
to their own situations.  

 
Men ordets poetiska funktion i rock är naturligtvis inte bara avhängig 
den sortens klichébearbetning utan också den som ryms i den ner-
skrivna texten. Vi vill gärna tro att den bokstavliga meningen fanns 
före den figurliga, men som den bleknade metaforen (bordsben, flod-
bädd, spikhuvud) visar och modern lingvistik har betonat är vardags-
språket snarare en avpoetiserad form av symbolisering. Goda rock-
textskribenter kan därför sägas arbeta med att återställa den poetiska 
meningen i uttryck som berövats den genom slitage. Simon Frith ut-
trycker det någonstans så att ”[they] make plain talk dance”. Smokey 
Robinson är något av en mästare på en populär Verfremdung, som går 
ut på att fräscha upp bleknade metaforer och vända på en fras på ett sätt 
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som plötsligt avslöjar sprickorna i det förment självklara: ”I don’t like 
you, but I love you, What’s so good about saying goodbye, I know that 
flowers grow from rain, but how can love grow from pain?” En 
användbar distinktion har gjorts av den franske musikologen Antoine 
Hennion (1983/1990 s 185-206), som skiljer mellan citatord och nyc-
kelord i populärmusikaliska texter. De förra hänvisar till en bekant in-
tertext, de senare (mångtydiga fraser som Sades ”Smooth operator” 
eller Dylans ”Idiot wind”) ger texten en mystisk dimension, eftersom 
de så att säga ympats på den diskursiva meningen och representerar det 
fängslande obekanta.  

Hörbarhetsvillkoren gör sig påminda inte bara i omtagningar, utan 
också i tillspetsade formuleringar med anspråk på allmängiltighet, 
sentenser. Här är en instruktiv sentens från Ian Hunter’s ”All American 
alien boy” (1976), där den underliggande klichén refererar till rockens 
egna konventioner, enligt vilka kvinnor som bekant är angels och män 
rolling stones: 

 
’cos the women came from heaven 
and the men came outta some store 

 
Å andra sidan fungerar nonsensinslag, där det klingande uttrycket, sig-
nifianten, ersätter innehållet, signifién, lika bra för att få en fras att etsa 
sig fast. Man behöver inte förstå att Little Richards Tutti frutti/ a rooty 
betyder ”alla slags käk”, d v s tjejer, för att ta frasen till sig – med 
förtjusning eller vämjelse, allt efter behag. Nonsens, säger Freud 
(1905/1976 s 302), väcker lust genom att behandla ord som fonetiska 
snarare än som semantiska enheter. Det är ett uppror mot det det med-
vetnas censur, som vädjar till ett infantilt behov av att kortsluta tanken 
och spara energi. I regel går rocken sällan så långt som doowopgruppen 
The Silhouettes i en klassiker, ”Get a job” (1957), där hela refrängen 
sånär som på slutraden är nonsens. Textens manliga subjekt utsätts här 
för övertalningsförsök från sin kvinna som han värjer sig mot, förstår 
man av slutraden/titeln och de narrativa verserna. Nonsens får på det 
viset innebörden ”tjat” av sin kontext. Men fonotexten tillför dessutom 
ett överskott av mening genom att implicera att kvinnorösten ekar efter 
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föräldraröster, ”da(d)” och ”mum”, alltså att mannen behandlas som ett 
barn:27 

 
Sha da da da, sha da da da da 
Sha da da da, sha da da da da 
Sha da da da, sha da da da da 
Sha da da da, sha da da da da 
Yip yip yip yip yip yip yip yip 
Mum mum mum mum mum mum 
Get a job 

 
6. 
 
Vad tematiserar rocktexter – vad handlar de om? I motsats till många 
andra former av populärmusik lämnar rocken utrymme åt det osköna på 
ett sätt som förbinder den med modernismen. Berkaak (1992) uttrycker 
det så att den alstrar sina symboler genom en inversion av normaliteten, 
som innebär att rockens subjekt uppsöker positioner i samhällets 
marginaler, medan Robert Pattison (1987 s 147) beskriver samma pro-
cess i termer av en vulgarisering av en romantisk estetik: ”Whatever 
the world’s morality disapproves, rock celebrates”. Ett antal bandnamn 
bär syn för sägen: Blockheads, Butthole Surfers, The Damned, Gang of 
Four, Megadeth, The Stranglers… Konstmusikens rena klanger, 
fixerade tonhöjdspositioner och dynamiska variationer ersätts på mot-
svarande sätt av komplementära uttryck med rötterna i vardagens ljud-
landskap – distorsion, förskjutningar i tonhöjd, hög och jämn intensitet. 
Det som inte utsägs av texten berättar musiken desto vältaligare. 
Inversionsteorier förutsätter en ”text”/kultur, vars symboler kan bli 
föremål för en upp- och nervändning. Jag tror man kan se det 
interkulturella fält som rocken avgränsar sig mot som en triangel, vars 
hörn består av 1) den trista vardagliga erfarenheten av det moderna 2) 
den hegemoniska highbrow-kultur som avskär sig från den och 3) de 
populärkulturella genrer som ”säljer ut” det produktiva i den. Det 
sistnämnda innebär i princip att en manlig form av romantik ställs mot 
en kvinnlig. I rockens mansdominerade värld är kvinnor lockande men 
farliga: ge dem ett finger och de förkväver den ohämmade subjektivitet 
som rocken hyllar mer än något annat. 

           
27 Texten är egentligen mer mångtydig än så; eftersom ”mum” ligger lågt, konnote-
rar det också en man (d v s ”dad”), medan det höga ”yip” konnoterar en kvinna 
(”mum”).  
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För Berkaak (1992) är rocken antimodern. Men rocken är ett barn 
av moderniseringen i så hög grad att det tycks mig korrektare att säga 
att den står i ett ambivalent förhållande till det moderna, som den själv 
fångar upp i termer av en opposition mellan fun och boredom. Fun är 
att sätta sig över konventionen, boredom att låta omgivningen få makt 
över en. Trots allt rymmer det moderna frizoner, framför allt kärlek, 
droger och, naturligtvis, rock, som möjliggör för subjektet att ladda upp 
vardagen och eventuellt överskrida den genom att gjorda erfarenheter 
låter sig utvecklas i utopisk riktning. Men i grunden gäller Freuds 
(1930/1983) tes ”Vi vantrivs i kulturen” i så måtto att samhället med 
nödvändighet inskränker subjektivitetens fria utveckling. Inte minst 
språket representerar ett hot om anonymisering och främmande-
görande. Ordet når oss ju aldrig jungfruligt, utan vi möter det alltid, 
som Bakhtin säger, ”bebott” av andra. New wave-artisten Patti Smith 
fascinerades under 70-talet uppenbarligen lika mycket av myten om 
Babels torn som av Rimbaud. En av hennes deliriska, improviserade 
texter heter ”Babelogue” och representerar ett av många obevarade 
försök att i konsertsammanhang återknyta till ett ”för-babliskt”, 
urspråkligt tillstånd. I en samtida intervju menar hon att det ligger i 
människans natur att sträcka sig mot himlen och utnämner Satan till 
”the first absolute artist”, ”the first true nigger”.28 Här framstår för det 
första poetisk praxis som ett fadersuppror, något som jag tror är centralt 
för förståelsen av rockens projekt. För det andra tydliggör den mytolo-
giska intertexten en tendens i rocken som är djupt och antipatiskt för-
bunden med moderniseringen. Om det ”moderna projektet” (Haber-
mas) går ut på världens avmystifiering, strävar rockens subjekt tvärtom 
mot att mystifiera och förtrolla den på nytt. Låtskrivaren Kjartan 
Kristiansen i norska Dum Dum Boys säger det rent ut: ”Nå er alt ano-
nymisert, vi vet alt, vi har sett alt, alt er avmytisert […] Faen, det må da 
være noe mer.”29  

I rockens mainstreamfåra kan man, fritt efter Berkaak (1992 s 
127ff), urskilja följande distinktiva motivkretsar: 

• Det primitiva och ursprungliga: ett försök att överskrida konven-
tionen genom att upprätta det instinktiva, vilda, djuriska, ungdomliga 
eller afro-amerikanska, det ännu oförstörda eller oförstörbara, den rena 
energin som ideal. 
           
28 Mellers (1986 s 212). Om Satangestalten i rockens ikonografi se även Pattison 
(1987 s 175ff). 
29 Intervju i Beat nr 3/1988, citerad efter Berkaak (1989 s 113). 
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• Det låga, vulgära, smutsiga: den karnevaliska upphöjelsen av un-
derlivet (de perversioner punkarna ställde ut till allmän beskådan) såväl 
som det socialt marginella, ”niggers”, ”beggars”, ”hobos”, ”trash” etc, 
företeelser som i likhet med ”bad” i svart tradition laddas positivt. 

• Det gränsöverskridande, dit jag räknar en tendens till hyperbol, 
excess och melodrama. Hit hör symboler för extas, rus, vanvett, demo-
ni och död, för det sexuellt obestämbara (androgynen) eller det utom-
mänskliga (humanoiden), men också den amerikanska on-the-road-
mytens centralfigur, The Rolling Stone. 

• Motpolen till det ursprungliga, scenarior som hänvisar till det 
kommande. Hit hör fascinationen för teknikens möjligheter, det ”feta” 
ljudet, såväl som känsligheten för nya trender och death metals firande 
av apokalypsen. 

 
7. 
 
Historiskt sammanfaller rockens korta historia i grova drag med det 
senmoderna eller reflexivt moderna.30 Därför är det inte förvånande att 
man kan se å ena sidan en tilltagande differentiering av publik, genrer 
och tematik, som jag inte tänker gå närmare in på här, och å den andra 
en lika tilltagande reflexivitet i förhållande till det verbala och musika-
liska råmaterialet. Den intertextuella medvetenheten har ökat och med 
den recirkulationen av det som varit. Nu kan vilken stil som helst ur 
rockens skattkammare bli föremål för revival, och utvecklingen på det 
musikteknologiska området, framför allt samplingen, tenderar att 
undergräva upphovsmannarätten och framtvinga nya sätt att tänka i 
termer av original och kopia. ”Eric Claptons gitarrljud? No problem.” 

Jag tycker mig kunna urskilja två avgörande moment i denna his-
toria. Det ena infaller i samband med splittringen av rock’n’roll under 
60-talet i å ena sidan ”kommersiell” pop för en dansant, övervägande 
kvinnlig publik, å den andra ”autentisk” rock av och för i huvudsak 
unga manliga lyssnare. Det motsvarar för rockens del en övergång från 
repertoar- till expressionsdiktning. Rockartisterna börjar aspirera på att 

           
30 Begreppet ”senmodernitet”, som i motsats till ”postmodernitet” betonar kon-
tinuiteten i vad Habermas kallar det moderna projektet, härstammar från Johan 
Fornäs (se t ex Fornäs 1990 s 9-57). Begreppet ”det reflexivt moderna” är den 
västtyske sociologen Ulrich Becks (1986/1993) och avser en fas i det modernas 
utveckling då det förmoderna övervunnits och endast moderniseringens 
självskapade grundvalar återstår som föremål för vidare bearbetning.  
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bli konstnärer, och i det sammanhanget får ordet en distinktiv funktion. 
I ett avslöjande uttalande från 197l blickar John Lennon tillbaka på vad 
han betraktar som vändpunkten i hans eget skrivande: 

 
I’d have a separate songwriting John Lennon who wrote songs for the sort of 
meat market, and I didn’t consider them – the lyrics or anything – to have any 
depth at all. They were just a joke. Then I started being me about the songs, 
not writing them objectively, but subjectively. (John Lennon intervjuad av 
Jann Wenner i The Rolling Stone interviews 1981 s 148)  

 
En av de textförfattare som drivit självreflexiviteten längst är Peter 
Gabriel. Han ligger bakom följande exempel, en passage ur 70-talaren 
”Supper’s ready”, som tematiskt lånar sig till jämförelse med det tidi-
gare citatet från The Silhouettes. Kanske kan skillnaden beskrivas som 
den mellan en text vi upplever som naiv och en vi upplever som naivi-
serande, d v s självmedvetet naiv. (Jag påstår alltså inte att ”Get a job” 
skulle vara naiv utan bara att jämförelsen placerar lyssnaren i en po-
sition där sådana distinktioner blir relevanta.) Bara den naiva texten 
förefaller oss obesvärat vulgär; den naiviserande talar om att den är 
”stil”, d v s ”artificiell”. Gabriels verser med deras elaborerade infantila 
syntax och ordval är så poetiskt täta, handlar i så hög grad om den egna 
verbala koden, att de först kommer till sin rätt när de läses: 

 
Mum to mud to mad to dad 
Dad diddley office, dad diddley office 
  You’re all full of ball 
Dad to dam to dum to mum 
Mum diddley washing, mum diddley washing 
  You’re all full of ball 

 
Det andra momentet, förberett av glamrockartister som David Bowie 
och Bryan Ferry, är punkens genombrott i slutet av 70-talet. Det kan 
ses som höjdpunkten för en modernistisk rockestetik, som vill ”make it 
new” med hjälp av inverterade citat, bricolage och ironisk självdistans 
(”We’re so pretty, oh so pretty … va-cunt”), samtidigt som den marke-
rar att den återupprättar den autentiska traditionen av rock som ren 
energi. ”Its failure”, skriver Frith och Horne (1987 s 124), kanske något 
förhastat, ”marked the death of rock Romanticism […]. It ushered 
popular music into post-modernism.” Efter punken har det onekligen 
blivit svårare att vara naiv i rocken. Men det romantiska autentici-
tetsidealet lever kvar, och inte bara i den tradition av vit gitarrock vars 
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hetaste namn 1992 var Nirvana. Också rapartister tävlar inbördes om 
vem som står för ”the real thing”; rapscenen kan ses som en stiliserad 
version av gatans orddueller. Och skulle naiviteten visa sig ha gått 
oåterkalleligen förlorad, återstår alltid naivismen. När populärmusiken 
slår följe med postmodernismen öppnar sig nischer som de i Sverige 
där Thomas diLevas sofistikerade ”Rymdblomma” och Thorssons och 
andras nostalgiska tönt-rock verkar (jfr Dahlén 1990). Det sentimentala 
och svärmiska, det som Hennion kallar ”sociosentimentet” men som 
lika mycket är ett sediment, nämligen av undertryckta känslor längst 
inne i oss, pockar på uttryck allteftersom de sociala relationerna och det 
offentliga rummet invaderas av målrationalitet, och det gör också den 
aldrig övervunna, barnsliga, ”polymorfa” sexualiteten. Som Per 
Svensson (1992 s 14) skriver är det 

 
till popmusiken man söker sig för att återfinna de banala känslorna, de delbara 
känslorna. Det är hos popmusiken vardagen och vardagskänslorna – det hjärta 
och den smärta som inte tvekar om sitt namn – har fått asyl. Det är i 
popmusiken väven är så nött och sliten att den nakna huden skiner igenom. 
Medan den samtida lyriken desperat letar efter nya sätt att säga att inget nytt 
kan sägas, säger popmusiken sånt man bara säger som om det just nu sas för 
första gången. […] Lyriken skulle må bra av att försöka sjunga ”Johnny B 
Goode”. Den skulle till och med må bra av att då och då försöka skriva: ”Jag 
älskar dig!” 

 
 
Två låtanalyser 
 
Springsteens ”The river” och The Supremes’ ”Where did our love go” 
är två sinsemellan mycket olika rocklåtar på ett gemensamt tema, en 
förlust. Den ena är vit, manlig ”autenticitetsrock” av en artist med 
konstnärliga anspråk och full kontroll över låtens produktionsprocess, 
den andra ”popsoul” av en svart, kvinnlig vokalgrupp som producerats 
av en hitfabrik och sjunger något som ett professionellt låtskrivarteam 
satt i händerna på dem. Den ena texten är fokuserad, den andra 
musifierade klichéer; den ena har en narrativ och lineär, den andra en 
lyrisk och cirkulär struktur. Vad betyder sådana skillnader för 
lyssnarens upplevelse? 
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Springsteen: ”The river” 
 

I come from down in the valley V 
Where mister when you’re young 
They bring you up to do 
Like your daddy done 
Me and Mary we met in high school 
When she was just seventeen 
We’d drive out of this valley  
Down to where the fields were green 
We’d go down to the river R 
And into the river we’d dive 
Oh, down to the river we’d ride 
Then I made Mary pregnant V 
And man, that was all she wrote 
And for my 19th birthday 
I got a union card and a weddin’ coat 
We walked down to the courthouse 
The judge put it all to rest 
No wedding day smiles, no walk down the aisle, 
No flowers, no wedding dress 
That night we went down to the river R 
And into the river we dived 
Oh, down to the river we did ride 
I got a job working construction V 
At the Johnstown company 
But lately there ain’t been much work 
On account of the economy 
All them dreams that seemed so important 
Well mister, they vanished right into the air 
Now I just act like I don’t remember 
Mary acts like she don’t care 
But I remember us ridin’ in my brother’s car V 
Her body tan and wet down at the reservoir 
At night on them banks I’d stay awake 
And pull her close to feel each breath she’d take 
Those memories come back to haunt me 
They haunt me like a curse 
Is a dream a lie if it don’t come true 
Or is it somethin’ worse 
That sends me down to the river R 
Though I know the river is dry 
That sends me down to the river tonight 
Down to the river 
My baby and I 
Oh, down to the river we ride 
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Om motiven bakom albumet The river 1980 har Springsteen förklarat: 
”I tried to accept the fact that, you know, the world is a paradox, and 
that’s the way it is. And the only thing you can do with a paradox is to 
live with it. […] There’s never any resolution” (citerad efter Marsh 
1987 s 200f). Den paradox Springsteen talar om finns redan i låtens 
titel. Inte direkt, men genom den intertext den hänvisar till. Det 
obestämda ”The river” aktualiserar ett gigantiskt nät av associationer, 
som förlorar sig i myten. De är både primitiva och motsägelsefulla: 
livets vatten – dödens flod. Som vi ska se är ”The river” ett bra exem-
pel på att titeln mestadels är viktig som nyckel till en låts semantiska 
universum. 

Det deiktiska rummet byggs i texten upp som en monolog riktad av 
en man, ”I”, till en annan, tydligen en främling, eftersom han kallas 
”mister”. Kanske tjuvlyssnar vi till ett utdrag ur en barkonversation. 
Samtidigt är främlingen en figur för lyssnaren: deixis skapar närvaro. 
Monologen formar sig till en sorglig, kanske tragisk livshistoria, som 
rullas upp utifrån en punkt där berättaren och hans ”baby” är på väg 
tillbaka till den i titeln nämnda floden. Låten innehåller en mängd 
markörer som visar hur den vill bli hörd. Musiken, särskilt 
arrangemang och sång, framhäver narrationen på countryvis; inled-
ningen på munspel och akustisk gitarr konnoterar folkmusikalisk bal-
lad. Den rossliga rösten som för tankarna till blues shouters vill göra 
historien än mer trovärdig. Talspråket tyder på en yngre man ur ar-
betarklassen; det är starkt deiktiskt (”Mary”, ”this valley”, ”the river” 
förutsätter lyssnarens införståddhet). Detta är ”autenticitetsrock”, ett 
språk som Springsteen behärskar som få och som har mimetiska an-
språk: det vill säga ”sanningen”.31  

Den läsning texten inbjuder till innebär att den skildrar en 
generationsmotsättning (ett misslyckat vuxenblivande) och pekar ut 
patriarkatet som objekt för sin samhällskritik. Redan från början ställer 
allitterationerna ”do like daddy done”, som är ett citat och därför i 
dubbel mening representerar konventionen, mot det subjektiva och 
ännu obestämda i ”Me and Mary we met”. I andra och tredje verserna 

           
31 ”The whole point of this genre is to develop musical conventions which are, in 
themselves, measures of ’truth’ […]: this is what it is like to live in America, this is 
what it is like to love or hurt. The resulting music is the pop equivalent of film 
theorists’ ’classic realist text’ […]: a non-romantic account of social life, and a 
highly romantic account of human nature” (Frith 1987 s 147). 
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tar patriarkatet gestalt dels i ”a shotgun wedding”, övervakat av en do-
mare, dels i bolaget (staden heter dessutom Johnstown!), som inte har 
någon framtid att erbjuda de nygifta. Fäderna sviker. Men denna rea-
listiska tolkning har en mytisk-symbolisk undertext, Bibelns historia om 
utdrivandet ur paradiset. I låtens topografiskt strukturerade form 
förläggs paradiset (floden) till refrängen, medan versen utspelas i 
civilisationens realiteter (dalen). Mary representerar oskuldens okun-
nighet om sexualiteten (”seventeen” rimmar med ”green”); genom att 
bli med barn antar hon rollen av en Eva som drar berättaren, Adam, 
med sig i fallet. I Springsteens version av rockmytologin är Amerika 
det förlorade förlovade landet, så det erbjuder inga svårigheter att 
förena dessa båda tolkningar.  

Det är också möjligt att göra en psykoanalytisk tolkning av låten, 
som jag har visat på annan plats (Lindberg 1990). I lacanska termer 
behandlar den en konflikt mellan det Imaginära och det Symboliska. 
Det Imaginära motsvarar floden/paradiset, en modersfigur som låten 
återvänder till med varje ny refräng. Denna cirkulära rörelse skulle man 
med Middleton (1990 s 215f) kunna kalla ”mytisk”. Den ställs mot 
versernas lineära handling, som utspelar sig i den symboliska ord-
ningen, så att en motsättning på tematisk nivå förs vidare i låtens form- 
och tidsstruktur. Huvudpersonen kan inte släppa drömmen om det 
förlovade (barndoms)landet och bli (som) far. Men han kan inte heller 
återvända till det förflutna – floden/modern är torr och död i 
slutrefrängen. Samhället har som det förefaller ingen plats för söner 
som vägrar bli fäder. Men här måste vi komma ihåg att detta är en sång 
av, för och med Bruce Springsteen. Där textens utsaga tematiserar ett 
kvardröjande, påminner låtens utsägelse och Springsteens ”närvaro” 
lyssnaren om ett alternativ, som faktiskt är något av hans och rockens 
signaturmelodi: ”the break-out.” Att följa begäret, det hungriga hjärtat, 
och bara dra, bort från Svenssonlivet och ut i samhällsmarginalen, ut 
”on the road”.  

Mellan Mary och låtens modersfigur, floden, råder en rättfram pa-
rallellitet. Samtidigt som floden förvandlas från den livgivande sex-
ualitetens plats och torkar ut, undergår Mary en jämförbar förvandling i 
riktning mot apati. Kärleken tycks alltså vara död. Ändå återvänder 
paret (slutrefrängen har ”my baby and I”) till den uttorkade floden, 
något som kan ses som en storslagen gest av trots från mannens sida 
och kanske också som ett försök till magisk, äktenskaplig försoning: 
”vi två mot världen”. En naiv läsart kan mycket väl uppfatta den story 
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”The river” berättar på det viset, och den som vill kan säkert höra ett 
slags hopp i närvaron av kvinnliga stämmor under leadsången i den 
utdragna, ordlösa codan. Men då har man missat en väsentlig del av 
låtens polysemi. För det som händer mot slutet innebär att det rea-
listiska projektet alltmer förlorar i trovärdighet och låten öppnar sig 
mot det ovissa.  

För mig är ”The river” en kuslig låt, som döljer mer än den avslö-
jar. Låt oss ta Springsteen på allvar när han hävdar omöjligheten av att 
lösa livets paradoxer och utgå från att ”The river” handlar om ett miss-
lyckande. Vad är det som misslyckas? Enligt yttexten sonens försök att 
inordna sig under Faderns lag. Men ett intressantare misslyckande 
består i att han inte kan glömma. Häri skiljer han sig från Mary, som i 
slutet av tredje versen förebrås för att hon inte tycks bry sig, liksom 
hon utsätts för en lakonisk kritik i början av den andra (”Man, that was 
all she wrote”). Han har inte glömt någonting. Denna oförmåga till 
glömska, parad med artikulationsproblem, är i sin tur ett centralt tema i 
countrymusik. I ett lyssnarprogram i amerikansk radio ringer en man, 
vars hustru tydligen haft en kärleksaffär med någon annan som gnager 
på honom. Haltande erkänner han att han kan ha haft skuld i det 
inträffade, eftersom han i motsats till hustrun är en ”introvert person-
lighet”. Men poängen med historien är att händelsen i fråga utspelades 
13 år tidigare (se Fox 1992 s 56f). 

Inte är minnena behagliga heller, utan snarare en förbannelse: ”they 
haunt me like a curse”. Denna Mary som hemsöker sångens subjekt, 
”her body tan and wet”, är ett spöke, en fantasm. Och det är hem-
sökelsen som i sista hand driver honom att återvända till floden, som 
vore han fånge i ett slags upprepningstvång. Faktiskt påminner ”The 
river” inte så lite om en tvångshysterisk ritual, som hela tiden 
återinskriver just de fasor som den försöker tränga bort, på en gång 
rädd att minnas och rädd att glömma. Vilka fasor? ”För att mannen ska 
bli man”, skriver Reeder (1990 s 88), ”måste han i viss symbolisk 
mening döda och efterträda sin fader. Detta genererar ofrånkomligen en 
skuld, en skuld som endast kan återgäldas med att helga (den döde) 
fadern med arbete, fortplantning och kärlek. Och faderns död aktuali-
serar i samma ögonblick sonens, i och med att han är den som ska 
efterträda.” Den sexuella reproduktionen är från början förbunden med 
både liv och död. Det är innebörden av paradoxen i titeln ”The river”. 
Därför går det inte att bete sig som texten, d v s hänga upp sig på 
narrationen, som vill göra huvudpersonen till en i och för sig mycket 
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springsteensk hjälte-mot-alla-odds. Den poetiska koden talar ett annat 
språk. Jag har redan nämnt parallellerna mellan flodens och Marys 
öden. Ett annat exempel är ljudlikheterna, refrängernas upprepning av 
d- och i-ljud, som viskar om dödens närvaro redan i paradiset utan att 
tala ur skägget: dive, ride, dry. Död och sexualitet förbinds åter i 
raderna om den våta och solbrända flickkroppen, som mannen brukade 
vaka över och hålla intill sig ”to feel each breath she’d take”. Och 
lämnar vi texten, tycks det mig betydelsemättat att fokus i så hög grad 
ligger på Springsteens såriga röst i arbete på den mollstämda melodin. 
Det skapar en grundstämning av tung melankoli, som byts mot 
desperation i den upptransponerade fjärde versen men sedan 
återvänder. I denna vers bryts dessutom symmetrin i den musikalisk-
topografiska formstrukturen – V [instrumental], V/R, V/R, V 
[instrumental], V, V, R, R … – , vilket innebär att refrängens imaginära 
universum, minnena från floden, kommer att invadera versens 
symboliska, som om subjektet inte längre förmådde skilja på fantasi 
och realitet. Omkastningen motsvarar den retoriska figuren kiasm, som 
enligt formeln abba medierar mellan polerna i en antites. Figuren är 
rikt representerad i låten, bl a i versmelodins bågrörelser och den 
narrativa strukturen hem-bort-hem. Därför kanske även den kliché som 
innebär att slutet på ”The river” tonas bort kan tillskrivas mening, för 
det finns inget hem i låten, ingen återvändo om man väl har blivit 
”vuxen”, ingen permanent lösning på den paradox som titeln 
konnoterar. Sexualitetens dubbla ansikte är något vi måste leva med; 
bara rockartister förblir evigt unga.  

Den bortträngda död som hemsöker ”The river” behöver alltså inte 
fattas bokstavligt. Den kan vara konventionens döda hand. Men det 
finns också en annan, makaber möjlighet. Som vi såg är berättarens 
fixering vid flickan från floden den andra sidan av en illa dold 
aggressivitet mot den Mary som inte tog något eget ansvar. Man kan 
undra var Mary håller till under mannens monolog. Sitter hon kanske 
och väntar i bilen utanför den förmodade baren medan han snackar 
färdigt? Tjuvlyssnar hon medan mannen vädrar sin understuckna agg-
ressivitet mot henne? Är det hennes röst vi hör under solorösten i co-
dan? Vad betyder den church feeling som blir effekten? Kanske Mary 
är död? Kan det vara så att hon bragts om livet av mannen, som nu är 
på väg mot ett självmord? Är han alltså en psykopat? Att hon måste dö 
för att han ska kunna tala är faktiskt en väldokumenterad lösning på 
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hotet mot den manliga subjektiviteten.32 ”The only good woman is a 
dead woman.” Och i blues får fraser som ”goin’ to the river” ofta stå 
för död, ibland för självmord. Jag menar naturligtvis inte att för-
soningstolkningen borde ersättas av sin makabra motpol. Läsaren får 
själv avgöra hur rimlig den senare läsningen är. Men dödens närvaro i 
sången går inte att tänka bort.  

 
Supremes: ”Where did our love go” 
 

Baby, baby, baby don’t leave me A 
Ooh please don’t leave me  
all by myself 
I’ve got this burning, burning,  A1 
yearning feelin’ inside me; 
ooh deep inside me; 
and it hurts so bad. 
You came into my heart (baby baby) A2 
so tenderly (where did our love go) 
with a burning love (baby baby) 
that stings like a bee (baby baby) ooh (baby baby). 
Now that I surrender (baby baby) 
so help me sweet (where did our love go) 
you now wanna leave (baby baby). 
Ooh, you wanna leave me (baby baby) 
ooh (baby baby).  
Baby baby (baby baby), WHERE DID OUR LOVE GO? A 
Ooh, don’t you want me (baby baby) 
Don’t you want me no more (baby, baby)? 
Ooh (baby baby). 
Baby, baby, WHERE DID OUR LOVE GO A  
and all your promises (baby baby) 
of a love forever more (baby baby, ooh yes baby) 
I’ve got this burning, burning(baby baby),  A1 
yearning feeling inside me (where did our love go); 
ooh deep inside me (baby baby) 
and it hurts so bad (baby baby, ooh baby baby) 
Before you won my heart (baby baby) A2 
you were a perfect guy (where did our love go) 

           
32 Se Culler (1983 s 43ff). Ända sedan Rip van Winkle, menar Culler, har flykten 
från de civiliserande och inskränkande kvinnliga krafterna tagit sig våldsamma ut-
tryck i den amerikanska romanen. Ett karaktäristiskt exempel är Jim Thompsons 
The killer inside me från 1952. Man kan emellertid tryggt utvidga detta spektrum, 
både internationellt och intertextuellt, bl a till filmer som Beinix’ Betty Blue och 
populärkulturen i allmänhet. I titellåten på den skiva som följer närmast efter The 
River, Nebraska, antar Springsteen en massmördares persona. En tillfällighet?  
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but now that you got me (baby baby) 
you wanna leave me behind (baby baby) 
ooh baby (baby baby) 
Baby, baby, baby don’t leave me (where did our love go) A 
ooh please don’t leave me (baby baby) 
all by myself (baby baby) 
ooh (baby baby) 
Baby baby, WHERE DID OUR LOVE GO…33  A  

 
”Where did our love go” blev ett genombrott för Supremes, listtvåa 
1964 och en tidig representant för det som skulle bli Motown-soundet. 
Detta sound byggde på några få huvudingredienser: en eklektisk bland-
ning av R&B, gospel, Las Vegas och pop ovanpå ett beat stadigt nog 
för att också vita skulle kunna dansa till det, gärna med handklappning 
på alla fyra taktslagen, duktiga låtskrivare som Holland-Dozier-
Holland och Smokey Robinson samt en hög medvetenhet om image. 
Bolaget inrättade ett Artists Development Department, där Diana Ross, 
Mary Wilson och Florence Ballard i Supremes lärde sig att stå med 
sidan mot publiken och vifta med armbågslånga vita handskar – de 
snäva kreationerna och höga klackarna tillät inte mycket annan motion. 
Trots att Supremes gjorde en mängd låtar efter exakt samma recept, där 
de tycks vända sig direkt till en manlig lyssnare med sin brådmogna 
kärlekstörst, måste man ha ett hjärta av sten för att inte påverkas av de 
klagande rösterna. Det hjälper inte att man vet att de är en fälla, ett 
”artificiellt”, välprogrammerat sound; de rör vid något som inte bara 
har med heterosexuellt begär att göra.  

På ytplanet är texten till ”Where did our love go” en mimetisk 
framställning av en kärlekssorg. Någon, ett ”you”, ”baby”, ”sweet” står 
i begrepp att lämna textens kvinnliga subjekt, och texten formar sig till 
ett maniskt tiggande: ”baby, don’t leave me”. Omtuggningarna (”baby” 
sjungs 63 gånger på 2’25”) tycks ha till funktion att understryka 
förnedring och desperation. Men denna text (till synes en provkarta på 
popklichéer) står ostadigt på benen i de på Cole Porters sång ”Night 
and Day” modellerade raderna ”I’ve got this burning, 
burning,/yearning feelin’ inside me”, som med sina rytmer och sin 
ordmusik snarast låter triumferande. Likaså tycks excesserna i ”baby” 
överdrivna ur mimetisk synpunkt; de förvandlas till tomma ord, till 
nonsens.  

           
33 () = kör, kursiv = överlappning solo/kör, VERSALER = unisont. 
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Texter som denna löper en särskild risk att dömas ut som ”me-
ningslösa” om man nöjer sig med att läsa dem. När orden konfronteras 
med musiken och uppförs, blir de plötsligt spännande. I ”The river” 
följs text och musik åt. Här blir motsättningen uppenbar – eller låt oss 
säga att musiken till den klart övervägande delen förnekar textens 
konnoterade sorg och ansluter till ordmusikens triumf. Först noterar 
man danstempot och rytmen, en uppfordrande, jämn 4/4-puls som 
markeras av (maskinell) handklappning. Sedan en massiv harmonisk 
och melodisk upprepning, en åttataktsperiod, T-D-Sp-D (C-G-Dm7-G), 
som går runt, runt med små variationer, så att lyssnaren förlorar låtens 
formstruktur ur sikte. Tematiskt, d v s med textens hjälp, kan man 
urskilja tre olika partier (A, A1, A2), men hur flätas de samman? Och 
till sist call-and-response-mönstret mellan rösterna, decentrerade i 
förhållande till solorösten i ”The river” och med oklara åldersmässiga 
konnotationer: kvinnor, tonårsflickor eller barn? 

En andra läsning av texten skulle kunna utgå från att den symbo-
liskt försöker reproducera en upplevelse av den njutning som i fransk 
psykoanalys kallas jouissance. Prototypen för alla senare upplevelser 
av det slaget såväl som den mänskliga sexualiteten över huvud taget är 
barnets njutning vid modersbröstet, en njutning som det emellertid inte 
har möjligheter att vare sig fatta eller bemästra. Låt oss anta att upp-
repningsexcesserna försöker visa upp ett sådant tillstånd av förspråklig 
extas, som inte låter sig symboliseras mimetiskt. I afroamerikansk 
kultur är det tradition att använda ord som ”baby” eller ”rock” i en 
dubbel betydelse. Här möter vi dessutom ett tröstande ”baby, baby” 
från kören som frammanar en modersröst. Två olika kärleksrelationer 
projiceras ovanpå varandra: mor/barn respektive man/kvinna. Det får 
den obestämbara vokala timbren att falla på plats: sexualiteten 
framträder här inte som slutpunkten i Freuds narrativa utvecklingshis-
toria (oral-anal-genital), utan snarare som ett tidlöst stratum i per-
sonligheten, som samtidig genitalitet och perversion. Därmed antar de 
många ”baby” inte bara mening utan blir, som jag ser det, t o m nyckel-
ord som öppnar texten.  

Melankoli eller jouissance? Här står vi inför två till synes ofören-
liga tolkningar, av vilka den ena konstituerar mig som lyssnande sub-
jekt, inriktad på den sångburna texten, och den andra i stället erbjuder 
en subjektsposition som dansande, underkastad låtens stadiga beat. 
Motsägelser mellan de affekter som framkallas av musiken å ena sidan 
och texten å den andra är emellertid inte ovanliga i afroamerikansk 
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musik och föder i normala brukssammanhang inga behov av medie-
ringsförsök. ”The river” är en låt avsedd för lyssnande och tål en när-
analys, ”Where did our love go” däremot kan kanske inte ”förstås” utan 
att man dansar till den. Möjligen består låtens poetiska effekt just i 
denna motsägelse. Men är den verkligen absolut? Som Lacan uppfattar 
jouissance är det ett tillstånd av nära-döden, då det symboliskt kon-
struerade subjektet upplöses som sådant och får kontakt med kroppens 
mysterium, det Reala. I den mån det innebär en njutning, är denna på 
en gång förbunden med lust och olust, d v s en masochistisk njutning. 

Det figurativa tricket i Supremes’ låt består i att med språkets hjälp 
hallucinera en närvaro, som kan besvärja referentens (mannens) 
frånvaro, antingen den nu är reell eller bara ett hot. Här kommer musi-
ken till hjälp genom att peka på bokstaven som en nyckel till textens 
defigurering. Introduktionens handklappning som vandrar från den ena 
stereokanalen till den andra illustrerar titeln: någon (älskaren/kärleken) 
tycks bokstavligen avlägsna sig ur det stereofoniska rummet. Läser 
man titeln lika bokstavligt, blir den en äkta fråga. Och texten svarar: 
”inside me”, vilket i sin tur pekar mot den bokstavliga innebörden av 
”baby” och textens många närvaroskapande apostrofer. Inifrån kommer 
emellertid inte bara babies utan även ordet: babies och sång är 
metonymiskt förbundna med varandra, d v s genom närhet. Att åkalla 
objektet är att frammana det, frambringa det, föda det. Kärleken är 
alltså inte på väg bort (därför stannar handklappningarna kvar), den 
håller just på att födas, d v s uppföras. Men texten har födslovåndor: 
där ”baby” frammanar, återkallar ”don’t leave me”. Och det är inte att 
undra över. För i samma ögonblick som talströmmen bryter samman 
och subjektet skiljs från sitt foster, sin utsaga, måste illusionen bryta 
samman. Det gör den emellertid inte, utan låten tonas bort.  

Det är bara alltför lätt att instämma i Diana Ross’ egen karaktäristik 
av Supremes som tre svarta flickor som öppet tillät (vita) män att 
begära dem. Något undgår den bilden, något som finns i rösterna, i den 
malande upprepningen, i textens förskjutningar och dubbelexpo-
neringar. Om mannen för kvinnan ska efterträda modern, blir han, som 
så olika forskare som Nancy Chodorow och Julia Kristeva har betonat, 
aldrig en fullvärdig ersättare utan snarare ett komplement till en 
förening som aldrig helt ges upp. Någonstans i hans objektivering av 
henne försvinner hon in i sig själv, i en oåtkomlig och obegriplig 
jouissance, som ställer honom utanför. Jag tror det är så jag upplever 
inte bara ”Where did our love go” utan Supremes över huvud taget. 
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Om ”Where did our love go” är ”allvar” eller inte går inte att be-
svara entydigt. Just därför är den mer soulpop än svart ”autenticitets-
rock”. Här spelar produktionen samma roll som den karismatiska 
rösten och appellerna till ”the black community” hos de stora soulsång-
arna. Låten strävar inte efter att representera ett sammanhållet, ”au-
tentiskt” subjekt; snarare eftersträvas en pluralitet av betydelser och ett 
spänningsförhållande mellan olika koder: textens Las Vegas-romantik 
och bluesens ”down to earth”, figur och bokstav, melankoli och 
jouissance, lust och olust, dans och lyssnande… Beröringspunkterna 
med soul ligger framför allt i att sången framstår som symptom på en 
hysterisk idealisering (jfr Kristeva 1983/1987 s 33). Den inkorporerade 
älskade görs till ”a perfect guy”, och då verkligheten svär mot idealet 
(”you wanna leave me”), ersätts den av den idealiserade Andres bild: 
den uppförde Andre. Om soulens High Priest, Ray Charles, sades det 
att han böjde knä ”at the feet of ’baby’ instead of the altar of Jesus” 
(Shaw 1970 s 284). Det kunde också sagts om Supremes, vars nästa hit 
hette – just det, ”Baby love”. 

 
* 

 
Jag hävdade tidigare att om rocktexter är genrediktning, kan å andra 
sidan en analys som stannar vid att frilägga dessa ”generiska impera-
tiv” inte göra rättvisa åt textens estetiska effekt. Det är bara till en del 
som fonotextens njutningar kan förklaras som systemuppfyllelse; en 
annan och väsentligare har att göra med njutningen i det främmande 
och obestämbara, med systemavvikelsen. I båda de analyserade låtarna 
har vi också sett hur lyssnarens narrativa begär råkar i konflikt med en 
poetisk undertext, som underminerar den diskursiva meningen och 
pekar bort från textens utsaga mot utsägelsens nu. I ”The river” fram-
står Bruce Springsteens ”närvaro” som en garanti för tanken att man 
inte måste underkasta sig konventionens döda hand, i ”Where did our 
love go” förvandlas den kvinnliga personans trånad till en självförförel-
se, som lyssnaren bara kan bli delaktig i genom att i sin tur låta sig för-
föras till dans. Rocktexter uppstår heller inte i dialog bara med genrens 
krav utan också med de övergripande krav som berör dem just i deras 
egenskap av rocktexter. Jämförelsen mellan Springsteen och Supremes 
understryker nödvändigheten av att utgå från fonotexten snarare än den 
tryckta texten när man vill diskutera rocktexter (tes 1). Men den visar 
också att föreställningen att fokuserade texter skulle vara ”bättre” än 
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musifierade (distinktionen från tes 2) inte är hållbar utanför papperet; 
att hooks (”Down to the river”, ”Baby, baby”) kan vara goda substitut 
för helheten (tes 3); att texternas dialogiska struktur håller dem 
svävande mellan olika tolkningsmöjligheter (tes 4); att rocktexter 
arbetar med och inte mot vardagsspråkliga klichéer (tes 5); att de 
representerar en tradition som upphöjer det ursprungliga och 
gränsöverskridande, hos Springsteen den unga kärleken och den sociala 
utbrytningen, hos Supremes kroppsligheten och extasen (tes 6) och 
slutligen att den som vågar erkänna sitt behov av att rymma från 
senmoderna krav på självreflexivitet och njuta av lite hjärta och smärta 
har mycket att hämta i rockens ord (tes 7). 
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