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Inledning 
 

Sociologin och konsten passar inte bra ihop. Det beror på konsten och på konstnärerna, som 
dåligt står ut med allt som förgriper sig på den idé de har om sig själva. Konstens universum är 
ett universum av tro, tron på gåvan, tron på den oskapade skaparens unika karaktär. Och när 
sociologen, som vill förstå, förklara, ge mening, tränger sig in, blir det skandal. Avmystifiering, 
reduktionism, kort sagt grovhet, eller, vilket är samma sak, vanhelgande. Sociologen vill jaga 
bort konstnärerna från konsthistorien, liksom Voltaire jagade bort kungarna från historien.1

 
Finns det bättre eller sämre musik? Om det är så, vem bestämmer det? I detta projekt kommer 
jag att undersöka om musikkritiker som skriver musikrecensioner kan sägas ingå ett sammanhang 
där det förekommer ett maktspel. Är det så att de som skriver om musik kan sägas ingå i ett 
”spel” som alla inom detta specifika område kan sägas ingå i? Detta spel skulle i så fall utgöras 
om en strid om maktpositioner inom musikkritikens område. Dessa maktpositioner kan uppnås 
genom att inneha rätt kunskaper, kunskaper som av andra musikkritiker uppfattas som värdefulla 
för att kunna få anseende inom detta område. Varför är då detta ämne intressant? Dels är musik 
ett personligt intresse, och dels är det intressant att se om och hur musikskribenter/musikkritiker 
försöker att ”spela ett spel” och ge uttryck för sådana kunskaper och värderingar som kan vara av 
betydelse för personens position och ställning bland andra kritiker. Det är också intressant för att 
detta är något som, antar jag, sker relativt osynligt och som läsaren inte tänker på. Det handlar 
om att försöka se dolda maktstrukturer, och därigenom avslöja de som anser sig besitta en bättre 
smak än den vanliga lyssnaren. 
 

– Att tala om musik är för det första ett av de vanligaste sätten att visa upp sig intellektuellt. 
Att tala om musik är tillfället framför andra att visa hur breda och djupa ens kulturella 
kunskaper är. […] Allt syftar till att ge den mest smickrande bild av sig själv, den bild som mest 
överensstämmer med den legitima definitionen av den ”kultiverade människan”, dvs. ’originell’ 
inom konformitetens gränser. Det finns inget som lika mycket som musiksmaken tillåter en att 
visa sin ’klass’. Det finns heller inget som klassificerar en lika oundvikligt.2

 
För att försöka se om detta är något som går att påvisa, ska jag använda mig av den franske 
sociologen Pierre Bourdieus begrepp fält, kapital och habitus, vilka jag kommer att förklara mer 
utförligt nedan. Den analytiska metod jag ska använda mig av för att analysera 
musikrecensionerna är kritisk diskursanalys, detta bland annat därför att den är inriktad på att på 
ett kritiskt sätt avslöja maktförhållanden i samhället.3 Denna metod kommer jag också att 
beskriva mer utförligt nedan. Min utgångspunkt, och det jag bygger mina antaganden på, är att de 
som skriver om musik har ett gediget intresse för musiken. Därigenom har de god kännedom om 

                                                 
1 Pierre Bourdieu, Kultur och kritik (Göteborg, 1991), s. 225 
2 Ibid., s.171 
3 Marianne Winther Jørgensen & Louise Philips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000), s. 70 
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vad som anses som bra och dålig musik, och vilken musik som kan ge gott anseende att lyssna på 
och skriva om. Denna kamp om anseende och positioner tror jag sker främst bland dem som är 
producenter av musikkritik, alltså de skribenter som skriver musikrecensioner. De vill alltså vilja 
de stärka sin ställning bland andra i samma profession. Även om de skriver för konsumenterna, i 
detta fall läsarna av exempelvis en viss tidning, så tror jag kan man tolka det som att maktkampen 
främst pågår bland skribenterna, även om de som konsumerar också är involverade, men inte 
genom att strida om positionerna utan genom att de kan bidra med att höja statusen för en viss 
skribent. Detta genom att de som konsumerar på olika sätt premiera vissa recensenter, 
exempelvis genom att köpa en tidning som de vet att en viss person jobbar för. 
 
En annan anledning för mig att skriva om detta är för att jag inte tror att musikkritik som ämne 
har behandlats på detta sätt förut. Kristina Widestedt har i sin avhandling Ett tongivande förnuft 
undersökt musikkritik i dagspress under två sekler. En tes i hennes avhandling är att 
”musikkritiken, genom sitt sätt att beskriva och värdera, kan formulera ett dolt regelverk för 
konsertpublik och tidningsläsare, eller, med andra ord, utöva makt över publiken”.4 Här är det 
alltså fråga om musikkritik som den skrivs i dagspress för en bredare publik, och det handlar här 
inte heller om kritik av inspelad musik, utan av konsertrecensioner. Hennes avhandling handlar 
också om maktrelationer, men här är det förhållandet mellan kritiker och konsertpublik och 
tidningsläsare som står i fokus5, medan denna studie handlar om maktpositioner inom 
kritikerkåren. Det område inom musiken jag kommer att inrikta denna studie på är jazz, detta 
beroende på att det är en etablerad musikform med väl inarbetade institutioner. Jag kommer 
under rubriken jazzhistorik ge en kort historik över jazzens utveckling, detta för att läsaren lättare 
ska kunna förstå hur jazzen har utvecklats fram till idag och kunna relatera detta till denna 
uppsats. 
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att se om musikkritikens område kan sägas utgöra ett konkurrensfält, 
där skribenter inom kritik av jazzmusik kan sägas strida om maktpositioner inom detta fält. För 
att kunna besvara detta syfte måste vissa frågor besvaras. Hur försöker musikskribenterna 
upprätthålla eller förbättra sin position på musikens fält genom det de ger uttryck för i sin 
musikkritik? Använder de det kapital de har inom sitt område för att försöka förbättra sin 
ställning inom fältet? Ger de uttryck för vissa regler som kan anses vara värdefulla för att de ska 
kunna upprätthålla eller förbättra sin position inom fältet? 
 

                                                 
4 Kristina Widestedt, Ett tongivande förnuft. Musikkritik i dagspress under två sekler (Stockholm, 2001), s. 15 
5 Ibid. 
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Avgränsningar 
Eftersom denna uppsats handlar om musikkritiker som skriver för dem som kan anses vara 
insatta inom jazzens område, så måste materialet här utgöras av textmaterial som inom jazzens 
område uppfattas som legitimt och har en erkänd status. Alltså kan inte materialet i detta fall 
utgöras av musikkritik som den uttrycks i dagspress, där jag anser att denna kritik riktar sig till en 
mer generell läsekrets, som inte alltid kan sägas ingå i eller är erkänd inom jazzens område. Det 
handlar här alltså om tidskrifter inom musikområdet, och med det också de skribenter som är 
erkända och har en sådan position att de därigenom har makt att säga vad som är bra eller dålig 
smak. Tidsmässigt är avgränsningen inte av så stor betydelse, eftersom det här inte handlar om att 
se vilken förändring som har skett över tid, men det kommer ändå att handla om musikkritik som 
den har uttryckts under de senaste fem åren, för att ändå ha en avgränsning att utgå ifrån. Den 
musikgenre jag kommer att använda mig av i denna studie är jazz. Detta för att det är en väl 
etablerad musikstil som har sina egna institutioner. Dessa institutioner utgörs exempelvis av 
tidskrifter, konsertlokaler, orkestrar, föreningar, konserter etc. Recensionerna jag kommer att 
använda mig av ska finnas i tidskrifter som behandlar musikgenren jazz, och som är etablerade 
inom detta område. Meningen med att använda tidskrifter som är ordentligt etablerade är att 
dessa kan antas vara och ha skribenter som är erkända inom fältet och som besitter en viss makt 
att definiera regler för spelet inom fältet. Är man erkänd kan vi också anta att personen har en 
hög position inom fältet.  
 

Jazzhistorik 
Under 1920-talet spreds jazzen snabbt i USA och utvecklade sig till en vardagsvara. Den snabba 
spridningen hängde samman med dess förmåga att genomtränga och dess kvantitet. Det var 
under denna tid som möjligheterna för jazzen att spridas sig ökade. Den spreds genom radio och 
grammofonskivor, och också med hjälp av ljudfilmen som kom vid denna tid. Jazzens spreds åt 
olika håll, med olika hastighet och på olika nivåer. Hur man kom i kontakt med jazzen berodde 
på var man var, vem man var, och när man råkade lyssna. Processen komplicerades av sådana 
faktorer som de svartas inflyttning från landsbygden till staden, och från Södern till nordstaterna, 
detta för att kunna få bättre levnadsvillkor. Den kulturella klyftan mellan svarta och vita musikers 
framträdanden å ena sidan och mellan de svarta och den vita publiken å den andra påverkade 
också. Ytterligare en svårighet var det dåliga systemet för distribution och försäljning av 
grammofonskivor.6 Under ”swingeran”, perioden 1935-1945, ägde en stor massomvändning av 
jazzen rum. Swingmusiken lanserades i USA från kust till kust som en ny sorts musik med hjälp 
av radio, grammofonskivor och danssalonger. Eftersom de som lyssnade på musiken var unga 
och tyckte om att dansa fick detta musiken att bestå länge. Ordet ”swing” var bara ett sätt att 
beskriva en grundläggande egenskap hos jazzen, att det skulle svänga, men frasen slog an och 

                                                 
6 Marshall Stearns, Jazzens historia (Stockholm, 1960), s. 109 ff 
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användes för att sälja den ”nya” musiken. Swingmusiken var svaret på den amerikanska 
förkärleken för stora jazzorkestrar. Det fanns också ett faktiskt behov. När förbudet försvann 
kom jazzen fram ur lönnkrogsmiljön, och den fick större utrymme. Medelklassamerikanen fick 
det bättre och en marknad uppstod hos collegeungdomarna. De ville ha sin musik ”hot” och med 
stora orkestrar, och de hade råd att betala för det.7 Innan swingepoken avslutades hade 
småbandsjazzen utvecklat sig i två olika riktningar. Det var revivalmusiken från New Orleans och 
boppen. Revivaljazzen var lättillgänglig och åstadkom inte mycket nytt i jämförelse med boppen, 
men den fick mycket anhängare bland den vita medelklassen. Denna stil hade i likhet med den 
ursprungliga New Orleans-jazzen hade en okonstlad och avspänd utomhusatmosfär. Denna stil 
presenterade jazzen på ett av jazzen gladaste och mest lättillgängligaste sätt, vilket hjälpte till att 
sprida jazzen över hela världen. Revivaljazzen grundade sig på tidigare spelad jazz, men spelades 
av vita musiker för vita lyssnare i helt andra miljöer. Det var utanför USA som följderna bäst 
kunde märkas. Revival-orkestrar uppstod i ett flertal länder som Holland Frankrike, Japan, 
Australien, England och Sverige med flera.8 Många ekonomiska faktorer bidrog till att minska 
den kulturella skillnaden mellan svarta och vita musiker och detta påskyndade spridningen av nya 
idéer. Under andra världskriget förekom det återigen utvandringar från Södern till nordstaterna, 
och motviljan mot svarta arbetare försvann inom många områden. Marknaden bland de svarta 
amerikanerna upptäcktes och för första gången riktade sig en stor mängd nattklubbar i New York 
sig till de svarta. Under tiden försvann motsättningen mellan svarta och vita orkestrar. Detta 
ledde till att de blandade orkestrarna blev vanligare. Detta berodde också på att svarta musiker i 
vita orkestrar var en attraktion, och dels att svarta orkestrar, oberoende av hur bra de var, bara 
betalades hälften så mycket som de vita. En följd av denna utveckling var att nyskapelser inom 
jazzen nu spreds snabbare från de svarta pionjärorkestrarna till de vita kommersiella orkestrarna.9  
 
I Sverige var jazzen länge hänvisad till medier som skivor, radio och filmer, beroende på att 
denna importerade musikform främst spreds på detta sätt. Konserterna spelade en mer 
underordnad roll i jazzkulturen, som mest kretsade kring skivinspelningar. Detta kan tyckas 
konstigt mot bakgrund att jazzen ses som en musikform med mycket improvisation, och som 
hyllar det spontana och artistiska utförandet. Men detta knöt också det specifika framträdandet 
till musikverket, jämfört exempelvis med ett verk av Mozart som kan anses vara mer autonomt, 
och som kan framföras på flera olika sätt. Ett jazzverk innefattade då både kompositionen och 
framförandet av en viss artist vid ett visst tillfälle, och de eventuella improvisationer som just då 
förekom.10

 

                                                 
7 Ibid., s. 137 ff 
8 Ibid., s. 148 ff 
9 Ibid., s. 151 ff 
10 Johan Fornäs, Moderna människor. Folkhemmet och jazzen (Stockholm, 2004), s. 57 ff 
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Dessa unika musikhändelser kunde bevaras och spridas just genom de nya ljudmedierna, vilket 
upprättade ett särskilt tätt band mellan jazzen som genre och främst radio- och skivmedierna. 
Jazzens antiskriftliga retorik drabbade således främst notskriften och det skrivna ordet, inte de 
”inskriptioner” som nålen åstadkom i vaxrullar eller shellackplattor. Så knöts dyrkan av det 
improviserade tillfället till de moderna medieteknologierna.11

 
Jazzen var något som sågs som smakmässigt både högt och lågt, och var även kopplat till klass. 
Det socialt låga och kulturellt låga hängde samman, även om de inte helt överlappar varandra. 
Jazzen kopplades samman med de unga, men dess band till klasshierarkier och status var desto 
mer omdebatterat. Populärkulturen hjälpte till att öppna mötesplatser mellan rika och fattiga, och 
därför var det viktigt att jazzen inte blev något som hörde till en viss klass. Musiker och lyssnare 
kom från olika klassbakgrunder, och jazzen hade både kritiker och anhängare från båda ändar av 
skalan.12

 

Den kunde angripas antingen som en lyxfluga för bortskämda slynglar eller som ett vulgärt 
kroppsligt nöje för obildade krakar, och den kunde likaväl försvaras antingen som sofistikerat 
konstobjekt eller som handfast vardagskultur.13

 
Efter andra världskriget fick jazzen större plats i radion. Radion började dela upp genren i en 
populärmusikalisk och en konstmusikalisk gren. Detta hängde samman med Radiotjänsts syfte att 
både underhålla och bilda. Tidigare hade det funnits ett mellanled mellan konstmusiken och 
populärmusiken, men detta försvann under femtiotalet. Detta berodde på att televisionen och 
radion började byggas ut, och att rockmusiken började få sitt genomslag bland ungdomarna. 
Jazzens värde steg också när den flyttades från underhållnings- till musikradion, och detta bidrog 
ytterligare till jazzens legitimering.14

 

Teori och metod 

Pierre Bourdieus begrepp 
För att försöka se om musikkritik är ett område inom vilket det pågår maktkamper om vem som 
har tolkningsföreträde om vad som kan anses vara god smak, anser jag att Bourdieus teorier här 
är mycket passande. Kritikernas område kan sägas vara ett fält, och de kunskaper som krävs för 
att kunna skriva en recension och för recensenten att kunna framställa sig själv på ett visst sätt 
med hjälp av denna kunskap och därigenom kunna ”spela ett spel” med andra kritiker om 
maktpositioner är deras kapital. De begrepp som jag kommer att utgå ifrån är Pierre Bourdieus 

                                                 
11 Ibid., s. 58 
12 Ibid., s. 141 ff 
13 Ibid., s. 142 
14 Ibid., s. 165 
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teorier om habitus, fält och kapital. Pierre Bourdieu är sociolog, och har genom sina olika studier 
utvecklat sina teorier. Jag kommer här att försöka använda några av hans begrepp som en slags 
ram för min undersökning.  
 

Habitus 
En persons habitus kan sägas vara en individs nedärvda sätt att handla och tänka. Habitus formas 
av de sociala sammanhang en individ rör sig i. Habitus är en av kapitalets existensformer, alltså 
kulturellt kapital förkroppsligat.15 Genom att en människa under ett liv vistas i många olika 
sociala miljöer tillägnar hon sig olika sätt att förhålla sig och agera, hon tillägnar sig ett habitus. 
Med hjälp av detta kan hon på att naturligt sätt agera i olika sociala miljöer. Alla har ett habitus, 
men frågan är om det tillerkännes värde i ett visst socialt sammanhang. Individen kan också 
medvetet påverka sitt habitus med olika levnadsbanor, men det som är mest betydelsefullt är 
individens uppväxtmiljö.16 Genom sitt habitus formar människorna sina praktiker, och kan också 
ge mening åt de samma. Genom att kunna tillämpa de kunskaper man förvärvat genom 
betingning inom andra områden än där de förvärvats, så styrs systematiken i dessa praktiker 
genom att den individen, eller individerna, formats under liknande förhållanden. Genom att 
individer har skilda existensbetingelser under sin uppväxt skapas också skilda habitus. Dessa 
skillnader i praktikernas system uppdagas också skillnader i existensbetingelser. Dessa skillnader 
utgör olika livsstilar.17

 

Kapital 
För att kunna ”spela spelet” inom ett visst fält krävs det tillgångar i form av kapital. Det mest 
generella begreppet är symboliskt kapital, vilket kan sägas vara ”det som tillerkännes värde”. 
Inom ett visst konkurrensfält är det alltså en viss typ av symboliskt kapital som är gångbart och 
som tillerkännes värde av de andra i fältet som strider om makten. Inom musikkritikens fält skulle 
detta innebära att kunskapen om vilka artister som är erkända, vilka olika genrer inom jazzen som 
anses vara ”riktig jazz”, vilka tidskrifter som är värda att läsa etc. är symboliskt kapital som är 
relevant för kritikerna. Det symboliska kapitalet visar på att det inom ett fält finns vissa 
tidskrifter, musiker, orkestrar eller konsertlokaler som tillerkänns värde eller innehar en aktning 
som är en del av ett fälts trosföreställningar.18 Det kulturella kapitalet kan sägas vara underordnat 
det symboliska kapitalet. Om det symboliska kapitalet kan vara vad som helst som kan erkännas 
som värdefullt, är det kulturella kapitalet det som kan knytas till makthierarkier i samhället. Vi kan 

                                                 
15 Donald Broady, ”Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg”, Skeptronhäften nr 15 (1998), s. 16 ff 
16 Jan Carle, ”Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion”, i Moderna samhällsteorier, (red) Per Månson, 
(Stockholm 1998), s. 404 
17 Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter (Stockholm, 1993), s. 298 ff 
18 Donald Broady, ”Kulturens fält - om Pierre Bourdieus sociologi” i Masskommunikation och kultur (1988), s. 7 
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också kalla det finkultur, det som anses vara den dominerande, legitimerade kulturen, som 
erkänns inom ett fält som betydelsefull.19 Ett annat sätt att se på det är att det kulturella kapitalet 
kan användas som tillgång i stället för ekonomiskt kapital. Inom ett fält råder det är så att säga en 
omvänd ekonomi, där ekonomiska tillgångar eller framgångar i form av försäljningssiffror inte 
värderas särskilt högt. Det som räknas istället är tillgångar i form av symboliskt kapital.20 En 
person som tillhör en högre samhällsklass men inte kan anses vara ekonomiskt rik, är då rik på 
andra tillgångar, alltså kulturellt kapital. Personen vet vilken musik som är ansedd, har ett 
kultiverat språkbruk och vet hur man för sig.21 Genom att skrivkonsten och utbildningssystemet 
har utvecklats kan också kapitalet lagras på ett annat sätt än förut. Förut kunde det symboliska 
kapitalet bara lagras inom en person som dispositioner, en persons habitus, medan det nu kan 
lagras i skrift och i utbildningsinstitutioner. Genom att vissa sociala grupper kan behärska sätten 
att tillägna sig dessa kunskaper, kan de också skaffa sig ensamrätt till dessa kunskaper.22 Vilka 
kapital är det som är viktiga inom fältet? Inom musikfältet så är det kunskaper om artister och 
grupper osv. De som redan har en hög position inom fältet försöker försvara dessa 
trosföreställningar, fältets doxa som Bourdieu kallar det. Men de som verkar inom fältet har 
också, omedvetet, tagit del i fältets regler och hjälper på så vis till att upprätthålla det. När man 
ger sig in i spelet godkänner man också spelets regler och de värden som anses vara värdefulla 
inom detta fält.23 Alltså är det inom fältet godkända kapitalet en viktig egenskap för en person 
inom ett fält för att kunna upprätthålla sin status och position. 
 

Fält 
Ett fält är ett socialt fält där strider utspelas om olika positioner inom fältet. Inom musikens fält 
kan dessa strider handla om vem som har rätt att uttala sig om vad som är bra eller dålig musik. 
Det pågår alltså en maktkamp om olika positioner inom fältet, vilka kan sägas använda 
deltagarnas kapital som insatser, och hur dessa olika kapital värderas inom fältet.24 En vid 
definition av fältbegreppet är ”ett system av relationer mellan positioner”.25 Ett fält kan sägas 
vara ett redan på förhand bestämt och avgränsat utsnitt av det sociala livet, som vi kan betrakta 
utifrån och som är autonomt. Inom fältet finns det olika aktörer och institutioner som strider om 
positioner inom fältet. I dessa strider så är det symboliskt kapital som används för att bevisa att 
man har tillträde till de högre positionerna. Bourdieu skiljer mellan produktionsfält och 
konsumtionsfält. Det som jag ska undersöka i denna studie är alltså ett produktionsfält, även 

                                                 
19 Ibid., s. 3 
20 Donald Broady, ”Inledning”, i Kulturens fält, (red) Donald Broady, (Göteborg, 1998), s. 19 
21 Donald Broady, ”Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg”, Skeptronhäften nr 15 (1998), s. 7 
22 Ibid. 
23 Pierre Bourdieu, Texter om de intellektuella (Stockholm, 1992), s. 44 ff 
24 Donald Broady, ”Kulturens fält - om Pierre Bourdieus sociologi” i Masskommunikation och kultur, NORDICOM- 
Nytt/Sverige, Nr 1-2 (1988) 
25 Donald Broady, ”Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg”, Skeptronhäften nr 15 (1998), s. 19 
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kallat konkurrensfält eller kampfält. Här produceras det texter om musik, men även olika åsikter, 
som på något sätt ska visa att skribenten har rätt kapital för att kunna spela spelet.26 Det går att 
tala om generella egenskaper för fälten, som går att använda vid analyser av olika fält, men det 
framkommer också specifika egenskaper för enskilda fält. Olika fält har således generella lagar, 
och en sådan lag är att det inom varje fält förekommer en kamp mellan nykomlingen som vill 
skaffa sig en position inom fältet, och de dominerande, som försöker upprätthålla fältets logik 
och därigenom utestänga nykomlingarna och försöka försvara sitt monopol. De erkända har gott 
om kapital för att kunna ”spela spelet” och vill bevara ortodoxin, medan nykomlingarna inte har 
detta och försöker förändra strukturen.27 Ett fält definieras, generellt, av det inom fältet definieras 
vilka vinster kampen handlar om och vilka specifika intressen som står på spel. Det som däremot 
är specifikt för ett enskilt fält, är vilka vinster och intressen som står på spel.28 För att fältet ska 
fungera krävs det att det finns personer som vill spela spelet och med habitus som känner till 
fältets regler och lagar. Strukturen i fältet utgörs av det tillstånd i styrkeförhållandet som råder 
mellan de aktörer som kämpar om positioner i fältet. Dessa aktörer kan utgöras av personer eller 
institutioner. Kampen i fältet gäller om fördelningen av det specifika kapitalet i fältet ska bevaras 
eller förändras. De som har monopol på det kapital som för närvarande är det som tillskrivs 
värde, vill behålla fältets struktur. Däremot vill de som försöker få tillgång till fältet att förändra 
strukturen. En mindre synlig egenskap hos fälten är att de personer som ingår i fältet alla är 
överens om att det finns något att kämpa om. Kampen förutsätter att aktörerna är överens vad 
som ska stridas om. Det är detta som skapar fältet, spelet och vinsterna, det man accepterar utan 
att veta om det. Genom att ingå i spelet hjälper aktörerna till att reproducera tron på att vinsterna 
i spelet är värdefulla. 29

 

Faircloughs kritiska diskursanalys 
Den metod som jag kommer att använda mig av för att analysera texter är, som jag redan nämnt, 
kritisk diskursanalys. I denna variant av diskursanalys är användandet av diskurser en social 
praktik bland andra sociala praktiker. I Faircloughs variant av kritisk diskursanalys, vilken jag 
använder mig av, är utgångspunkten i analysen en tredimensionell modell. När man använder 
språket så är detta en kommunikativ händelse som har tre dimensioner. Dessa dimensioner är 
texten, den diskursiva praktiken, där konsumtion och produktion av texten ingår, och den sociala 
praktiken, det större sammanhanget där den kommunikativa händelsen utspelar sig.30 Begreppet 
diskurs används av Fairclough på två olika sätt. Dels som abstrakt, i betydelsen av språket som en 
del av det sociala livet, och dels konkret, där en diskurs är ett sätt att representera en del av 

                                                 
26 Ibid., s. 21 
27 Pierre Bourdieu, Kultur och kritik (Göteborg, 1991), s. 129 
28 Ibid., s.127 
29 Ibid., s.128 ff 
30 Norman Fairclough, Media discourse (London, 1995), s. 57 
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världen.31 Eftersom den sociala praktiken består av både diskursiva och icke-diskursiva element, 
så räcker det inte med enbart diskursanalys för att analysera den sociala praktiken.32 Det är därför 
jag använder mig av Bourdieus begrepp för att sätta in den kommunikativa händelsen i ett större 
sammanhang. Den kritiska diskursanalysen passar därför också bra in i det jag vill undersöka, 
eftersom den sociala praktiken består av både diskursiva och icke-diskursiva element.33 
Maktkampen på konkurrensfältet består inte bara av bruket av diskurser, utan även av andra 
saker. Detta kan handla om de incitament som gör att maktkampen pågår, och givetvis av de 
teoretiska begrepp som jag kommer att använda mig av. 
 
Det konkurrensfält som musikkritikerna befinner sig inom ser jag som den överordnade sociala 
praktiken, och inom detta konkurrensfält används en specifik diskursordning. Den diskursiva 
praktiken utgörs här av de produktions- och konsumtionsprocesser som recensionen är en del av. 
När recensenterna skriver en text, gör de det utifrån de produktionssätt som finns tillgängliga, 
och antagligen också med tanke på de som kan tänkas läsa recensionen och inom vilka medier 
den ska användas. Texten är således den konkreta recensionen. Diskursordningen ser jag som det 
utbud av olika diskurser som kan användas inom min specificerade sociala praktik, som i detta 
fall är konkurrensfältet. När dessa kritiker producerar en text, är detta en kommunikativ händelse. 
Den kommunikativa händelsen består av texten, men den är också en diskursiv praktik, eftersom 
texten gör bruk av olika diskurser som ingår i diskursordningen. Den är också en social praktik, 
eftersom den ingår i, och antingen reproducerar eller ifrågasätter den rådande diskursordningen 
och därigenom kan förändra den sociala praktiken.34 När man ska analysera en specifik typ av 
diskurs använder man sig av två komplementära perspektiv som man alternerar emellan i 
analysen. Dessa är den kommunikativa händelsen och diskursordningen, vilka i sin tur består av olika 
delar. Jag kommer nedan att beskriva dem mer i detalj.  
 
De recensioner jag har använt mig av kommer dels från en svensk tidskrift som heter Om jazz, 
och dels från en site på Internet som heter Jazzreview.com. Om jazz är en tidning som har 
funnits länge, den hette tidigare Orkesterjournalen. Den är ett respekterat organ inom genren och 
innehåller intervjuer med både svenska och utländska artister, och bevakar jazzscenenerna runt 
om i världen. Varje nummer innehåller också recensioner av både svenska och utländska 
jazzskivor. Jazzreview.com är en site på Internet som är fokuserad mot skivrecensioner och 
konsertrecensioner. Den innehåller ungefär sex tusen recensioner av jazzskivor. Fördelen med att 
kunna hämta recensioner från den här sidan är möjligheten att söka. Det går att söka på genre, 
artist, skivbolag, utgivningsår, recensent etc. Eftersom sidan finns på Internet så är åtkomsten till 
den närmast obegränsad, och den kan således nås från hela världen. Jag har när jag valde ut 

                                                 
31 Norman Fairclough, Analysing discourse  (London, 1995), s. 26 
32 Marianne Winther Jørgensen & Louise Philips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000), s. 76 
33 Ibid., s. 75 
34 Ibid., s. 76 
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recensionerna valt recensioner dels av svenska och dels utländska recensenter. Även artisterna de 
har recenserat har varit både svenska och utländska. Förutom detta har jag inte haft några 
speciella urvalskriterier, utan mer slumpmässigt valt ut de recensioner jag tittat på. Eftersom detta 
handlar om en studie som enbart kommer att handla om textanalys, kommer inga intervjuer eller 
fältstudier att göras. Det intressanta är inte heller att lyfta fram personer som står bakom de 
recensioner jag kommer att titta på, utan det som är i fokus är de texter som produceras inom 
jazzmusikens fält. Beroende på dessa aspekter ser jag inga etiska problem som kan uppkomma 
inom denna studie.  
 
När jag analyserar texterna ska jag titta på huruvida texterna bygger på redan existerande 
uppfattningar, eller är det nya uppfattningar som produceras? Går det att se återkommande 
uppfattningar som kan anses utgöra ”sanningar”, och hur och varför används dessa? Kan detta 
vara ett uttryck för kamp inom fältet? Påverkar dessa diskursiva praktiker diskursordningen och i 
förlängningen den sociala praktiken, och på vilket sätt? Diskursanalysen ska avslöja 
maktförhållanden i samhället: 
 

It is moreover a ’critical’ approach to discourse analysis in the sense that it sets out to make 
visible through analysis, and to criticize, connections between properties of texts and social 
processes and relations (ideologies, power relations) which are generally not obvious to people 
who produce and interpret those texts, and whose effectiveness depends upon this opacity.35

 

Kommunikativ händelse 
Den kommunikativa händelsen är det konkreta användandet av språket. Det kan vara en skriven 
text men det kan också vara det talade språket. Den skrivna texten kan exempelvis vara en 
nyhetsartikel, eller som i det här fallet, en musikrecension. Den kommunikativa händelsen består 
av tre dimensioner som står i ett dialektiskt förhållande till varandra. Den kommunikativa 
händelsen är samtidigt både social praktik, diskursiv praktik och text. 

                                                 
35 Norman Fairclough, Critical discourse analysis : the critical study of language (London, 1995), s. 97 
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Social praktik 
Den sociala praktikens nivå är det större sociala sammanhang där den diskursiva praktiken och 
texten ingår. Här är det också möjligt att inom den sociala praktiken använda sig av olika nivåer i 
analysen. Det kan vara den direkta kontexten där händelsen utspelar sig, eller det kan vara på en 
mer överordnad nivå där händelsen är en del av institutionella praktiker. Till sist är det även 
möjligt att analysera händelsen inom en större samhällelig kontext. Vilken eller vilka nivåer man 
väljer att använda sig av beror på var man vill lägga sin fokus i analysen.36

 

Diskursiv praktik 
På den diskursiva praktikens nivå är man intresserad av hur texter produceras, distribueras och 
konsumeras. Även här kan man också använda sig av olika nivåer i sin analys, beroende av vad 
man är intresserad av. Fairclough kallar dessa institutionella processer och diskursprocesser. De 
institutionella processerna skulle exempelvis kunna vara att studera hur TV-tittandet är en del av 
ett hushålls rutiner. Genom att titta på diskursprocesserna skulle man kunna studera vilka olika 
stadier en text genomgår.37 Det är på den diskursiva praktikens nivå som de två komplementära 
perspektiven, kommunikativ händelse och diskursordning, sammanfaller. Genom att använda sig 
av redan existerande diskursordningar eller genom att blanda olika diskursordningar i en text kan 
man se sociala förändringar. När redan existerande diskursordningar används bidrar detta till att 
reproducera redan existerande förhållanden, medan när diskursordningar blandas, så bidrar detta 
till att ändra en diskursordning.38 Detta är en specifik form av intertextualitet som Fairclough 
kallar interdiskursivitet. Denna interdiskursivitet kan handla om att analysera både hur genrer, 
diskurser och stilar används inom en diskursordning, internt, eller hur förhållandet ser ut mellan 
olika diskursordningar, externt.39

 

Text 
När man tittar på texten använder man sig av textanalys. Denna analys görs genom att titta på 
vilka ord som används och hur meningar är uppbyggda. Man tittar också på hur olika meningar 
kopplas samman eller hur en hel text är organiserad. Det man är intresserad av är textens mening 
och dess form, även om dessa kan vara svåra att skilja åt i praktiken.40 Det kan också vara svårt 
att skilja texten från den diskursiva praktiken, eftersom att när man om texten också i någon mån 
talar om produktions- och tolkningsprocesser.41

 

                                                 
36 Norman Fairclough, Media discourse (London, 1995), s. 62 
37 Ibid., s. 58 ff 
38 Ibid., s. 60 
39 Ibid., s. 64 
40 Ibid., s. 57 ff 
41 Norman Fairclough, Discourse and social change (London, 1995), s. 73 ff 
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Diskursordning 
När en text produceras så begränsas dess utseende av en social struktur, i det här fallet språket. 
Men detta räcker inte för att förklara hur texten kommer att se ut. Mellan den sociala strukturen 
och texten ligger sociala praktiker. Dessa sociala praktiker bestämmer vad som används ur de 
möjligheter som finns i den sociala strukturen. Diskursordningen är en del av denna sociala 
praktik. Diskursordningen kan sägas vara ett nätverk av sociala praktiker i en språklig aspekt. 
Diskurs framträder på tre olika sätt inom den sociala praktiken, som genrer, diskurser och stilar. 
Dessa element bestämmer vilka möjligheter som står till buds när en text produceras. 
Diskursordningen kan alltså ses som social organisation och kontroll av språket. Fairclough 
använder även begreppet agency. Det är inte bara den sociala strukturen och den sociala praktiken 
som formar hur texten ska se ut, utan även personen som skriver texten, den sociala agenten.42  
 

Discourses, genres and styles are both elements of texts, and social elements. In texts they are 
organized together in interdiscursive relations, relations in which different genres, discourses 
and styles may be ’mixed’, articulated and textured together in particular ways. As social 
elements they are articulated together in particular ways in orders of discourse – the language 
aspect of social practices in which language variation is socially controlled.43

 
Dessa olika element av diskursordningen finns närvarande i texten som agerande, representation och 
identifikation. Dessa kan ses samtidigt både i mindre delar av texten och i hela texter. Genrer, 
diskurser och stilar är respektive relativt stabila och varaktiga sätt att agera, representera och 
identifiera.44

 

Genrer 
Genres är ett specifikt sätt att i en social händelse agera eller interagera. Dessa kan definieras på 
olika nivåer. Fairclough kallar dessa pre-genres, disembedded genres och situated genres. Pre-genres är 
genrer på en hög abstraktionsnivå som spänner över olika sociala praktiker, exempelvis 
berättelser, vilka kan bestå av en mängd olika typer av berättelser. Disembedded genres är en 
genre som lyfts ut ur sitt ursprungliga sammanhang och som spänner över olika sociala praktiker 
och som skiftar i abstraktionsnivå.45 Situated genres är de genrer som tillhör en viss social praktik. 
När man analyserar en enskild genre så tittar man på aktivitet, sociala relationer och 
kommunikationsteknologi.46 Genrer realiseras i texten som agerande. 
 

                                                 
42 Norman Fairclough, Analysing discourse  (London, 1995), s. 22 ff 
43 Ibid., s. 37 
44 Ibid., s. 28 
45 För en utförlig diskussion om urbäddning, se Anthony Giddens, Modernitetens följder (Lund, 1996) 
46 Norman Fairclough, Analysing discourse  (London, 1995), s. 65 ff 
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Diskurser 
Diskurser handlar om olika sätt att representera olika aspekter av världen på. En del av världen 
kan representeras på många olika sätt, vilket gör att det är intressant att titta på relationerna 
mellan olika diskurser. Olika diskurser är olika perspektiv på världen, vilket hänger samman med 
vilka relationer människor har till världen. Därigenom påverkas också diskurserna av 
människornas position, deras sociala och individuella identiteter, och deras relationer. 
Relationerna mellan olika diskurser speglar också relationer mellan olika personer. Diskurser 
utgör en del av de resurser personer använder i relationer med andra, för att exempelvis 
samarbeta, tävla eller dominera. För att hitta olika diskurser i en text kan man: 

a) Titta efter olika delar av världen som representeras 
b) Se från vilka perspektiv dessa olika delar av världen representeras.47 

Diskurser realiseras i texten som representation. 

 
Stilar 
Stilar är den diskursiva sidan av hur en person agerar, dess identitet. Detta innefattar även hur en 
person identifieras av andra. Man skiljer här på social identitet och personlig identitet 
(personlighet). Även här kan man använda sig av olika abstraktionsnivåer. Fairclough använder 
begreppet characters. I detta exempel skulle man exempelvis kunna se recensenten som en 
karaktär, en roll, men som också, på en mindre abstrakt nivå, på samma gång använder sig av sin 
personliga identitet. Här kommer också frågan om agency in, hur personen som skriver texten 
påverkar.48 Stilar realiseras i texten som identifikation. 
 

Jazzkritik som konkurrensfält 

Recensionen som diskursordning 
Nu ska jag med hjälp av de tre överordnade begrepp som ingår i diskursordningen konkret 
analysera olika recensioner, och sedan sätta in dem i det större sammanhang som den 
kommunikativa händelsen utgör. Jag kommer under respektive rubrik mer utförligt beskriva de 
analytiska begrepp jag använder mig av. 

Genrer 
För att se hur recensionen är uppbyggd ska jag titta på den med utgångspunkt i Faircloughs 
genrebegrepp. När jag gör detta tar jag hjälp av tre olika begrepp, aktivitet, sociala relationer och 
kommunikationsteknologi. Begreppet aktivitet syftar på vad personer gör diskursivt. Olika aktiviteter 
har olika grad av diskursivt innehåll, men här inriktar vi oss på det diskursiva. Så för att titta på 
hur en recension är uppbyggd så kan vi börja med att se vad syftet med den är. För att kunna se 
detta kan vi använda oss av generic structure, för att försöka se hur recensionen är uppbyggd. Detta 
                                                 
47 Ibid., s. 124 ff 
48 Ibid., s. 159 ff 
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synsätt lämpar sig särskilt väl för texter som kan anses vara gjorda för att ett syfte, och där 
texterna har en återkommande struktur.49 Recensionen kan sägas vara en text som är skriven med 
ett specifikt syfte och som har en återkommande struktur. Recensionen ska rent konkret givetvis 
vara en förklaring av musiken för läsaren, men det kan också finnas andra, mindre synliga syften, 
som jag ska återkomma till. Förenklat kan vi säga att musikkritik består av beskrivning, tolkning 
och värdering. Beskrivningen kan sägas vara den objektiva beskrivningen av skivan eller det som 
händer på inspelningen, medan tolkning och värdering är de subjektiva värdeomdömena.50 Nu 
ska jag försöka att på ett mer konkret sätt visa hur recensionen av jazzskivor är uppbyggd genom 
att försöka hitta en generell struktur (generic structure) i de recensioner jag tittat på. Som jag 
nämnde ovan så finns det en mer objektiv beskrivning av inspelningen. Det kan handla om vad 
bakgrundsinformation om artisten/artisterna, vilka skivor de har gett ut tidigare vilken 
instrumentering som används osv. Här är ett exempel på hur en beskrivning kan se ut: 
 

Esbjörn Svensson trio har genom åren mejslat fram ett helt personligt uttryck och ’sound’ med 
en stark konstnärlig integritet. I grund och botten är det en pianotrio, där improvisationen 
ingår som en grundsten, men där man försiktigt adderat elektroniskt skapade ljud eller 
förvrängningar av de spelade instrumenten.51

 
Här är ett exempel på en tolkning av musiken, så då bygger på recensentens egen upplevelse av 
musiken, och således blir en subjektiv tolkning: 
 

[…] här tycker jag att trion mer konsekvent har vågat spela ’obekvämt’: hela skivan präglas av 
en dov, molande stämning som knappast kan kallas publikfriande. Musiken är ofta oroande 
och lämnar inte lyssnaren ifred.52

 
Eftersom syftet med en recension är att ge läsaren information om och kunskap en skiva och 
artist så är värdeomdömet givetvis en viktig del i en recension. Det är här recensenten ska ge 
uttryck för sin subjektiva åsikt om detta är en bra eller dålig skiva och därmed i förlängningen 
värd att köpa. Det är inte säkert att detta uttrycks explicit, utan det kan ligga implicit i texten, och 
att läsaren därigenom får dra sina egna slutsatser utifrån hur musiken har beskrivits eller tolkats 
av recensenten. Detta kräver en viss kunskap av läsaren, dels om generella regler för hur en 
recension är uppbyggd, men kanske också om hur en specifik recensent uttrycker sig och vilken 
musik som recensenten föredrar. Genom att uttrycka sig på detta sätt kan recensenten visa på att 
han besitter kapital, genom att kräva att läsaren ska ha en viss kunskap för att kunna förstå och 
dra nytta av recensionen. Det kan också vara ett sätt att uttrycka en hierarki, som jag återkommer 
till nedan. I det följande exemplet är det dock fråga om en mer explicit värdering av skivan: 
                                                 
49 Ibid., s. 70 ff 
50 Kristina Widestedt, Ett tongivande förnuft. Musikkritik i dagspress under två sekler (Stockholm, 2001), s. 40 
51 http://www.oj-jazz.com/texter2/cd_tidsv.htm#est (2005-03-21) 
52 Ibid. 
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Pianisten Jacob Karlzon med sitt mjuka anslag och sina lyriska kvalitéer bidrar verksamt till det 
lyckade helhetsresultatet, liksom Hans Anderssons trygga, rytmiska basgångar och det 
variationsrika, smakfulla trumspelet av Johan Löfcrantz.53

 
De exempel jag har givit här visar på ett explicit syfte med recensionen, att beskriva, tolka och 
värdera musiken. Men det kan också finnas mer implicita syften med en text, som inte 
framkommer lika klart vid en första genomläsning. För att koppla detta till diskussionen om 
Bourdieus fältbegrepp, skulle man kunna se recensionen också som ett sätt att ge uttryck för en 
viss kompetens, eller kapital, för att kunna förbättra eller upprätthålla en position inom fältet. En 
annan aspekt att titta på när man försöker analysera genre är sociala relationer. Ett sätt att se på 
sociala relationer mellan olika agenter, det vill säga individer, grupper och organisationer, är via 
social distans och social hierarki. Den sociala hierarkin handlar om maktutövning, vem som 
utövar makt mot någon annan.54 Hierarkin i recensionerna kanske inte är så tydliga vid en första 
anblick, men det som händer i recensionen är att recensentens försöker styra den som läser 
recensionen i en viss riktning. Dels konkret genom att säga vilka skivor som kan vara värda att 
köpa, men också mer underförstått. Genom att ge uttryck för en viss smak så framställer 
recensenten sig själv på ett visst sätt, och kan också säga till läsaren vilket som är den ”rätta” 
smaken.  
 
Den sociala distansen är beroende av på vilken nivå aktörerna arbetar. Exempelvis så kan 
organisationer operera på en global eller regional nivå, jämfört med individer som arbetar inom 
ett lokalt område.55 Vad gäller recensionerna så är det en individ som kommunicerar med en 
annan individ, så här borde det vara frågan om en liten social distans. Men den personen som 
skriver recensionen når också ut till en mängd personer, och inte bara till en enskild individ, så 
med det synsättet borde det innebära en större social distans. Detta vill jag även koppla samman 
med vilket kommunikationssätt som används. De recensioner jag har tittat på finns i tidskrifter, 
på Internet, eller både och. Detta kallar Fairclough one-way mediated communication, alltså 
envägskommunikation via medier.56 En recension i en tidning som antagligen till största delen 
bara har spridning inom ett land, borde ge en mindre social distans, än en recension på Internet 
som kan ha en global spridning. Samtidigt inverkar det faktum att det är fråga om en form av 
envägskommunikation i media, vilket gör att läsaren inte har så stor möjlighet att ge respons på 
vad som skrivs. Detta borde också vara en faktor som inverkar på den sociala distansen mellan 
skribent och läsare. Tidskriften eller den hemsida på Internet som tillhandahåller dessa 
recensioner skulle också kunna ses som institutioner inom musikkritiken som har en viss 

                                                 
53 http://www.oj-jazz.com/texter2/cd_tidsv.htm#asplund (2005-03-21) 
54 Norman Fairclough, Analysing discourse  (London, 1995), s. 75 
55 Ibid. 
56 Ibid., s. 77 
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legitimitet och på detta sätt upprätthåller en viss hierarki. Genom att dessa institutioner har 
makten att uttrycka sig om bra och dålig musik, har de också makten att gentemot läsarna att 
kunna påverka dem. 
 
Detta resonemang för oss in på frågan om legitimitet. Ett sätt att skaffa sig legitimitet på i en text 
är genom authorization. Med detta menas exempelvis att man i text hänvisar till personer som har 
någon form av institutionell auktoritet. Inom musikens område kan dessa personer exempelvis 
vara erkända musiker, som traditionellt varit och är respekterade. I en recension kan det 
exempelvis se ut så här: 

Ms. Allen’s voice is a chameleon; able to not only elicit memories of Joni Mitchell and Billie 
Holiday, but also reference modern singers such as Norah Jones, Jewel, and Annie Lennox.57

 
Ett annat sätt att visa på legitimitet är genom att hänvisa till tradition eller sedvänja. 
 

Although I haven’t read any quotes of Rosenwinkel mentioning his influence, I feel he pays 
particularly ’Mingusian’ attention to compositional detail, line writing (contrapuntal lines), and 
a befriending of dissonance.58

 
Nu har jag tittat på hur recensionen ser ut på ett mer övergripande plan, hur den grundläggande 
strukturen är uppbyggd. Nu ska jag gå vidare genom att titta på diskurser. 
 

Diskurser 
I det här avsnittet ska jag titta på hur framförandet på skivan framställs i recensionerna. Här ser 
jag framförandet som en specifik social händelse, och titta på hur denna händelse framställs av 
recensenten. I en specifik social händelse ingår det olika element. Det kan handla om olika 
former av aktivitet, personer, objekt, tid, plats och relationer etc. Här finns möjligheten att titta på 
vilka element som finns med i recensionen, vilka finns inte med, och vilka element som ges en 
framträdande plats.59 En annan aspekt av framställningen är hur konkret eller abstrakt den är. 
Framställningen kan variera från att beskriva en specifik händelse till att beskriva flera händelser 
på en mer abstrakt nivå. Än mer abstrakt blir det om beskrivningen sker på nivån av sociala 
praktiker eller sociala strukturer.60 Vi kan slå ihop dessa olika synsätt, vilka element som ingår, 
och hur konkret eller abstrakt dessa representeras. När en social händelse representeras, som i det 
här fallet i en recension, så framställs den inom en annan social händelse, vilket innebär att den 

                                                 
57 http://www.jazzreview.com/cd/review-15914.html (2005-03-21) 
58 http://www.jazzreview.com/cd/review-15884.html (2005-03-21) 
59 Norman Fairclough, Analysing discourse  (London, 1995), s. 135 ff 
60 Ibid., s. 137 ff 
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sätts in i en ny kontext och blir på detta sätt ”återkontextualiserad”. Fairclough kallar detta 
recontextualization.61  
 

In representing a social event, one is incorporating it within the context of another social 
event, recontextualizing it. Particular social fields, particular networks of social practices, and 
particular genres as elements of such networks of social practices, have associated with them 
specifik ’recontextualization principles’. These are specifik ’principles’ according to which they 
incorporate and re-contextualize social events. These principles underlie differences between 
the ways in which a particular type of social event is represented in different fields, networks of 
social practices, and genres.62

 
Detta synsätt blir mycket intressant om vi tänker oss att recensionen är en ny kontext för 
musikens framställning, och hur den textmässiga framställningen ”filtrerar” ut vissa delar av 
framförandet och ger dem olika grad av betydelse. Recensionen skulle då kunna ses som en 
uppsättning regler, och som följer ett visst mönster, vad gäller de variabler som jag nämnde ovan, 
när den specifika framställning som finns inspelad ska framställas i text. Här vill jag återknyta till 
det jag diskuterade ovan, hur en specifik inspelning så att säga fångar det specifika framförandet 
med dess improvisationer, och hur detta framförande ses som något unikt. Här ska jag nu 
försöka att mer konkret försöka visa på ett mönster i recensionerna, och med hjälp av frågan om 
recontextualization försöka se vad som återkommer, inte finns med, och hur abstrakt eller 
konkret saker presenteras. Först ska jag ta upp frågan om hur konkreta eller abstrakta 
recensionerna är, och ge några exempel på hur detta kan se ut. Det jag genomgående ser är att det 
finns en blandning i hur konkret händelserna framställs. Det kan vara på en väldigt konkret nivå, 
vilket nedanstående exempel visar: 
 

Nordström själv har adderat några frihetsgrader till sitt egna solospel som han ibland pressar så 
hårt att tonen i saxofonen spricker och blir hes. Det förefaller helt medvetet, och hela 
Nordströms spel andas självförtroende.63

 
På en mindre konkret nivå finns beskrivningar som inte gäller artisternas spel eller en specifik låt 
utan som mer behandlar musiken som en helhet.  
 

The artist’s multidimensional approach allows the soloists ample stretching room as the music 
is designed with variable flows and precision-oriented choruses.64

 

                                                 
61 Ibid., s. 138 ff 
62 Ibid., s. 139 
63 http://www.oj-jazz.com/texter2/cd_tidsv.htm#nordstrom (2005-03-21) 
64 http://www.jazzreview.com/cd/review-15999.html (2005-03-21) 
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Om vi förflyttar oss upp på en ännu mer abstrakt nivå, kan vi se att beskrivningarna mer handlar 
om jazz som social praktik eller struktur, och kan handla om vad som kan anses 
genreöverskridande eller vad som kan vara tillåtet för att det ska kunna kallas jazz. 
 

Jackie Allen, who has proven her ability to handle traditional jazz with her previous releases, 
proves to a capable interpreter of crossover material as well.65

 
Nu har jag med några exempel visat på olika grader av hur konkret eller abstrakt händelser kan 
presenteras i recensionerna. Nu ska jag försöka se vilka olika element som recensenterna 
beskriver i recensionen eller utelämnar, och vilka som ges en framskjutande roll i jämförelse med 
de andra. Jag börjar med att visa vilka olika aktiviteter som tas upp recensionerna. Givetvis så tar 
spelandet, eller utförandet en stor plats. Det är ju, som jag nämnde ovan, det specifika 
framförandet som egentligen står i fokus för recensionen, vilket medför att själva spelandet får en 
framträdande roll. Detta är alltså något som ”filtreras” ut genom den överföring av musiken från 
skivans form till textform som recensenten utför. Det kan handla om de enskilda musikernas 
framförande, eller om samspelet dem emellan. Här är ett exempel på hur aktiviteten kan handla 
om den enskilde musikerns spelande. 
 

Här väger han verkligen tonerna på guldvåg, allting faller på plats direkt och här finns inte 
någon onödig utsmyckning. Nordahl spelar alltså föredömligt enkelt, helt i linje med den 
romantiska och lyriska ådra som alltid varit påfallande i hans spel.66

 
Beskrivningar av spelandet kan även vara att beskriva aktiviteten som en form av kollektiv 
handling, där hela gruppens uttryck tas med på samma gång. 
 

Nonetheless, a sense of sovereignty prevails, as the trio’s signifying qualities retain a nouveau 
perspective that seemingly defies any diminishing connotations.67

 
Artisterna som medverkar på inspelningen är också något som lyfts fram i recensionerna. 
Återigen kan vi med hänvisning till inspelningens unika ögonblick, se hur artisterna framställs i 
texten. Oftast är det så i jazzsammanhang (och även inom annan musik) att inspelningen är 
fokuserad på en viss artist, som får hjälp av kompmusiker. Frontfiguren är då givetvis den som 
får mest uppmärksamhet, även om kompet också nämns. Det genomgående draget verkar vara 
att frontfigurens spel bedöms utifrån sitt egna spel, medan kompmusikerna också lika gärna kan 
bedömas utifrån hur väl de lyckas att kompa eller lyfta fram frontfigurens spelande. Detta hänger 
antagligen samman med hur pass känd och erkänd frontfiguren är. Detta kan också ses som en 
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värdering av artisten. Desto mer erkännande inom jazzscenen, desto större respekt hos andra 
inom detta fält, som andra musiker och recensenter.  
 
Eftersom jazz ofta är en instrumental musikform, så kan recensioner som behandlar instrumental 
musik givetvis inte innehålla kommentarer om texterna. Vid de tillfällen det finns sång, så verkar 
det inte vara så vanligt att kommentera textinnehållet. Detta delvis beroende på att det inom 
jazzen ofta är tolkningar av andras låtar som framförs, vilket gör att låtarna redan är välkända, 
och därmed också antagligen kända för läsaren. Eftersom jazzen traditionellt har handlat om att 
spela instrument, kan recensenterna vara väldigt konservativa vad gäller nya element som blandas 
in i musiken. Detta kan exempelvis vara elektroniska instrument, vilket kan få kritikerna att börja 
ifrågasätta om detta verkligen är jazz: 
 

Själv har jag svårt att förstå den odelade entusiasm den här tekniken möts med, vare sig det 
gäller DJ-producerad klubbmusik, hiphop eller fusion-experiment som mixar programmerade 
strukturer med ’levande’ spelad musik. Exakt ’maskinell’ rytm vid ett rimligt kritiskt lyssnande 
blir dödande monotont som här i sjätte spåret, 28 if.68

 
Citatet visar på ett visst avståndstagande från recensenten. Här ser man att denna musik inte 
riktigt passar in i dennes definition av jazz, och använder således sin makt som recensent att 
påpeka detta. Också det sätt på vilket han avfärdar musiken som monoton är intressant. I sin roll 
som recensent anser han sig lyssna kritiskt, vilket då underförstått andra lyssnare inte har 
förmågan att göra. Som recensent har han alltså förmågan och rätten att kunna generalisera och 
säga att all maskinellt skapad musik blir monoton vid kritiskt lyssnande. En annan aspekt av 
recensionen är de sociala relationerna. Det är ofta så att frontfigurerna inom jazzen framträder 
och spelar in skivor med en rad olika kompmusiker och uppsättningar av musiker. Detta är 
givetvis något som lyfts fram i recensionerna, och som jag också nämnde ovan. Vilka musiker 
som ingår i sättningen spelar förstås en roll för slutresultatet, men det ger också recensenten 
utrymme för att spekulera kring olika artisters framträdanden och hur de påverkas av samspelet 
med de andra musikerna. Detta kan också vara ett sätt för recensenten att visa på sin kompetens 
inom området, och räkna upp namn på olika musiker etc. Tid och plats är också en aspekt av 
inspelningen som kan tas upp i recensionen. Om det är en skiva som är inspelad i studio kanske 
inte detta är något som tas upp, om det inte är så att studion är som sådan är legendarisk där 
artister som är kända har spelat in tidigare. Detta används mer då det gäller liveinspelningar. 
Gärna då med någon legendarisk artist vars framträdande på just denna tid och plats är något 
välkänt. Vi kan nu försöka lyfta upp dessa exempel till en mer abstrakt nivå. Av de exempel jag 
har tagit upp, kan det vara så att vissa ges mer utrymme än andra, och vissa inte finns med alls i 
en given recension. Vi kan också titta på hur dessa element är ordnade i recensionen, och vad 
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som läggs till vad gäller förklaringar, legitimitet, omdömen.69 Genom att se på dessa som 
återkommande kan vi på en mer abstrakt nivå se hur vissa saker ”filtreras” i recensionen.  
 

Stilar 
Det som Fairclough kallar stilar är en persons identitet i en diskursiv aspekt. Vem du är avslöjas 
genom hur du talar och hur du skriver. Vi får här skilja mellan personlig identitet (personlighet) 
och social identitet. Ett sätt att se på identiteter i texter är att använda sig av karaktärer. Den 
karaktär som ligger närmast i denna uppsats blir då recensenten. Denna karaktär existerar på en 
hög abstraktionsnivå, eftersom denna karaktär har en stabilitet över tid och inom olika 
ämnesområden. På en mindre konkret nivå kan vi säga att det finns olika karaktärer av 
recensenter, eftersom det finns det flera olika sätt att ”vara” en recensent på. På textnivån, den 
mest konkreta, måste vi i texten försöka hitta olika sätt som dessa personer tar på sig rollen som 
recensenter.70

 
Ett sätt att se på hur karaktärer uttrycks i text är att titta på hur den som skrivit texten uttrycker 
modus, alltså med vilken visshet ett visst omdöme ges. Genom att recensenten kan välja hur han 
eller hon vill uttrycka olika värdeomdömen, kan man se hur personen som skriver identifierar sig 
själv.71 Ett annat sätt att se hur identiteten uttrycks i texten är att titta på hur värderande 
omdömen uttrycks, vad som är önskvärt eller inte önskvärt. Detta kan uttryckas ganska explicit, 
exempelvis genom att säga ”detta är en bra skiva”. Det kan också göras på ett sätt som är mer 
beroende av den specifika diskursen, exempelvis ”i den här låten finns det mycket 
improvisation”, vilket är något eftersträvansvärt i jazz, men inte i klassisk musik. Fairclough 
använder även begreppet assumed values, som han använder för värderingar som inte är lika tydliga 
i texten som de exempel jag tog upp ovan. Vi kan se värdeomdömen som kan ”triggas” av ett 
ord. Om det i en recension stod ”rösten hjälper till att” så skulle det antagligen komma ett 
positivt värdeomdöme om rösten efter ”hjälper till att”. På en ännu mer osynlig nivå finns det 
omdömen som inte triggas, utan som är allmänt vedertagna värden som recensenten och läsaren 
kan antas känna till.72 Här är ett exempel på hur det kan se ut i en recension: 
 

Solospelet bidrar till att lyfta musiken ur det välkända. ’Ruskträsks’ vässade och bluesiga altsax 
är alltid rolig att höra.73
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Här kan vi se hur recensenten beskriver hur solospelet lyfter musiken ur det välkända, vilket är ett 
exempel på hur ett värdeomdöme triggas. Det är också ett exempel på ett vedertaget värde som vi 
kan tänkas att både recensenten och läsaren känner till, eftersom det välkända här får ett positivt 
värde. Det är alltså bra att musiken inte liknar det välkända, utan är progressiv och vill utvecklas, 
vilket väl kan sägas vara en generell beskrivning av jazzen som genre, att den ständigt ska kunna 
förnyas och anta nya skepnader. Även hur recensenten använder ordet alltid säger något om hur 
han eller hon bedömer musiken. Genom att skriva ”alltid är rolig att höra” så visar recensenten 
på att han har ett personligt engagemang i just den musikern och dennes sätt att spela. Genom 
detta så visar recensenten på en hög grad av visshet för att detta är något bra. Genom att försöka 
se vad ”karaktären” recensent försöker framstå som eller försöker framhålla som önskvärt eller 
inte önskvärt i en recension, ska jag försöka visa vilken bild de visar av sig själva. Här ger en 
recensent uttryck, väldigt explicit, vad han tycker är viktigt med, eller kanske till och med vad som 
är jazz: 

Apropå den ibland förvirrade debatten om jazzens framtid tycker jag ’Alegria’ visar på en 
livskraftig, intressant och angelägen utvecklingslinje. Alla jazzgenrens idiomatiskt väsentliga 
beståndsdelar – instrumentklangen, den elastiska rytmiken, det långt drivna samspelet, 
spelskickligheten och improvisationskonsten – dominerar. De berikas av teman och strukturer 
hämtade från vitt skilda traditioner och nya ljudkombinationer tagna ur den västerländska 
konstmusikens orkesterklanger. Mästerligt arrangerat och orkestrerat är det, inte en samplad 
loop inom hörhåll. Musiken bär en mogen mästares signum. Leve hantverket!74

 
Detta skulle kunna vara ett sätt för recensenten att visa sin definition av jazz, och försöka 
upprätthålla någon slags regelbok för att andra recensenter eller för de som läser recensionen. 
Genom att peka på debatten om jazzens framtid, antagligen det faktum att jazzen finner nya äger 
och blandas upp med elektroniska instrument, så gör han här ett ställningstagande och försöker 
visa på vad han tycker är viktigt. Det som också framgår är motsatsen mellan det elektroniskt 
skapade musiken och musiken skapad av en skapare, alltså musiker, och att det är ett hantverk. 
Här skulle vi kunna använda oss av Bourdieus begrepp konsekration.75 Att någonting ”välsignas” 
beroende på att en viss person har skapat det. Just det faktum att musiken är skapad av en erkänd 
artist, gör också att musiken blir erkänd och upphöjd till något högre, den får ett större värde. Så 
här tydligt uttrycks det givetvis inte i recensionerna i vanliga fall. Genom att försöka dela upp 
recensionen i olika beståndsdelar, ska jag försöka visa på några olika saker som framkommer som 
viktiga för recensenterna. Vi kan titta på saker som: 
 

• Artisten 
• Framförandet 
• Musiken 
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Som jag redan har nämnt så fokuseras skivan vanligtvis kring en specifik artist. Är det en känd 
artist som recensenten redan är bekant med så kan de genom sitt sätt att skriva bara befästa 
artistens ställning inom jazzen. Antagligen skulle det vara svårt för dem att kunna ge negativa 
kommentarer, beroende på att de då inte spelar enligt ”spelets regler”, och på detta sätt visar sin 
okunskap. Om det däremot inte så kända artister, så kan de antagligen vara mer kritiska, även om 
de också kan ge goda omdömen.  
 

Jeff Baker just reincarnates standards, bringing a new appeal to them. This young talent is just 
a pure pleasure to experience, take the time to do so as well.76

 
Här ser man också hur viktig artisten är för låtarna. Jazzen bygger ofta på tolkningar av andras 
låtar, och då får artisten en framträdande roll. Som här, genom att ge dem ”nytt liv”. Eftersom 
låtarna kan komma i andra hand, så är det ofta musikernas spelande och skicklighet på sina 
instrument som kommenteras.  
 

Rundqvists trumspel är betydligt mer kraftfullt här än på nyss nämnda trio-inspelning, och 
Ståhls vibrafonspel är rörligt och idérikt. Magnus Broo bidrar också till att skapa spets och 
nerv, och gör gruppens uttryck mer varierat. Filip Augustssons basspel är lika fint som alltid. 
Kompositioner och solospel samverkar och skapar en mycket öppen och dramatisk musik.77

 
Om det är eget material som framförs, så kommenteras även kompositionerna, vilket vi kunde se 
lite av i föregående citat. Här ett citat som visar mer av detta: 
 

Den vibrerande och pulserande 26 steps kontrasterar således skarpt mot den närmast sakrala 
Carpe noctem, där trumpetspelet når majestätiska höjder. Titelspåret är ett annat utropstecken, 
ett intressant tema med läckert sordinerat spel av kapellmästaren. Pianisten Jacob Karlzon med 
sitt mjuka anslag och sina lyriska kvalitéer bidrar verksamt till det lyckade helhetsresultatet, 
liksom Hans Anderssons trygga, rytmiska basgångar och det variationsrika, smakfulla 
trumspelet av Johan Löfcrantz.78

 
De element som jag här har tagit upp, kan sägas vara genomgående för recensionerna. Sedan 
finns det ofta också en helhetsbedömning, vilket ovanstående citat också gav ett exempel på. Den 
karaktär jag diskuterar här hänger också samman med recensionen som genre och den 
recontextualization jag diskuterade ovan. Dessa begrepp flyter in i varandra, men generellt borde 
man kunna säga att genren ger ramarna för hur texten ska se ut. Vidare ger den nya kontext som 
musiken ska sättas in i begränsningar, det kan ses som en omöjlig uppgift att beskriva musiken 
med ord. Den karaktär som recensenten utgör ger också restriktioner för vad som kan skrivas 
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och inte. Detta hänger också samman med recensentens deltagande i spelet inom fältet och 
denne ska framstå som mer kunnig än den vanliga lyssnaren. 
 

Recensionen som kommunikativ händelse 
Nu har jag diskuterat recensionerna på en textmässig nivå, och tittat på hur recensenterna i skrift 
uttrycker olika omdömen om musiken. Nu ska jag försöka att föra samman dessa analyser till en 
helhet och föra samman detta med Pierre Bourdieus begrepp. Texten är en del av den 
kommunikativa händelsen och påverkas av den diskursiva praktiken och den sociala praktiken. 
Den påverkas också av diskursordningen, den sociala organisationen och kontrollen över språklig 
variation.79 Genom att försöka analysera texten och se hur den är uppbyggd så kan man försöka 
förstå dels diskursordningen, men även den diskursiva praktiken och den sociala praktiken. I den 
här analysen av recensioner har inte haft som tyngdpunkt att titta på de diskursiva praktikerna, 
även om de givetvis spelar in när en text produceras. Eftersom texten är en kommunikativ 
händelse, och som sådan också påverkas av den diskursiva praktiken, så skulle vi kunna ta hänsyn 
till en mängd olika saker. När texten produceras, skrivs, så skulle vi kunna anta att den som 
skriver texten också är medveten om vilka som kommer att läsa den. De recensioner jag har tittat 
på här, riktar sig till en publik som är intresserade av musik och jazz. Det är antagligen så att om 
recensionerna hade funnits i dagstidning, så hade de sett annorlunda ut. Även vad gäller 
produktionen av texten så hade förhållandena antagligen sett annorlunda ut och detta hade då 
återspeglats i texten.  
 
Det är givetvis svårt att dra konkreta gränser mellan de olika delarna av den kommunikativa 
händelsen. De har ett dialektiskt förhållande till varandra, och påverkar således varandra. De 
uppdelningar som jag gjort här mellan de olika nivåerna får ses som en konstruktion gjord för att 
analytiskt kunna studera de olika delarna. Den sociala praktiken är, som jag diskuterade ovan, det 
större sociala sammanhang där de texter jag har tittat på ingår. Den utgångspunkt jag har haft här 
är att den sociala praktiken utgörs av de begrepp från Bourdieu som jag har tagit upp. Även här 
är det svårt att dra klara gränser mellan de olika delarna av den diskursanalytiska ram jag har 
utgått ifrån, och att få Bourdieus begrepp att ingå i den. Begreppen flyter ihop och de 
utgångspunkter jag haft vad gäller Bourdieu, påverkar också antagligen på alla plan vad gäller 
diskursordningen och den kommunikativa händelsen. Även om detta problem föreligger så är det 
nödvändigt med distinktioner för analysens skull. Begreppen habitus och fält är kopplade till 
individen och utgör således en mer indirekt koppling till den sociala praktiken än vad begreppet 
fält utgör. Individen ingår som en del av den sociala praktiken, och dess handlingar utgörs av 
kommunikativa händelser. Fältet däremot utgör en struktur i den sociala praktiken där 
individerna har en position, något som ligger utanför individen. Jag har nu tittat på recensionen 
som genre, diskurs och stil. Genren ger ett visst regelverk för hur en jazzrecension ska se ut. 
                                                 
79 Norman Fairclough, Analysing discourse  (London, 1995), s. 24 
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Dessa regler beror på en rad faktorer, men man kan tänka sig att vissa av dessa regler bestäms av 
recensentens kapital och dennes position i fältet. Det kan tänkas att nykomlingarna inom fältet 
begränsas i vad de kan skriva med hänsyn till den tradition som finns inom fältet. De nya 
försöker kanske att föra in nya idéer för hur en recension ska skrivas, medan de som har varit 
med förut, de ortodoxa, försöker att bevara sitt sätt att skriva. Genom att göra detta, bevakar de 
också sitt monopol på det specifika kapital de besitter. Recensionerna känns väldigt homogena i 
sättet på vilket de är skrivna, och de är förvånansvärt lika upplagda. Formuleringarna känns 
ibland rent löjeväckande, när recensenten ska försöka förklara musiken i ord. Det kan kännas 
som att det mest är tomma ord, som egentligen inte betyder så mycket, utan kan tolkas hur som 
helst av läsaren: 
 

Musikens bas i övrigt är annars samspelet mellan Mattias Ståhl och Fredrik Rundqvist. Båda 
har stor känslighet och sinne för att hitta accenter och ackord som för musiken i nya 
riktningar.80

 
Recensionen som representation ger en bild av hur recensenten representerar omvärlden, i det 
här fallet främst musiken. Här borde det vara så att recensentens habitus och kapital spelar störst 
roll för hur musiken och framförandet på skivan framställs. Som jag ser det så ger habitus 
personens grundläggande stil eller uppfattning om saker och ting, medan kapitalet så att säga 
bygger på dessa egenskaper. Genom att inneha visst kapital och dra nytta av detta kan 
recensenten i recensionen utveckla sina åsikter och funderingar, och ge referenser till exempelvis 
andra artister. På detta sätt kan de också visa sina kunskaper för andra inom fältet och på detta 
sätt försöka förändra sin position inom fältet. Jag har också tittat på recensionen som stil. Detta 
är ett sätt att titta på identifikation i text. Här försöker man se hur recensenterna identifierar sig 
själva. Återigen borde det här vara recensentens habitus och kapital som främst lyser igenom. 
Genom att framställa sig själv på olika sätt kan skribenten ge uttryck för hur den ser sig själv. 
Dels sin personliga identitet, personlighet, och dels sin sociala identitet. Genom att skriva på olika 
sätt kan de välja hur de vill framställa sig själva för läsare och andra kritiker. Detta är givetvis en 
viktig aspekt, eftersom det är här de målar upp en bild av sig själva för andra. 
 
De jazzrecensioner jag har tittat på är alla skrivna av män. Det verkar som att jazzens utövare 
idag domineras av män, och att det också har varit så tidigare. Denna manliga dominans kan 
förklaras av att för krönikörerna har kvinnorna inom jazzen varit perifera, och att det under 
tidens gång har skapats en manlig dominans på grund av detta. Däremot verkar det som att 
lyssnandet idag är ganska jämnt fördelat mellan män och kvinnor, och har också varit det tidigare. 
Om vi däremot tittar på jazzmiljöerna är kvinnorna mer framträdande, särskilt vad gäller sången 
och dansen. Den typiska jazzidentiteten har faktiskt betecknats som kvinnlig. Under 1920-talet 
var det den nöjeslystna jazzflickan som med sin odisciplinerade kvinnlighet gjorde de 

                                                 
80 http://www.oj-jazz.com/texter2/cd_tidsv.htm#nordstrom (2005-03-21) 
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traditionsbundna oroade över en frisläppt kvinna. De samhälleliga ”kontrakt” mellan kvinnor och 
män som finns i samhället omskapas i olika moderniseringsprocesser inom olika delar av det 
samhälleliga livet. Jazzmusiken under 1920-talet blev en sådan arena där dessa processer ägde 
rum.81 När jazzen sedan steg i klasshierarkin så försvann kvinnorna från den. Deras roll som 
smakförmedlare förstärktes dock igen under swingeran i de länder där amerikanska soldater 
fanns. Även i Sverige så var danslystna kvinnor ett smakens avantgarde, men blev också fruktade 
som männens förförare och föraktade för att de följde modets nycker. Sången var för kvinnorna 
nästan den enda vägen de kunde ta till jazzen. Sång var något som var förknippat med det låga, 
schlagers behövde sång för att bli riktigt populära. Jazzlåtar som skulle bli populära behövde 
sång, vilket jazzmusikerna såg som att de fick ge efter för kommersiella krav och därmed något 
feminiserande. Arbetsdelningen var en makthierarki där instrumentalspel stod högre i kurs än 
sång och dans.82

 

Avslutning 
Jag har i denna uppsats försökt analysera hur recensenter av jazzmusik ger uttryck för sitt 
kulturella kapital i recensioner och hur de därigenom strider om positioner inom detta fält. Det är 
omöjligt att ta med alla aspekter som jag skulle vilja av detta område, eftersom detta är en 
begränsad uppsats vad gäller tid och utrymme. Som jag nämnde ovan så kan det vara ett problem 
att analysen är så pass uppdelad som den är. För analysen är det nödvändigt med denna 
uppdelning, men analysen kräver också en helhetssyn. Här har fokus legat på att på den mer 
textmässiga nivån analysera recensionerna och sedan försökt föra upp denna analys till en mer 
generell nivå med hjälp av några av Bourdieus begrepp. I recensionerna har jag sett uttryck för 
recensenternas vilja att visa sina kunskaper och använda begrepp som är återkommande och 
inom genren ser ut att vara vedertagna. För framtida forskning kan man tänka sig en mer 
övergripande analys som mer fokuserar på den diskursiva praktikens nivå och den sociala 
praktikens nivå. Det finns mer att säga i detta ämne också vad gäller mer klassmässiga frågor. Det 
man skulle kunna tänkas titta på skulle kunna vara recensenternas och läsarnas klassmässiga 
bakgrund och hur detta påverkar dem. I förlängningen också hur det de skriver påverkar de som 
läser och vilka det är som läser. Kan vi se en reproduktion av den smak som recensenterna kan 
sägas besitta? Är den inlärd, och kommer den att föras vidare som en klassmässig reproduktion 
av smak? För att fördjupa analysen ytterligare skulle intervjuer med skribenter och läsare kunna 
genomföras, för att kunna få även de inblandades syn på hur recensioner skrivs och hur de tolkas. 
Ytterligare fördjupning skulle kunna ske genom att mer titta på de processer som texterna 
genomgår vid produktionen, och i vilka sammanhang texten används och tolkas, och hur dessa 
processer och sammanhang påverkar texten och dess tolkande. 

                                                 
81 Johan Fornäs, Moderna människor. Folkhemmet och jazzen (Stockholm, 2004), s. 295 
82 Ibid., s. 298 
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