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1.  Inledning och Bakgrund 

Mitt intresse för konst skapades mycket tack vare ett intresse för populärmusik. Genom 

elektronisk och experimentell musik som jag ihärdigt lyssnade på under tonåren fick jag en 

introduktion till begrepp som dadaism och konstruktivism. När jag senare började läsa 

konstvetenskap fick jag en större förståelse för kopplingen mellan dessa band och artister och 

konstbegreppen. Det gick upp för mig att det fanns gott om likheter och i vissa fall direkta 

länkar mellan experimentell populärmusik och det som studerades inom ämnet 

konstvetenskap. Detta gav mig en intressegrund att stå på och viljan att lära mig mer om 

kopplingen mellan populärkultur och finkultur. Jag började tänka på banden/artisterna på ett 

nytt sätt och började uppmärksamma de konstnärliga koncepten omkring dem. Tanken att det 

skulle gå att skriva om dem inom ämnet konstvetenskap dök upp.  

När jag vid ett tillfälle såg ett videoklipp med det tyska syntbandet Kraftwerk kom 

insikten att det i allra högsta grad gick att med en konstvetenskaplig utgångspunkt undersöka 

konstnärlighet inom kontexten populärmusik. Klippet med Kraftwerk framstod mer likt en 

konstinstallation än ett framförande av en poplåt. Tanken att det vore intressant att undersöka 

själva interaktionen mellan populärkultur och finkultur uppstod. Det faktum att mitt intresse 

för finkulturens konst skapades mycket tack vare populärmusik stärkte viljan att närmare 

undersöka hur de här två världarna har påverkat varandra. Fokus kom att ligga på 

populärkulturens bruk av konstnärliga tillvägagångssätt och idéer med ursprung i ”The Fine 

Arts” (finkulturens konst).  

Till en början var det tänkt att denna undersökning skulle inrikta sig på den 

kanoniserade visuella konsten och hur aktörer inom populärkulturen påverkats av denna 

konstform. Jag tänkte då inte på att ljud också kunde vara konst och att det sedan början av 

den modernistiska fasen funnits konstnärer som experimenterat med musik och ljud parallellt 

med deras arbete som visuella konstnärer. Ju fler texter jag läste om interaktionen mellan 

populärkultur och finkultur framstod den konstnärliga hanteringen av ljud och begreppet 

ljudkonst som viktiga och intressanta fenomen att undersöka. 

 Sedan sent 1960-tal har aktörer inom populärkulturen låtit sig påverkas av det 

finkulturella avantgardet. Den mest påtagliga och framgångsrika överföringen av idéer från 

finkulturen till populärkulturen påträffas i min mening inom kontexten avantgardistisk musik 

och ljudkonst. Fokus kom därför att hamna på hur aktörer inom en populärkulturell kontext 

påverkats av finkulturens konstnärliga strategier inom kontexten avantgardistisk musik och 

ljudkonst. Om läsaren tycker det verkar egendomligt att en konstvetenskaplig uppsats inriktar 
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sig på musik ber jag att få påminna om att ljud också kan vara konst och att det är ljudkonst 

och ett utökat musikbegrepp som i första hand är i fokus.1 

Till denna uppsats medföljer en ljudbilaga. Denna spellista kommer från 

onlinetjänsten Spotify. Spellistan går att komma åt i Word-versionen av uppsatsen. Länken är 

denna: konst D. Om uppsatsen läses som Pdf eller utskrift går det att skriva/kopiera in länken 

i fotnoten två i en webbläsare2. Genom att markera länken kommer instruktioner om hur den 

öppnas (öppna hyperlänk verkar fungera bäst för pc). Spotify valdes på grund av dess 

lättillgänglighet och därför att en mycket stor del av den musik och ljudkonst som diskuteras 

är disponibel där. Musikstyckena/ljudkonsten är främst placerade i spellistan i den ordning de 

först diskuteras. Det är inget tvång att lyssna igenom hela denna spellista för att förstå 

uppsatsen. Undersökningen och diskussionerna står för sig själva. Däremot skapar det en 

större förståelse för det som avhandlas om spellistan åtminstone delvis lyssnas igenom.   

 

1.1. Syfte, metod och avgränsning 

Syftet med denna uppsats är att med konstformen ljudkonst och det som jag kallar för den 

konstnärliga hanteringen av ljud i fokus undersöka en interaktion mellan finkultur och 

populärkultur. Syftet är även att undersöka hur populärkulturen etablerat sig som en social 

organisation där konstnärlig verksamhet är möjlig −  även inom en kommersiell kontext. 

Fokus ligger på aktörer inom den populärkulturella konstvärlden som använt sig av 

konstnärliga strategier med rötter i den finkulturella konstvärlden. Undersökningen spårar 

ljudkonstens historiska bakgrund och främst de förlopp som bidragit till att det är en 

gränsöverskridande konstform. Att ljudkonst faktiskt är en gränsöverskridande konstform kan 

sägas vara uppsatsens tes eller påstående som undersöks.  

Ett annat syfte är att uppmärksamma begrepp som det konstvetenskapliga fältet i 

dagens läge sällan uppmärksammar, närmare bestämt ljudkonst och populärkultur. Överlag 

får populärkulturella fenomen dåligt med utrymme inom konstvetenskapen, därför kändes det 

speciellt viktigt att inom en konstvetenskaplig kontext belysa konstnärlig verksamhet inom 

populärkulturen. Det finns många konstformer utöver ljudkonst vilka framstår som 

gränsöverskridande. Ljudkonst har emellertid en unik position som gränsöverskridande 

konstform på grund av dess historiska bakgrund. Ljudet som konstnärligt medium och den 

konstnärliga behandlingen av ljud var från första början gränsöverskridande fenomen. Ljudet 

                                                 
1 Vad som menas med ett utökat musikbegrepp och det lite otydliga begreppet ljudkonst kommer att diskuteras i 
avsnittet ”Ljudkonst och det utökade musikbegreppet”.   
2 http://open.spotify.com/user/mrfantasy/playlist/6CvOvMAfGXKVnbcVIih0Hp 
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som ett konstnärligt objekt har figurerat antingen inom både en finkulturell och en 

populärkulturell kontext, eller inom en ännu inte definierad kontext. Framväxten av det som 

skulle komma att klassificeras som ljudkonst ägde först och främst rum inom en finkulturell 

kontext. De aktörer som utvecklade ljudet som konstnärligt medium tillhörde emellertid till 

största delen ett avantgarde som var inriktat på att bryta ned gränser − både mellan konsten 

och livet och mellan högt och lågt inom konsten.  

Den metod som användes kan klassificeras som empiriskt undersökande. Den 

empiriska undersökningen innefattar en fördjupning i litteratur och andra källor, studiet av 

konst och konstnärer etc. Då många jämförelser av varierande sort utfördes kan metoden även 

klassificeras som rent komparativ. Till de utförda intervjuerna användes en kvalitativ 

intervjumetod som diskuteras i ett separat avsnitt.  

Uppsatsens omfattning är stor − diskussionen går från den tidiga modernismen fram 

till det samtida konstklimatet. Om detta framstår som en omfattande period att behandla bör 

det då poängteras att den egentliga avgränsningen är ljud som ett konstnärligt medium. Valet 

av konstnärer, stilarter, band/artister är grundat på huruvida det går att med uppbackning av 

källmaterial fastställa en betydelse för utvecklingen av den populärkulturella konstvärlden 

och/eller ljudkonsten. Huvudaktör i undersökningen kom att bli den amerikanske 

avantgardekompositören och konstfilosofen John Cage (1912-1992). Cage är till stor del 

ljudkonstens fader. Sedan valdes också det svenska syntbandet/projektet Twice a Man som ett 

exemplifierande hjälpmedel för undersökningen. Medlemmarna Dan Söderqvist (1953-) och 

Ingmar Ljungström (1953-) som alltid utgjort stommen i Twice a Man har sedan mitten av 80-

talet arbetat både inom populärmusikens domän och varit delaktiga i konstprojekt inom en 

finkulturell kontext − de befinner sig bokstavligen mellan två konstvärldar. Jag fick tillfälle 

att intervju Dan Söderqvist och Ingmar Ljungström om deras verksamhet. På grund av 

medlemmarnas erfarenhet av konstnärligt gränsöverskridande aktivitet blev Twice a Man ett 

utmärkt hjälpmedel för undersökningen.   

 

1.2. Frågeställningar 

Undersökningen utgår ifrån dessa frågeställningar:  

 

Vilka faktorer har bidragit till att populärkulturen hävdat sig som en konstvärld? 

 

Vilka faktorer har bidragit till att ljudkonst i dag är en gränsöverskridande konstform? 
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1.3. Disposition 

Denna uppsats diskuterar inledningsvis bakgrunden till valet av ämne, sedan presenteras 

syftet, metoden, avgränsningen samt frågeställningen. Sedan följer denna disposition, efter 

detta kommer ett avsnitt som definierar ljudkonstbegreppet, det utvidgade musikbegreppet, 

samt vad som menas med den konstnärliga hanteringen av ljud. Sedan följer en teoretisk 

referensram som behandlar sociologen Howard Beckers begrep konstvärld samt en 

genomgång av den kvalitativa intervjumetoden. Efter detta följer; ett avsnitt som presenterar 

litteratur och andra till undersökningen nyttjade källor samt ett kort biografiskt avsnitt om 

syntbandet/projektet Twice a Man. Sedan inleds den undersökande delen av uppsatsen. Till en 

början presenteras konsthistorikern John A. Walkers begrepp Cross-over. I detta avsnitt 

diskuteras Twice a Man som ett klargörande exempel. Det här avsnittet som egentligen tillhör 

den teoretiska referensramen har placerats på det här sättet på grund av avsnittets 

undersökande natur och att det sätter en ton för undersökningen som sedan följer.  

Undersökningen är uppdelad i tre delar. Dessa är historiskt och tematiskt indelade. 

Avsnittens historiska tidsrymd är ungefärlig. Det är snarare historiska skeden som behandlas i 

jämförelse med undersökningen av en specifik tidsperiod. Namnen på avsnitten är baserade på 

deras respektive tema. Det första avsnittet benämns ”Avantgardet och den populärkulturella 

konstvärldens framväxt”. Tidsrymden för detta avsnitt är från 1910-talet till tidigt 1970-tal. 

Inledningsvis avhandlas stilarterna dadaism och futurism, den franske radioingenjören Pierre 

Schaeffer (1910-1995) samt John Cage. Sedan diskuteras framväxten av konstnärlig 

verksamhet inom populärkulturen, detta inkluderar experimentell musik, posterkonst och 

ljusshower. I detta avsnitt diskuteras hur den populärkulturella konstvärlden hävdar sig som 

en värld där ickekommersiell konstnärlig verksamhet är möjlig. Mötet mellan finkultur och 

populärkultur behandlas med fokus på popkonst.  

 Det andra avsnittet benämns ”Avantgardistiska tendenser inom populärmusik”. Detta 

avsnitt sträcker sig från det sena 1960-talet till början av 1980-talet. I den här delen av 

undersökningen behandlas först och främst populärkulturella band/artister med 

experimentella/avantgardistiska tendenser. Undersökningen avhandlar konstnärligt 

orienterade rörelser samt enskilda aktörer som är tongivande för utvecklingen av den 

populärkulturella konstvärlden och den konstnärliga hanteringen av ljud. De populärkulturella 

rörelserna som står i fokus är punkrörelsen och den så kallade krautrockrörelsen. Detta avsnitt 
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spårar också aktörer som på ett nyskapande sätt nyttjat den populärkulturella konstvärlden 

som en arena för konstnärlig verksamhet. 

 Det tredje avsnittet benämns ”Ljudet tar plats i den populärkulturella konstvärlden”. 

Detta avsnitt spänner mellan det tidiga 1980-talet fram till dagens läge. I det här avsnittet 

fokuseras det främst på en utvecklande diskussion kring ”den konstnärliga hanteringen av 

ljud”. Populärkulturella stilar i centrum för undersökningen är ambient och industrimusik. Här 

diskuteras även band/artister som lyckats motstå kommersiella krafter och producerat 

innovativt och konstnärligt material inom den populärkulturella konstvärlden. Till sist 

avhandlas den populärkulturella konstvärldens tillstånd i dag samt ljudkonstnärens roll som 

gränsöverskridande aktör. Efter dessa tre avsnitt följer det sista kapitlet i denna uppsats som 

utgörs av en avslutande diskussion och sammanfattning av uppsatsen.   
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2. Ljudkonst och det utökade musikbegreppet  
Den definition av begreppet ljudkonst som diskussionerna i denna uppsats utgår ifrån är 

skapad av den amerikanske musikern/ljudkonstnären och författaren Alan Licht (1968-) som i 

sin bok Sound Art. Beyond Music, Between Categories, delar in ljudkonst i tre kategorier. I 

tidskriften  utida Musik med tema Ljudkonst: rumsliga aspekter (2006) avhandlar 

musikvetaren och kulturskribenten Anders Engström samt ljudkonstnären Åsa Stjerna 

begreppet ljudkonst. Engströms och Stjernas undersökning av ljudkonstbegreppet blev också 

en värdefull informationskälla.  

 

Ljudkonst är enligt Alan Licht följande:3  

 

1. En installerad ljudmiljö som preciseras av en plats eller ett akustiskt utrymme och inte av 

tid. Ljudkonstverket ställs ut på ungefär samma sätt som ett visuellt konstverk (målningar 

etc.). Ljudinstallationen strävar ofta efter elimineringen av tid och vill efterlikna upplevelsen 

av att betrakta ett visuellt konstverk. Det kan exempelvis röra sig om repetitiva ljud som 

skapar en känsla av varaktighet, detta bidrar i sin tur till att ljudkonstverket, likt ett visuellt 

konstverk, kan analyseras i detalj.4   

 

2. Ljudkonst är visuella konstverk som även har en ljudproducerande funktion − exempelvis 

ljudskulpturer. Denna form av ljudkonst är ofta på ett eller annat sätt interaktiv.5 

 

3. Ljudkonst kan även röra sig om ljud skapade av visuella konstnärer. Detta innefattar 

målerikonstnärer, skulptörer med mera, främst personer som inte är tränade musiker men 

använder ljud som en förlängning av en specifik estetik.6  

 

Frågan vad som är och vad som inte är ljudkonst är inte helt okomplicerat − det är i dagens 

läge inte ett begrepp som det finns en enhetlig eller tydlig definition av. Förutom att begreppet 

i sig är otydligt kan det också innebära olika saker i olika delar av världen. I Tyskland och 

speciellt Berlin finns det en stor scen för ljudkonst. När det tyska begreppet Klangkunst 

                                                 
3 Licht summerar sin definition av ljudkonst i tre punkter likt dessa. Jag har fritt översatt dessa punkter och i 
mina tre punkter utökat med partier från andra delar av Lichts bok.  
4 Alan Licht, Sound Art: Beyond Music, Between Categories (New York 2007), s. 16-17. s. 119-122. 
5 Ibid. s. 16-17. s. 199-203. 
6 Ibid. s. 16-17. 
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diskuteras menas för det mesta ljudinstallationer med fokus på rumslighet − det vill säga ett 

med ljud och bild filosofiskt utforskande av begreppen tid och rum. Det svenska 

ljudkonstbegreppet kan enligt Engström/Stjerna innefatta många olika saker; det bygger på en 

avantgardistisk tradition, det står i relation till ett utvidgat musikbegrepp, John Cage, 

gränsöverskridningar, alternativa ljudbehandlingar, samt populärmusikaliska utryck som 

electronica. Engström/Stjerna menar att det svenska bruket av ljudkonstbegreppet sällan avser 

ljudskulpturer eller ljudinstallationer.7  

Det anglosaxiska begreppet Sound Art används enligt Engström/Stjerna främst inom 

kontexten experimentell musik och hänvisar sällan till installationsformen.8 All amerikansk 

diskurs följer emellertid inte den linjen. Alan Licht, som är amerikan, framhåller att 

experimentell musik har varit en viktig bidragande faktor till utvecklingen av ljudkonst, men 

det är per definition inte ljudkonst. Licht betonar att ljudkonst främst hör hemma i ett 

utställningssammanhang och inte i ett föreställningssammanhang.9  

Ljudkonst avhandlas i denna undersökning främst utifrån Lichts definition. Fokus 

ligger på följande aspekter; ljudkonstens förmåga att konceptuellt efterlikna visuella 

konstverk, en eliminering av tidsaspekten, samt konstnärens/ickemusikerns ljudskapande som 

en konstnärlig aktivitet. Konstnärens ljudskapande har oftast när det handlar om ljudkonst 

inget med musik i traditionell bemärkelse att göra. Det handlar om konstnärer som trots, eller 

tack vare, avsaknaden av teknisk kunnighet inom musik, experimenterar med ljud. Som Licht 

framhåller har detta fenomen till stor del rötterna i dadaismen och inställningen att en idé går 

före teknisk skicklighet.10 I denna uppsats diskuteras den konstnärliga hanteringen av ljud, 

med detta åsyftas ett experiment med eller en manipulering av ljud vars resultat skiljer sig så 

mycket ifrån begreppet musik att det blir mer korrekt att tala om en sorts ljudkonst eller en 

konstnärlig hantering av ljud. Främst handlar den konstnärliga hanteringen av ljud om 

konstnären och ickemusikerns experimenterande med ljud.  

Det utökade musikbegreppet som diskuteras genom uppsatsen innebär inkluderingen 

av icke-musikaliska ljud i kontexten musik eller ljudkonst. Med icke-musikaliska ljud menas 

ljud som skapas med föremål som från början inte var menade som musikinstrument. Detta 

begrepp har först och främst rötterna i John Cages konstfilosofi. Ambient är ett begrepp som 

diskuteras vid flera tillfällen i denna uppsats, detta är ett slags meditativ och ofta elektronisk 

                                                 
7
Anders Engström & Åsa Stjerna, ”Ljudkonst  − den svenska modellen”, i tidskriften  utida Musik Tema 

Ljudkonst: Rumsliga aspekter 4:1/2006:07, s. 12. 
8 Ibid. s. 8.  
9 Licht, s. 14. s. 136. s. 218. 
10 Ibid. s. 142. 
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form av populärmusik. Inom ambient används inte sällan icke-musikaliska ljud. Electronica är 

en form av elektronisk populärmusik som är besläktad med ambient. Electronica används ofta 

som ett samlingsnamn på alternativ elektronisk populärmusik.  

 

2.1. Teoretiskt ramverk: begreppet konstvärld 

Konstsociologen Howard S Beckers bok Art Worlds har inspirerat tankegångar och idéer i 

denna uppsats. Becker diskuterar konstnärlig verksamhet utifrån begreppet konstvärld. Enligt 

Becker består en konstvärld av alla de personer som är nödvändiga för att färdigställa den 

produkt som, inom den specifika konstvärlden men även eventuellt på andra håll klassificeras 

som konst. Becker vill titta närmare på hur samarbetet inom etablerade nätverk som 

producerar någon form av konst fungerar. Han vill även undersöka vilka personer förutom 

konstnären själv som är nödvändiga för att ett konstverk ska bli till. Han framhåller att 

konstvärldar inte har några klara gränser och att det inte går med säkerhet att säga att en 

person tillhör en konstvärld men inte en annan. Även om en konstvärld försöker särskilja sig, 

stå på egna ben, så har den enligt Becker alltid ett förhållande med de andra världarna, den 

delar exempelvis resurser och personal. 

 En ny konstvärld skapas enligt Becker när personer som inte samarbetat tidigare går 

samman för att producera någon form av konst. Dessa personer jobbar utifrån nya 

förutsättningar och/eller använder gamla metoder på ett outforskat sätt. Becker framhåller att 

en ny konstvärld ofta till en början inte är en egentlig konstvärld − konstnärlighet är oftast inte 

en tillräckligt stark eller kommersiellt gångbar faktor för skapandet av den omfattande 

organisation som en konstvärld utgör. Becker menar att en ny konstvärld kan växa fram 

genom nya sätt att tänka och agera, utforskandet av möjligheter kan leda till ett nytt koncept. 

Han betonar att nya konstvärldar kan växa fram genom att det finns en ny publik att 

tillmötesgå.  

Beckers teori fokuserar inte bara på alla de individer som bidrar till det färdiga 

konstverket, även betraktarens gensvar på själva produkten diskuteras. Om ingen ser något i 

verket, om ingen individ finns där för att uppskatta det på ett estetiskt plan, är det i Beckers 

mening inte intressant, det är då inte ett konstverk. Han poängterar att det kan finnas en 

svårighet i att säga vem som är en konstnär eller inte, då uppdelningen av arbetet med en 

konstprodukt från och till ändras.  

Att få titeln konst på en produkt kan enligt Becker vara en viktig resurs för upphovsmannen 

om det ger fördelar över att inte kunna klassificera det som producerats som ett konstverk. De 
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tillgängliga resurserna kan emellertid visa sig vara de samma eller bättre inom en annan 

konstvärld, och det kan där gå att göra i princip samma sak fast under ett annat namn. Becker 

skriver att nya konstformer, vid uppkomsten, tävlar om utrymme inom konstvärlden. Det 

skapas emellertid också nya faciliteter vid uppkomsten, det vill säga, det skapas nya ställen 

där något kan förmedlas, nya format där något kan utryckas. En ny konstform måste kämpa 

för att bli accepterad på många sätt, den måste skaffa olika sorters resurser, få individer att 

hjälpa till med distribution med mera, men inte minst måste den bli accepterad som 

konstform. Rätt personer måste bli övertygade om att det faktiskt rör sig om konst.11  

När den finkulturella konstvärlden diskuteras i denna uppsats åsyftas främst den 

institutionaliserade och/eller kanoniserade konsten och musiken och de platser där den kan 

upplevas. Den finkulturella konstvärldens platser är exempelvis museer och operahus. När 

den populärkulturella konstvärlden diskuteras menas främst musik och konst som upplevs och 

produceras utanför en institutionell kontext. Den populärkulturella konstvärldens platser är 

exempelvis rockklubben.  

Det är emellertid inte avsikten att i denna uppsats definiera eller avgränsa någon 

konstvärld, Becker betonar att det inte går att sätta en gräns kring en konstvärld och det skulle 

inte heller tjäna något syfte med ett försök till detta. Däremot ska det med Beckers teori som 

hjälpmedel utföras en undersökning av följande fenomen: När platser som museer börjar 

acceptera populärkulturella uttryckssätt och produkter i sina utställningar − samt när 

konsertlokaler och rockklubbar där konst tidigare inte haft ett hem blir ställen där konst inte 

bara vistas utan också hittar en ny publik. Undersökningen observerar hur gränsen mellan de 

två konstvärldarna tunnats ut men främst hur den populärkulturella konstvärlden utvecklats 

till en verklig konstvärld, det vill säga en fungerande organisation med egna resurser, 

faciliteter, aktörer etc.  

Även om det i dagens läge går att konstatera att gränsen mellan populärkultur och 

finkultur är otydlig, finns det historiskt mer påtagliga skillnader mellan konstvärldarna. Då det 

i denna uppsats framförallt är en historisk period som behandlas blir uppdelningen mellan en 

populärkulturell och en finkulturell konstvärld både genomförbar och lämplig. Den 

finkulturella konstvärlden var under större delen av 1900-talet mer så än idag tydligt elitistisk, 

och den är även i dagens läge i jämförelse med den populärkulturella konstvärlden mindre till 

storleken.  

                                                 
11 Howard S. Becker, Art Worlds (London 1982), s. 34-39. s. 131-134. s. 156-157. s. 310-313. 
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Den populärkulturella konstvärlden fick länge kämpa för att dess artefakter skulle 

accepteras som konst och att dess aktörer skulle uppnå status som konstnärer, detta mycket på 

grund av själva storleken. En vanlig inställning är att det som tilltalar den breda massan inte 

kan vara konst. I dagens kulturklimat är det emellertid fullt möjligt att skapa något 

konstnärligt inom en populärkulturell kontext och den elitism som historiskt funnits inom 

finkulturen är inte längre lika påtaglig. Det förlopp som bidragit till denna utjämning mellan 

de två konstvärldarna kommer med den konstnärliga behandlingen av ljud och begreppet 

ljudkonst i fokus att undersökas.    

 

2.2. Intervjumetod  

En del av undersökningen i denna uppsats består av intervjuer med medlemmarna i 

syntbandet/projektet Twice a Man, till dessa intervjuer användes en kvalitativ intervjumetod. 

Intervjusituationerna bestod av en dialog öga mot öga med inspelningsutrustning samt 

kompletterande samtal över telefon. Den kvalitativa metoden kan kortfattat sägas innebära en 

sokratisk dialog mellan intervjuare och intervjuobjekt. Som guide till att bygga upp 

intervjuernas struktur och att analysera deras innehåll användes den norske psykologen 

Steinar Kvales (1938-2008) bok Den kvalitativa forskningsintervjun (2008) samt Berit 

Lundmans och Ulla Graneheims papper, Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness (2003).  

I en kvalitativ intervju byggs kunskap upp genom ett utbyte av synpunkter mellan två 

personer i kommunikation om ett gemensamt intresseområde, den är koncentrerad på 

samspelet mellan intervjuare och intervjuobjekt och att kritiskt uppmärksamma det som sägs. 

I det Kvale definierar som ett filosofiskt samtal är det ett mer eller mindre jämställt 

förhållande där det funderas och ifrågasätts från bådas sida.  

Den kvalitativa forskningsintervjun är per definition halvstrukturerad och saknar i 

stort sett standardiserade procedurer. Den passar varken i en strängt strukturerad form eller i 

ett helt öppet samtal. Det fokuseras på teman och förslag till frågor. Intervjuerna i denna 

undersökning kretsade just kring teman och utvecklades med hjälp av följdfrågor. Den 

kvalitativa intervjun är upplagd så att de båda parterna (intervjuare och intervjuobjekt) 

diskuterar ett gemensamt intresse. Med en sokratisk dialogform söker man efter mening och 

sanning i samtalet. De två parterna utbyter kunskaper och genom denna mänskliga interaktion 

bygger intervjuaren upp värdefull kunskap.12  

                                                 
12 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund 1997), s. 11-27. s. 32. 
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I Lundmans/Graneheims text görs det ett antagande att verkligheten kan tolkas på 

olika sätt och att förståelse är beroende av subjektiv tolkning. Det förutsätts att en text alltid 

involverar flerfaldiga betydelser och att det alltid finns en grad av tolkning när man närmar 

sig en text − detta är centralt när trovärdighet diskuteras i kvalitativ analys. Ett grundläggande 

tema när kvalitativ innehållsanalys utförs är att bestämma om analysen ska fokusera på det 

bevisande och manifesterande innehållet eller det latenta. Det vill säga det rent uppenbara, det 

synliga och det som texten säger i kontrast till en underliggande mening. En underliggande 

mening kan sägas vara förhållande aspekten mellan intervjuare och intervjuobjekt och det 

som texten talar om. Det som eftersträvas i de utförda intervjuerna är en jämvikt mellan ett 

manifesterande innehåll och en underliggande mening.     

Lundman/Graneheim diskuterar hur en text alltid har flera betydelser och tolkningen 

är färgad av forskarens personliga bakgrund. Det gäller att gå en balansgång mellan att sätta 

in för mycket i texten och att inte alls våga tolka. Detta var bra att ha i åtanke under arbetets 

gång då det fanns flera tillfällen då upptäckter kunde antingen övertolkas eller nästan bortses 

ifrån i rädsla för just övertolkning. Ett effektivt sätt att undvika fallgroparna i tolkningen av 

intervjuerna var att använda följdfrågor i kompletterande intervjuer för att utveckla 

resonemang och verifiera eller falsifiera teser.13 

Intervjumaterialet har behandlats utifrån en hermeneutisk tolkningsmodell, vars syfte 

är att skapa en giltig och enhetlig förståelse av texten. Den hermeneutiska cirkeln, som är 

själva tillvägagångssättet inom den hermeneutiska tolkningen, tittar på enskilda delar i en text 

i ljuset av helheten. De enskilda delarna kan ändra den enhetliga betydelsen som vidare kan 

komma att ändra de enskilda delarnas betydelse. Det rör sig alltså bokstavligen om ett slags 

cirkelresonemang. När det inte längre finns några inre motsägelser i texten, då en rimlig 

mening kan hävdas, då kan cirkeln avslutas. Denna metod följdes då det fanns enskilda delar, 

mindre teman, som dök upp i intervjun för att sedan utvecklas.  

Dessa mindre teman gav möjligheten att utforska mönster i det huvudsakliga ämne 

som hade valts för uppsatsen. Nya intervjuer samt en utökning av litteraturmaterialet blev 

nödvändigt för att undersöka de mindre delarnas betydelse. De utförda intervjuerna 

transkriberades till största delen i formen av talspråk. Pauser, skratt, betoningar och liknande 

skrevs bara ned när det framstod som nödvändigt för undersökningens skull att göra så.14   

 

                                                 
13 Ulla Graneheim & Berit Lundman, Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and 

measures to achieve trustworthiness (Umeå Universitet 2003), s. 109-111. 
14 Kvale, s. 49-54. s. 147-154.  
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2.3. Litteratur och övriga källor  

Litteraturen i denna uppsats är hämtad både från det vetenskapliga och från det 

populärvetenskapliga fältet. Det sistnämnda inkluderar artiklar/intervjuer/reportage hämtade 

från tryckta och otryckta källor av varierande sort. Eftersom denna uppsats behandlar 

interaktion mellan populärkultur och finkultur passade det sig bra att också litteraturen 

hämtades från två olika världar. Till en början undersöktes hur populärmusik lånat idéer från 

den finkulturella konstvärlden − akademisk litteratur som behandlar detta fält finns i en 

begränsad mängd. Av de fåtal tillgängliga böcker som med konstvetenskaplig utgångspunkt 

analyserar förhållandet mellan populärmusik och konst användes främst tre olika tryckta 

källor. Dessa böcker/utställningskataloger presenteras nedan.  

Den brittiske konstvetaren John A. Walkers bok Cross-Overs Art Into Pop Pop Into 

Art (1987) behandlar interaktionen mellan konst och pop under perioden 1955-1985. Walker 

diskuterar främst hur finkulturens konst (The Fine Arts) utövat ett stort inflytande på 

populärmusik, men han behandlar även hur påverkan i mindre utsträckning gått åt det andra 

hållet. Walker diskuterar främst den visuella konstens påverkan på populärmusik men han 

närmar sig vid ett par tillfällen även de konstnärliga aspekterna av själv musiken och 

begreppet ljudkonst. Det är en innehållsrik bok som emellertid skulle behöva en uppdatering, 

mycket har hänt inom den populärkulturella konstvärlden sedan 1980-talet när boken utkom. 

Walkers begrepp Cross-Over används i denna uppsats som ett hjälpmedel för att diskutera 

korsbefruktning mellan olika stilar och konstformer.  

Sympathy For The Devil: Art and Rock and Roll Since 1967 (2007) utkom i och med 

en utställning med samma namn vid The Museum of Contemporary Art i Chicago. Sympathy 

For The Devil är en undersökning av de senaste 40 årens interaktion mellan rockmusik och 

konst med fokus på utbytet av idéer mellan avantgardistisk konst och rockmusik. Detta är en 

omfattande bok som med konstvetenskaplig utgångspunkt diskuterar både den visuella 

konstens förhållande med populärmusiken och den konstnärliga hanteringen av ljud. Boken är 

uppdelad i avsnitt som fokuserar olika geografiska områden som varit betydelsefulla för mötet 

mellan avantgardistisk konst och populärmusik. Speciellt givande för denna uppsats var de 

avsnitt som behandlade det konstnärliga klimatet i New York samt Storbritannien. Överlag 

ligger fokus i Sympathy For The Devil på punkrörelsen och dess rötter.  

I Bryssels Centre For Fine Arts anordnades utställningen It´s  ot Only Rock´n Roll 

Baby! A Story Of Art And Music (2008), till utställningen producerades också en 

bok/utställningskatalog. Utställning fokuserade på band och artister från populärkulturen som 

parallellt med musik varit aktiva som (främst) visuella konstnärer.  



   13 
 

Boken/utställningskatalogen It´s  ot Only Rock´n Roll Baby består till största delen av 

intervjuer med de medverkande banden/artisterna. Intervjuerna behandlar främst 

korsbefruktningen mellan konstnärligt skapande, med främst visuell konst i åtanke, och det 

musikaliska skapandet. Intervjuobjekten är både etablerade/kanoniserade artister som Patti 

Smith (1946-), David Byrne (1952-) och Yoko Ono (1933-) samt samtida och mindre kända 

förmågor som den elektroniska artisten Miss Kittin (Caroline Hervé 1973-) och det 

konstnärliga projektet/elektroniska bandet Chicks on Speed. It´s  ot Only Rock´n Roll Baby 

ger i och med intervjuobjektens varierande bakgrund och ålder läsaren en historisk översikt 

över förhållandet mellan den finkulturella och den populärkulturella konstvärlden. Fler av 

intervjuerna i It´s  ot Only Rock´n Roll Baby gav värdefullt material till uppsatsen. De tre 

ovan nämnda böckerna refereras till mest frekvent gällande undersökningen av interaktionen 

mellan de finkulturella och de populärkulturella konstvärldarna.  

Det finns en mängd tryckta källor som berör områdena ljudkonst, experimentell musik 

samt ett utvidgat musikbegrepp − vilka hamnar någonstans mellan det akademiska och det 

populärvetenskapliga fältet. Två sådana källor är filosofiprofessorn, författaren och musikern 

Bill Martins (1956-) bok Avant Rock: Experimental music from the Beatles to Björk (2002) 

samt musikern, författaren och kuratorn David Toops (1949-) bok Ocean of Sound: Aether 

Talk, Ambient Sound And Imaginary Worlds (1995). 

Båda dessa böcker har delar vilka gav värdefullt stoff till uppsatsen. De användes 

främst som informationskällor om ljudkonst och det utvidgade musikbegreppet. Ocean of 

Sound är mer en filosofisk bok om ljud än något annat. Den är tematiskt uppdelad i olika 

kapitel vilka på något sätt behandlar experimentell musik, historisk så väl som samtida, eller 

själva fenomenet ljud. Termen ljudkonst diskuteras inte i någon större omfattning men den är 

ändå närvarande genom hela boken i och med att det är ett utvidgat musikbegrepp som 

framförallt avhandlas. Ocean of Sound består till stor del av intervjuer med musiker, 

kompositörer, konstnärer etc. De personer som intervjuas kommer från både den finkulturella 

och den populärkulturella konstvärlden. Detta är en filosofiskt och personligt författad 

historik över experimentell musik med fokus på ljudet som objekt och den vardagliga miljöns 

ljud.  

Avant Rock är en akademiskt orienterad bok om experimentell rockmusik. Bill Martin 

analyserar de konstnärliga och intellektuella aspekterna av experimentell och avantgardistisk 

rockmusik. Ljudkonst behandlas egentligen inte i sig själv men däremot diskuteras det 

klassiska avantgardets påverkan på populärmusik och speciellt John Cages betydelse för detta. 

Martin skriver också om flera personer, exempelvis John Cage och Christian Marclay (1955-) 
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vilka kan klassificeras som ljudkonstnärer. Avant Rock är en lämplig bok för den som vill 

skaffa sig kunskap om experimentell populärmusik och dess rötter i och förhållande till 

finkulturens experimentella/avantgardistiska musik. Avant Rock attackerar sitt ämne seriöst 

och vetenskapligt men på ett personligt och ofta humoristiskt sätt. Både Avant Rock och 

Ocean of Sound ger en fördjupad förståelse för det utvidgade musikbegreppet och den 

historiska bakgrunden till det som idag kallas för ljudkonst.  

Begreppet ljudkonst är relativt ungt och den tillgängliga litteraturen som behandlar 

ämnet är i dagens läge inte omfattande. Det går att observera ett växande intresse för 

ljudkonst, nya titlar dyker upp med jämna mellanrum, emellertid inte i någon större 

omfattning inom en konstvetenskaplig kontext. Till denna uppsats användes en handfull olika 

tryckta källor som avhandlar ljudkonst. Först och främst användes författaren och 

musiker/ljudkonstnären Alan Lichts bok Sound Art: Beyond Music, Between Categories 

(2007). Detta verk ger en grundläggande förståelse för ljudkonstbegreppet, Licht avhandlar 

begreppets historiska bakgrund samt hur det brukas i dagens läge. Som undertiteln ”Between 

Categories” antyder är ljudkonstens existens mellan kategorier i fokus. Licht skriver om 

populärmusik samt klassisk musik med avantgardistiska tendenser, musik som enligt Licht 

bidragit till att föra in ljud i konstvärlden. Undersökningen i denna uppsats utgår som det 

tidigare nämndes utifrån Alan Lichts definition av ljudkonst.  

Background  oise: Perspectives on Sound Art (2006) av den amerikanske författaren 

och ljudkonstnären Brandon LaBelle spårar med stort fokus på John Cage utvecklingen av 

ljudkonst från dess barndom till i dag. På flera ställen är bokens argument lite svåra att följa 

men Background  oise erbjuder dock en ordentlig överblick över ljudkonstbegreppet som är 

värdefull för den som vill studera fältet. I jämförelse med Sound Art: Beyond Music, Between 

Categories är Background  oise en mer omfattande undersökning av ljudkonstbegreppet. 

LaBelle är främst koncentrerad på ljudkonstens utforskande av rummet.  

 

Ljudkonstbegreppets bakgrund går att spåra till kompositören/konstfilosofen John 

Cage. Flera av de ovan diskuterade böckerna berör på något sätt Cage men med tanke på hans 

stora betydelse för ljudkonstens utveckling blev det nödvändigt att uppsöka åtminstone ett 

verk som behandlar honom enskilt. Det finns en betydelsefull mängd böcker som avhandlar 

John Cage av vilken anledning det gällde att gallra ordentligt. Nyligen utkom En trädgård av 

ljud: En bok om John Cage och The Cage Age (2009) av kulturskribenten och författaren 

Torsten Ekbom (1938-). Detta kom att bli den bok om John Cage som användes till uppsatsen. 

Ekbom avhandlar hela Cages konstnärskap och ger läsaren många intressanta analyser av 
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hans konstnärliga procedurer. En trädgård av ljud handlar inte per definition om ljudkonst 

men i och med att denna konstforms fader utforskas får man som läsare en bra inblick i 

begreppet ljudkonst – samt det utvidgade musikbegreppet. John Cages eget konstfilosofiska 

verk Silence (1973) användes också, dock mest som inspiration än som referensverk.   

Svenska böcker som behandlar ljudkonst är ovanliga, någon undersökning av 

ljudkonst från konstvetenskapligt håll existerar i stort sett inte i svensk diskurs. Jag kom under 

skrivprocessen i kontakt med fem svenska verk som behandlar ljudkonst, ingen av dessa 

böcker är direkt konstvetenskaplig utan tillhör snarare en musikvetenskaplig diskurs.  

Av dess fem böcker kom tre att användas i undersökningen. Främst användes den 

svenske författaren och musikskribenten Teddy Hultbergs (1951-) bok Sound Art. Swedish 

Contemporary Sound Artists (2001), denna bok är författad på engelska men behandlar den 

svenska ljudkonstscenen. Det mest givande med denna bok är ett inledande avsnitt som 

kortfattat och på ett enkelt sätt avhandlar ljudkonstbegreppets historia. Sound Art. Swedish 

Contemporary Sound Artists består annars av presentationer av enskilda svenska 

ljudkonstnärer. Teddy Hultberg var även inblandad som redaktör och skribent för boken 

Fylkingen.  y musik och intermediakonst (1994). Flertalet författare/skribenter samt aktiva 

ljudkonstnärer har varit med och producerat denna bok som är en översikt över den svenska 

konstföreningen Fylkingens verksamhet som sträcker sig från början av 1930-talet fram till 

idag. För läsaren som inte är bekant med Fylkingen kan den kortfattat beskrivas som en 

förening som sedan 1930-talet varit en spjutspets för experimentell konst och musik i Sverige.   

I Fylkingen.  y musik och intermediakonst ingår förutom ett antal texter som 

behandlar experimentell konst och musik också en förteckning över föreningens 60-åriga 

verksamhet med planscher, tidningsartiklar, recensioner med mera. Denna bok är menad som 

ett pågående arbete. Det rör sig alltså inte om en renodlad historieskrivning över Fylkingens 

verksamhet utan en samling med diverse olika texter, som i de flesta fall är skrivna av 

föreningens egna medlemmar. Boken ger en inblick i ljudkonstbegreppet och den 

närbesläktade experimentella/avantgardistiska musiken.  

Ljudkonstantologin Look at the Music – See Sound (2002) innehåller flera texter som 

är på svenska, danska samt engelska. Look at the Music – See Sound producerades som ett 

samarbete mellan framförallt Ystads konstmuseum och Museet för samtidskunst i Roskilde. 

Denna antologi har flera intressanta partier som behandlar framförallt den samtida 

experimentella musikscenen och dess historiska rötter. Stor fokus ligger på populärkulturella 

band och artister och konstnärligt orienterade stilar som ambient och electronica. Look at the 

Music – See Sound presenteras som en ljudkonstantologi, men fokus ligger egentligen på ett 
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starkt utvidgat musikbegrepp. Denna bok ger bra bakgrundsmaterial till hur den konstnärliga 

hanteringen av ljud hittat in i populärmusiken.        

Två böcker som inte användes till uppsatsen men likväl var inspirerande läsning är 

Larm. Från munhåla till laptop: ljud i nordisk konst (2007) samt  otera Tiden. 8 essäer om 

ljudkonst, dans och estetik (1996). Larm är en antologi över kvinnliga nordiska ljudkonstnärer 

och deras tankar och idéer kring ljud som konst.  otera Tiden består av essäer av bland andra 

ovan nämnda Teddy Hultberg och exempelvis musikvetaren Alf Björnberg (1953-). Den 

behandlar inte ljudkonst enligt den definition som denna uppsats utgår ifrån utan diskuterar 

snarare ett utvidgat musikbegrepp och modern klassisk musik.  

Då det är ont om böcker om fältet ljudkonst får den intresserade söka sig till andra 

sorters källor som exempelvis  utida Musik som är en kulturtidskrift om konstmusik, 

ljudkonst, elektronisk och experimentell musik. Det finns flera temanummer från de senaste 

cirka fem åren med relevans för denna undersökning. De som användes till uppsatsen är 

temanummer Ljudkonst: rumsliga aspekter (4:1/2006:07) samt Dada (4/2005). Det finns i 

stort sett alltid något av intresse i  utida Musik för den som vill utveckla sina kunskaper om 

ljudkonst − begreppets alla olika aspekter har vid något tillfälle diskuterats. Andra 

temanummer förutom de ovan nämnda som rekommenderas till den som vill bekanta sig med 

ljudkonst är exempelvis Tystnad (3/2009), Minimalism (3/2006) samt Elektroakustisk 

Musik/Eam (3/2008).  

Det finns självklart litteratur som behandlar ljudkonst som inte används i denna 

uppsats, den som vill fördjupa sig i fältet kan exempelvis läsa  oise Water Meat. A History of 

Sound in the Arts (2001) av Douglas Kahn (1951-), Micro-Bionic. Radical Electronic Music 

and Sound Art In the 21st Century (2009) av Thomas Bey William Baily, eller Audio Culture- 

Readings in Modern Music (2004) av Christoph Cox och Daniel Warner.   

  

Förutom de ovan diskuterade böckerna användes en handfull andra akademiska källor 

av varierande sort och ämne. Break All Rules Punk Rock and the Making of a Style (1989) av 

Tricia Henry (1955-) är en bok som från sociologisk synvinkel analyserar punkrörelsen vilken 

i denna uppsats kom att behandlas inom ramen för undersökningen om den populärkulturella 

konstvärlden. Den så kallade Fluxusrörelsen påverkade utvecklingen av ljudkonsten samt gav 

impulser till populärmusiken. För information om denna konströrelse användes böckerna 

Fluxus Experience (2002) av konstvetaren Hannah Higgins (1964-) och Svensk Fluxus av 

konstnären och författaren Bengt Af Klintberg (1938-). För undersökningen om posterkonst 

och ljusshower användes främst ovan diskuterade Cross-Overs Art Into Pop Pop Into Art men 
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följande böcker refereras även till i korthet, The Power Of The Poster (1998), The Art Of The 

Fillmore (1997), Visual Music. Synaesthesia in Art and Music Since 1900 (2005) samt Hippie 

(2004) av Barry Miles (1943-).  

De populärvetenskapliga källorna i bokform som användes är Industrial Revolution. 

Through the Eighties with Cabaret Voltaire (2002) av journalisten och författaren Mick Fish 

samt Kraftwerk. Man, Machine and Music (1993) av journalisten och författaren Pascal 

Bussy. Industrial Revolution behandlar den experimentella/elektroniska gruppen Cabaret 

Voltaire som är ett av de band som denna undersökning fokuserar på. Kraftwerk. Man, 

Machine and Music handlar om syntbandet Kraftwerk samt det konstnärliga klimatet kring 

bandet. Kraftwerk är också ett band som är i fokus i denna underökning men det avsnitt i 

Kraftwerk. Man, Machine and Music som behandlar ”Tyskland och avantgardet” var även det 

givande i och med att det ger bakgrundsmaterial till begreppet krautrock.  

Krautrock studerades även i dokumentärfilmen Kraftwerk And the Electronic 

revolution (2008). Denna dokumentär är en källa som definitivt bör klassificeras som 

populärvetenskaplig. Emellertid är det en välgjord dokumentär som är fokuserad på musik 

och konstnärlighet och inte på artisterna som personer. Bandet Kraftwerk är i fokus men 

precis som i Kraftwerk. Man, Machine and Music diskuteras förhållandet mellan finkulturens 

avantgardistiska musik och den så kallade krautrocken. Krautrocken som var en konstnärligt 

orienterad rörelse analyseras i Kraftwerk And the Electronic revolution av exempelvis den 

tyske konsthistorikern och författaren Diedrich Diedrichsen (1957-) och den brittiske 

journalisten och konstnären Edwin Pouncey (1951-).  

Övriga populärvetenskapliga källor som användes till denna uppsats består i artiklar 

och intervjuer hämtade från Internet. Detta innefattar dagstidningar som Dagens  yheter, 

artiklar från Wikipedia samt konstnärers/artisters hemsidor. Wikipedia är en källa som 

undertecknad ställer sig tveksam till som källa för en akademisk uppsats. I och med att det 

som avhandlas till största delen är populärkulturella fenomen blev det emellertid komplicerat 

att finna lämpliga källor, således blev det ett nödvändigt ont att i vissa fall använda Wikipedia 

som referensram.   

Intervjuerna med Dan Söderqvist och Ingmar Ljungström (medlemmarna i Twice a 

Man) är också källor som refereras till i undersökningen. Den första intervjun utfördes på 

plats med båda medlemmarna, den andra intervjun var en kompletterande telefonintervju med 

enbart Dan Söderqvist. Intervjuerna transkriberades till textformat och det är i detta format 

som de refereras till. Den första intervjun hänvisas till som Transkription 1 den andra som 

Transkription 2.    
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2.4. Twice a Man: en kort historik  

Syntbandet/projektet Twice a Man består av Dan Söderqvist samt Ingmar Ljungström.15 Dan 

och Ingmar lärde känna varandra under tidigt 1970-tal. Dan spelade under den perioden i 

bandet Älgarnas Trädgård, Ingmar var medlem i Anna Själva Tredje. Både Älgarnas Trädgård 

och Anna Själva Tredje skapade experimentell musik med tydliga minimalistiska drag − de 

utforskade musikaliska territorier som gränsade mellan avantgardistisk klassisk musik och 

populärkulturell rockmusik. Ingmar Ljungström betonar att varken Älgarnas trädgård eller 

Anna Själva Tredje var några popband, de skapade enligt honom ingen mainstream-musik. 

Ingmar säger att hans och Dans musikaliska rötter ligger i en minimalistisk musik.16   

Dan Söderqvist beskriver de två bandens musik som ett slag ambient rockmusik.17 

Han lyfter fram minimalisten Terry Riley (1935-) som viktig inspirationskälla både för honom 

och för Ingmar. Vidare nämner Dan Terry Rileys album A Rainbow in Curved Air som en 

skiva vilken påverkat honom speciellt mycket.18 Varken Dan eller Ingmar har någon formell 

utbildning inom musik, däremot framhåller de båda det sena 1960-talets kulturella klimat som 

en period vilken formade dem och fick dem att vilja arbeta med musik.19 I en kort biografi 

över Älgarnas Trädgård skildrar Dan det musikaliska klimatet han befann sig i under tidigt 

1970-tal: 

 
Under våren – 70 skaffade vi oss en replokal i Haga och kunde sitta i flera timmar i 
sträck och spela enkla upprepande melodifraser. ”Två timmar över två blå berg med 
en gök på vardera sidan, om timmarna…alltså”. Det var ett kollektivt skapande som 
jag tror var alldeles unikt. Vi lyssnade till varandra och lekte med toner. Vi kallade 
oss inte musiker, vi skapade musik ur känslor. Vi experimenterade med att plocka 
fram konstiga ljud ur instrumenten, började använda förstärkare och lekte med 
ekoeffekter.20   

   

Efter att deras respektive band hade splittrats bildade Dan och Ingmar (1978) tillsammans 

med ett par andra personer bandet Cosmic Overdose som blev ett att de första svenska banden 

att blanda rockmusik med elektroniska inslag. Cosmic Overdose spelade ett slags elektronisk 

punkrock med inslag av minimalism.21 1981 bytte Cosmic Overdose namn till Twice a Man, 

bandmedlemmar har kommit och gått men Dan Söderqvist och Ingmar Ljungström har alltid 

                                                 
15 Ingmar Ljungström använder i twice a Man artistnamnet Karl Gasleben. 
16 Transkription 1, s. 1-2. 
17 Transkription 2, s. 6. 
18 Ibid. s. 1-2. 
19 Ibid. s. 1-3. samt Transkription 1, s. 1-2. 
20 Progg.se sökning på ”Älgarnas Trädgård”. 2010-10-18. 
21 Transkription 1, s. 1. s. 10.  
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utgjort bandets kärna. Twice a Mans musik var till en början en sorts melankolisk syntpop 

med kommersiell potential. Under mitten av 1980-talet utvecklas bandets musik i en mer 

experimentell inriktning där suggestiva stämningar och en till ambientmusiken snarlik 

ljudbild är det som dominerar. Deras skivor har från och med den perioden ofta ett slags tema 

eller koncept, exempelvis var albumet Fungus and Sponge (1993) starkt påverkat av den 

amerikanske sciencefiction-författaren William Gibsons (1948-) dystopiska cyberpunk-

litteratur. Twice a Man blir från och med mitten av 1980-talet mer ett gränsöverskridande 

projekt än ett popband. Från att ha varit ett förhållandevis framgångsrikt popband började de 

experimentera med diverse olika uttrycksformer − de utvecklade konstnärligt orienterade 

scenshower som deras poppublik hade svårt att uppskatta.22   

1986 gjorde Twice a Man musik till en uppsättning av Macbeth med den 

experimentella teatergruppen ”Teater Schahrazad”. Efter detta har Dan och Ingmar vid många 

tillfällen jobbat med teatermusik, exempelvis har de gjort musiken till Kungliga Dramatiska 

Teaterns uppsättningar av Thorsten Fiskare (1987) och Drottningens Juvelsmycke (2008). 

Utöver arbetet med teatermusik och Twice a Mans vanliga album har Dan och Ingmar 

samarbetat med en mängd olika aktörer både inom finkultur och inom populärkultur. De har 

exempelvis gjort musik till dataspel, skapat radiokompositioner, samt jobbat med 

konstinstallationer. Dan har även under namnet projektnamnet Rhea Tucanae skapat en i 

jämförelse med Twice a Man mer renodlad ambientmusik. 2010 släpptes Twice a Man 

albumet Icicles vilket är en tillbakagång till ett mer pop-orienterat sound. Efter ett längre 

uppehåll har de börjat turnera igen. Hösten/vinter 2010 har bandet flera spelningar 

inplanerade i framförallt Tyskland.23    

                                                 
22 Ibid. s. 2-3. 
23 Wikipedia Den fria encyklopedin sökning på ”Twice a Man”. 2010-10-18. 
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3. Avhandling 
 

3.1. Cross-Over  

Vad som är skillnaderna mellan populärkultur och finkultur kan vara en problematisk fråga, 

inte minst då artister och konstnärer av varierande sort, likt de som behandlas i denna uppsats, 

rör sig mellan olika konstvärldar − i det här fallet mellan populärkulturella och finkulturella 

sammanhang. Då syftet främst var att undersöka interaktion mellan populärkultur och 

finkultur blev det relevant att diskutera skillnader mellan dessa två konstvärldar. Becker 

menar, som det redan har nämnts, att det egentligen inte går att avgränsa en konstvärld och 

det kommer inte direkt att utföras några försök till detta; men även om det kanske inte går att 

avgränsa en konstvärld finns det dock stora skillnader mellan det som är populärkultur och 

finkultur, och i många enskilda fall går det att se indikationer på att det rör sig om två olika 

konstvärldar.24   

Populärkulturen har större möjligheter än finkulturen att nå fler människor med sin 

konst. De populärkulturella artefakterna är ofta mer kommersiellt baserade än de finkulturella, 

men är inte nödvändigtvis så utan kan mycket väl ha ett konstnärligt och nyskapande innehåll. 

Konsthistorikern John Walker som skrivit boken Cross –Overs Art Into Pop Pop Into Art 

(1987) menar att, även om popmusik är en kommersiell produkt, kan den ha ett konstnärligt 

värde och att det är intressant hur ett konstnärligt värde kan både motstå och/eller 

korrumperas av musikbranschens krav.25  

Den populärkulturella konstvärlden har praktiska resurser som rockklubbar där 

konstnärliga utryck kan ta plats inför en publik som ofta är större både till antal och till 

mångfald än den som besöker de traditionella finkulturella lokalerna – det vill säga museer, 

operahus med mera. De estetiska strategierna inom de mer alternativa genrerna inom 

populärmusiken kan vara mycket lika finkulturens och artister kan röra sig mellan 

populärkulturella och finkulturella världar − men inom den populärkulturella kontexten finns 

det ändå i slutändan större chans för ett band eller en artist att nå fler människor med sitt 

budskap. Walker använder sig av begreppet Cross-Over när han diskuterar interaktionen 

mellan Fine Arts (finkulturens konst) och populärmusik, det förklaras på följande sätt:  

 

                                                 
24 Becker, s. 34-35. 
25

 John A. Walker, Cross-Overs Art Into Pop Pop Into Art (London 1987), s. 6. 

 



   21 
 

”Cross-over” is a term which has been used in American popular music circles for 
many years, for example, when describing how a record by black musicians 
appealing to a black audience ”Cross-over” the race divide to become popular with 
white audiences. But it is only in recent years that it has applied more widely to 
encompass the visual arts. In New York there has been a two-way exchange: street 
graffiti artists have shown in art galleries and fine artists have executed work in 
subways. Used more loosely the term ”Cross-over” refers to examples of cross-
fertilization between different arts, media, genres, styles and sub-cultures. In some 
instances the term is used simply as a synonym for the traditional art historical term 
“influence”. 26 

 

Termen Cross-Over betyder alltså ungefärligen konstnärlig påverkan mellan gränser. Inom 

kontexten för undersökningen som utförs i denna uppsats används begreppet Cross-Over 

främst för att diskutera utbytet av idéer mellan två konstvärldar − den finkulturella och den 

populärkulturella. Walker hävdar att det bör göras en åtskillnad mellan de popgrupper och 

designers som tar upp den moderna konstens estetiska strategier av kommersiella skäl och de 

som gör det på ideologiska grunder. Åtskillnaden är emellertid enligt Walker svår att göra då 

de två rör sig inom samma sfär, det vill säga populärkulturen.27
 Denna åtskillnad riskerar att 

bli en ren värdering, trots detta utförs flera sådana värderingar i denna uppsats enligt 

resonemang på följande sätt:  

De band och artister som diskuteras och som kommer från en populärkulturell kontext 

− tillhör eller har tillhört främst subgenrer inom populärmusiken. Deras konstnärliga strategier 

har inte till en början haft någon större kommersiell genomslagskraft − däremot har flera av 

dessa artister påverkat mer kommersiellt framgångsrika trender inom populärmusiken − och 

därmed har andra artister fört användandet av en konstnärlig estetik vidare till en större 

publik.  

I vissa fall har gruppen/artisten som började inom en subkulturell konstvärld28, senare 

i karriären gjort sin musik mer tillgänglig genom att exempelvis följa en rådande trend inom 

populärmusiken − och då ofta avvikit från den konstnärliga strategin och lämnat den 

subkulturella världen. I andra fall har den konstnärliga strategin tillkommit på ett senare 

stadium. En kommersiellt lyckad inriktning har avvikits från till förmån för något mer 

experimentellt och mindre trendbaserat. Det går att se att ändringen från en strategi till en 

annan kan leda till att vissa dörrar stängs medan andra öppnas.  

                                                 
26 Walker, s. 11.  
27 Ibid. s 8-9. 
28 Med subkulturell konstvärld menas en populärkulturell kontext utanför den mest kommersiella industrin. 
Exempelvis oberoende mindre skivbolag, musik som särskiljer sig kraftigt från den som dominerar topplistor, 
band/artister som uppträder både i rockklubbar och i ställen som museer.  
Denna konstvärld kan anses ligga någonstans mellan en populärkulturell och finkulturell kontext.     
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Denna uppsats har ett specifikt band som exempel på hur interaktionen mellan 

finkultur och populärkultur kan yttra sig. Under mitten av 1980-talet började detta band, 

Twice a Man, vid sidan av att spela förhållandevis kommersiell syntpop att samarbeta mer 

och mer utanför denna populärkulturella konstvärld – då exempelvis med produktionen av 

teatermusik.  

En konstnärlig profil var emellertid inget nytt för bandets medlemmar − Dan 

Söderqvist och Ingmar Ljungström, de hade under 1970-talet spelat i banden Älgarnas 

Trädgård och Anna själv tredje som var experimentellt och minimalistiskt inriktade, och ett 

intresse för scenografin var för dem från början närvarande. Faktum kvarstår dock att Twice a 

Man vid mitten av 1980-talet var kommersiellt relativt framgångsrika − och att de i stället för 

att fortsätta på den linjen utvecklade en mer konstnärlig strategi med en mindre kommersiell 

potential.   

Dan Söderqvist säger att de hade en ganska bra karriär som popband, de hade en 

publik inte bara i Sverige utan även internationellt (detta var under mitten av 1980-talet). Men 

när de i och med projektet Driftwood ”bröt alla gränser” som Söderqvist utrycker det, 

förlorade de mycket av sin publik. Söderqvist säger att det, det vill säga ändringen bandet 

genomgick i och med Driftwood, verkligen var ett dumt grepp rent kommersiellt men att de 

var mer intresserade att hitta en ny form för hur man presenterar musik och bild. Söderqvist 

talar om hur det vid den tiden då de inledde Driftwood projektet fanns många förväntningar på 

hur en popkonsert skulle vara − det fanns enligt honom vissa regler som skulle följas.29 Twice 

a Man följde inte dessa regler utan skapade en scenshow som var ett multimedialt spektakel.  

Det går att hävda att Twice a Man applicerade en ny estetisk strategi av framförallt 

ideologiska skäl, detta på grund av att deras vilja att skapa något nytt gick före en mer 

kommersiellt gångbar inriktning. Söderqvist själv håller med om att de, medlemmarna i 

Twice a Man, gick en väg som i slutändan har placerat dem någonstans mellan den 

populärkulturella och finkulturella konstvärlden. På frågan om det inneburit några problem att 

gå mellan två konstvärldar svarar Ingmar Ljungström att det för dem inneburit rent 

kommersiella problem med att befinna sig mellan dessa två världar. Söderqvist säger att 

problemet är att det verkligen rör sig om två olika världar, populärkultur och finkultur, och att 

det finns en tendens att folk från de olika världarna inte förstår varandra.30   

 

                                                 
29 Transkription 1, s. 2-3. 
30 Ibid. s. 8. 
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3.2. Avantgardet och den populärkulturella konstvärldens 
framväxt 

Walker skriver att konstnärer inom den moderna konsten vid sidan av de visuella medierna 

vid flera tillfällen även intresserat sig för musik och ljud. Detta börjar inom modernismen på 

allvar med futuristernas och dadaisternas ljudexperiment, vilka Walker också nämner som 

möjliga influenser på populärmusiken.31 Cross-Over påverkan på populärmusiken betyder 

alltså inte nödvändigtvis att ett band eller en artist är framförallt influerad av den visuella 

delen av den högre konsten − denna påverkan handlar också till stor del om en konstnärlig 

tillämpning av ljud.   

Den egentliga Cross-Overn, när det gäller utbytet mellan konstformerna musik och 

visuell konst, kan anses ha sin början under modernismen. Författaren och musikern Alan 

Licht framhåller att det var i och med den modernistiska dekonstruktionen av måleriet till 

formella element som det blev möjligt att bryta ned musik till rena ljud. Under den här 

perioden, tidigt 1900-tal, började konstnärer och musiker allt mer att intressera sig för det den 

andre höll på med − ljud i sig självt började skapa sig en ny identitet som självständig 

konstform.  

Marcel Duchamp (1887-1968) och Jean Dubuffet (1901-1981) är exempel på visuella 

konstnärer vilka även experimenterade med ljud.32 Ett exempel på när musik påverkat måleri, 

är konstnären Piet Mondrian (1872- 1944) som ville visualisera jazzmusik med sitt måleri. 

Det Mondrian ville göra var att hitta jazzmusikens kompositionella struktur och överföra den 

till målarduken. Mondrian hade också idéer som förutspår den samtida ljudinstallationen − 

han hade en vision om en konsertlokal med neoplasticistisk musik där besökare kunde komma 

och gå som de ville, på grund av att kompositionen konstant skulle upprepa sig. 

Vi kan alltså se hur två olika konstformer som tidigare haft lite faktiskt utbyte med 

varandra, börjar observera vad den andre håller på med. Det rör sig om ett utbyte mellan två 

konstvärldar, båda visserligen inom en finkulturell kontext, men likväl om en betydelsefull 

Cross-Over. Detta intresse och utbyte av idéer mellan den visuella konsten och musiken 

lägger en grund för senare möten mellan populärkultur och finkultur. Särskilt dadaisternas 

vilja att blanda olika konstformer kom att inspirera till innovationer inom det sena 1960-talets 

konstnärliga klimat.     

Som ovan nämnts var futuristerna och dadaisterna tidiga med att vid sidan av visuell 

konst experimentera med musik, båda dessa konströrelser är av stor betydelse för 

                                                 
31 Walker, s.6.  
32 Licht, s. 135-136. 
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utvecklingen av ljudkonsten. De italienska futuristerna Luigi Russolo (1885-1947) och 

Filippo Marinetti (1876-1944) är de första kända konstnärer som under tidigt 1900-tal 

hävdade att alla olika sorters ljud kan vara musik. Russolo formulerade dessa idéer i 

manifestet Art of  oises 1913. Russolo var från början visuell konstnär men intresset för 

arbetet med ljud tog snart över. Han experimenterade med tillverkning av ljudproducerande 

maskiner och kan anses vara en av de första ljudkonstnärerna.  

Marinetti och Russolo fascinerades av ljud från de dåtida nya maskinerna (fabriks, 

bilar etc.), ljud från de moderna metropolerna, särskilt ljudet av krigets dån. De ansåg att den 

traditionella musiken, främst den klassiska, hade spelat ut sin roll, att den var alltför 

självreflekterande. De menade att oväsen och buller i stället borde användas för att skapa 

musik. Russolo ansåg att bullret var vackert och att det kunde användas rytmiskt. 

Futuristernas inställning till den etablerade konsten, finkulturens institutionaliserade konst, 

var fientlig − de ville krossa den gamla kulturen för att bygga upp en ny.33  

Futuristernas idéer hittade vidare till dadaisterna vilkas grundläggande inställning var 

att göra en anti-konst, de attackerade konstetablissemanget. Dadaisterna skapade en sorts 

konst mot konsten. Dadaisternas motvilja mot västerländsk traditionell och stelnad musik och 

konst yttrade sig bland annat i experimentella framträdanden som de själva kallade ljudmusik 

och ljudpoesi, samlingsnamnet för dessa experiment är Bruitism. Bland de dadaistiska 

ljudpoeterna finner man exempelvis Raul Hausmann (1866-1971) och Hugo Ball (1886- 

1927). Ett inflytelserikt konstnärligt uttryckssätt som kan spåras till dadaisterna är bruket av 

slump inom konstnärligt skapande.  

Användningen av slump i konstnärligt skapande vars ursprung tillskrivs 

konstnärerna/dadaisterna Tristan Tzara (1896-1963) och Marcel Duchamp, påverkade 

exempelvis avantgardisten John Cages konstfilosofi. Även författaren och ljudskaparen 

William Burroughs (1914-1997) och konstnären Brion Gysin (1916-1986) influerades av 

denna idé när de skapade den så kallade Cut Upp-tekniken.34 Dadaisterna och futuristerna var 

inte från början en del av den finkulturella konstvärlden, men deras konst kom emellertid efter 

en tidsperiod på cirka 30-40 år att bli institutionaliserad. Dessa ismer är från 1950-talet och 

framåt konsthistorisk kanon och det är inom en finkulturell kontext som de då framförallt 

påträffas. Det går därför att tala om en Cross-Over mellan populärkulturen och finkulturen då 

                                                 
33 Licht, s. 77-78, samt Teddy Hultberg, Sound Art. Swedish Contemporary Sound Artists (Stockholm 2001), s. 
14-15. 
34 Torsten Ekbom, En trädgård av ljud. En bok om John Cage och The Cage Age (Stockholm 2009), s. 12-13, 
samt Teddy Hultberg, ”Från hätila raulpr på fåtakliaben till hej tatta gôrem” i Teddy Hultberg (red.): Fylkingen. 

 y musik och intermediakonst (Stockholm 1994), s. 62-63. 
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aktörer inom den populärkulturella konstvärlden främst under 1970-talet lånar idéer och 

tillvägagångssätt från dadaismen och futurismen.  

 

En person som på sin tid inte klassificerades som konstnär eller som musiker utan som 

radioingenjör, men som har kommit att inspirera till konstnärlig behandling av ljud inom både 

populärkulturen och finkulturen − är fransmannen Pierre Schaeffer som under slutet av 1940-

talet började experimentera med ljudinspelningar. Schaeffers officiella uppdrag var från 

början att utforska akustiska fenomen och det var genom detta arbete som han började 

experimentera med musik och ljud. Schaeffer ville med elektronik skapa en musik som var 

uppbyggd enbart av förinspelade ljud − denna skapelse kallade han för musique concrète det 

vill säga konkret eller verklig musik. Schaeffer ansåg att ljud hade en dold potential − han 

ville bearbeta ljud så att de inte refererade till något annat än sig självt.  

Målet var att med hjälp av teknologi utforska ljudens inre värld. Schaeffers konkreta 

musik satte fokus på själva ljudet och gjorde det till ett objekt i sig självt (refereras till som 

ljudobjekt eller konkret ljudobjekt). Ljudens status som icke-musikaliska och musikaliska 

sattes under debatt. Schaeffers främsta redskap var till en början skivspelaren, sedan gick han 

över till bandspelare. Schaeffer använde sig av ”funna ljud” som kunde vara i princip vad som 

helst − det viktiga var att det var så svårt som möjligt att känna igen var ljudet kom från. 

Schaeffer bearbetade ljud genom att spela dem långsammare, snabbare, baklänges, lägga till 

och ta bort distorsion etc. Schaeffer blev en föregångare för bruket av vardagliga ljud inom 

kontexten musik. Exempelvis använde han inspelningar av lokomotiv och kroppsliga ljud som 

andning i sina konkreta kompositioner.35 Konkret musik är kort och gott en sorts musik med 

klanger från verkligheten. 

Schaeffers konkreta musik har en groove som satt sina spår i dagens populärkulturella 

elektroniska musik − samtidigt som de konkreta elementen (bearbetade ljud) sedan 1960-talet 

är en viktig del i den så kallade elektroakustiska musiken vilken främst påträffas i en 

finkulturell kontext. Den elektroakustiska musiken klassificeras i regel, speciellt i Sverige, 

som en form av ljudkonst. Elektroakustisk musik är främst en akademisk och 

institutionsförankrad form av experimentell musik där utforskandet av nya klanger är i fokus 

                                                 
35 Brandon LaBelle, Background  oise: Perspectives on Sound Art (New York 2006), s. 24-34, samt   
 Mats Almegård, ”Ljud och annat ogräs”, i tidskriften  utida Musik Tema Dada 4/2005, s. 41. 
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− den blandar elektroniskt framställda ljud med konkreta ljudobjekt.36 Kända elektroakustiska 

kompositörer/musiker är exempelvis Pierre Henry (1927-) och Morton Subotnick (1933-).  

Den svenska ljudkonstscenen som började växa fram under den andra halvan av 1900-talet 

tog överlag många impulser från den konkreta musiken. Den gränsöverskridande konstnären 

Öyvind Fahlström (1928-1976) skrev exempelvis 1953 ett manifest för konkret poesi − detta 

är en form av ljudpoesi som är starkt påverkad av Schaeffers ljudobjekt. I den konkreta 

poesins efterföljd kom text-ljud-kompositionen − denna konstform med ursprung i Sverige 

skulle komma att bli en internationellt uppmärksammad form av avantgardistisk 

musik/ljudkonst. Text-ljud-kompositionen tog impulser från både den elektroakustiska 

musiken där konkreta element är en viktig del och den konkreta poesin. Inom text-ljud-

kompositionen såväl som inom den konkreta poesin kan språkets betydelse i likhet med 

Schaeffers ljudobjekt tömmas på sitt refererande innehåll och omvandlas till ett slags 

konstnärligt objekt.37  

Företrädare för text-ljud-kompositionen är exempelvis Åke Hodell (1919-2000), Lars 

Gunnar Bodin (1935-) och Sten Hansson (1936-). Alan Licht skriver att musique concrète är 

den felande länken mellan musik och ljudkonst.38 Ljudet fick onekligen i och med den 

konkreta musiken ett värde som ett akustiskt konstnärligt objekt − musique concrète är på 

detta sätt ett viktig steg i utvecklingen av ljud som ett konstnärligt medium.  

 

En av 1900-talets mest gränsöverskridande konstnärer är den amerikanske 

kompositören/poeten/konstfilosofen/avantgardisten John Cage som tog det experimentella 

ljudkonceptet flera steg längre än någon annan. Spår av hans idéer går att hitta inom musik 

och ljudkonst såväl som inom visuell konst och happenings − Cage har stor påverkan på 

utvecklingen inom de flesta av 1900-talets avantgardistiska konstformer. En av grundteserna i 

Cages filosofi är ett utvidgat musikbegrepp som inkluderar möjligheten att använda 

buller/icke-musikaliska ljud och tystnad som musikaliska byggstenar. Cage förklarade i 

föredraget The Future Of Music: Credo (1937) att han önskade att ordet musik skulle bytas ut 

mot organiserat ljud.39  

Cage propagerade för att vilka ljud som helst i vilken situation som helst kunde bli 

musik om åhöraren hade en sådan inställning till ljuden − om han/hon bara lyssnade på ljuden 

                                                 
36 ne.se sökning på elektroakustisk musik. 
37 Hultberg, 1994 s. 63-64. 
38 Licht, s. 38. 
39 John Cage, Silence, (Middletown 1973), s. 3. 
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som musik.40 Cage önskade en demokratisering av ljud, musikaliska och icke-musikaliska 

ljud var enligt honom likvärdiga. Han var intresserad av ljud som enskilda enheter. Cage 

komponerade/arrangerade tidigt i karriären slagverksmusik som var starkt influerad av den 

futuristiska musiken. Han skapade slagverksinstrument av saker som han exempelvis samlat 

ihop från skrotupplag och bilkyrkogårdar.41  

Licht betonar att Cage hade mycket stor betydelse för ljudkonstens utveckling − 

exempelvis kunde hans musikaliska happenings enligt Licht lika gärna ses som tillfälliga 

konstutställningar.42 Ett av ljudkonstens kännetecken är elimineringen av tid och konsten att 

lyssna på miljön omkring oss − grunden till detta ligger mycket i Cages konstfilosofi. Licht 

skriver om Cage att: 

 

Sound art takes its cue from Cage’s assertion to listen to all sounds, natural and 
man-made, and in doing so eventually shifted the stage to the environment itself 
rather than the concert hall. Conceptual artist Les Levine has written ”environmental 
art can have no beginnings or endings” and likewise the sound artist sought the 
elimination of time.43   

 

Cages fokusering på enskilda ljud och miljön där de kan påträffas öppnade för möjligheten att 

installera ljud som konstverk. Den amerikanske ljudkonstnären och musikern Max Nehaus 

(1939-) som under tidigt 1970-tal myntade begreppet ljudinstallation har likt många andra 

ljudkonstnärer tagit impulser från Cages idéer.44   

Cages inställning att vi kan lyssna på alla ljud, även de icke-musikaliska, blir speciellt 

tydligt i kompositionen/ljudkonstverket 4:33 (först uppfört 1952 av pianisten David Tudor). 

Det tysta stycket som 4:33 är mest känt som, består av fyra och en halv minuts tystnad. 

Stycket ska inte uppfattas som ett skämt eller en provokation − det är en högst allvarlig 

konstnärlig programförklaring. Tystnad är enligt Cage inget mer än oavsiktliga ljud i 

omgivningen, Cage kallar dessa ljud för ambient sounds. Han var den förste att använda ordet 

ambient inom kontexten musik. Senare kom den populärkulturella konstvärlden att erövra 

ordet ambient i formen av ett slags meditativ, ofta elektronisk, musik. Inom ambient används 

ofta naturliga bakgrundsljud och icke-musikaliska ljud. Cages musik strävade ofta efter att 

lyfta fram enskilda toner och ge åhöraren känslan av att det han/hon upplevde var ett 

                                                 
40 Hultberg, 2001, s. 13-16. LaBelle, s. 32. s. 54, samt Ekbom, s. 10.  
41 Ekbom, s. 69-71. s. 337. 
42 Licht, s. 145. 
43 Ibid. s. 123-124. 
44 LaBelle, s. 156-157, samt Licht, s. 148-149. 
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stillastående ögonblick. Dessa meditativa stämningar i Cages musik som var påverkade av 

österländsk musik och filosofi har också gett impulser till den moderna ambientmusiken. 

De oavsiktliga ljuden (ambient sounds) är i Cages mening också musik, som ovan 

nämnt handlar det om att lyssna på rätt sätt. Cage satte med Det tysta stycket en extra 

dimension till musiken. Han konstaterade att tillfälliga ljud i omgivningen inte stör utan är del 

av den musikaliska upplevelsen. Cage var i likhet med många andra av 1900-talets 

avantgardister intresserad av att sudda ut gränsen mellan konsten och livet − i det tysta stycket 

är det livet och alla ljud omkring oss som är själva konserten.45 Cages mål var att skapa en 

musik som var fri från estetiska traditioner, han ville också att konstnären skulle plockas ned 

från sin piedestal och inte vara märkvärdigare än någon annan. Ett av Cages konstnärliga 

tillvägagångssätt som satt tydliga spår i experimentell musik samt ljudkonst är 

slumpoperationer.  

Slumpoperationer handlar om ett bruk av slumpen inom komposition, det var för Cage 

ett sätt att attackera kompositörens/konstnärens ego. Kompositören var dock inte helt 

underkastad slumpen, Cage menade att slumpoperationer var ett sätt att ta reda på vilka frågor 

som skulle ställas, inte att totalt ge upp kontrollen över skapandet.46 Cages bakgrund är inom 

en finkulturell konstvärld, han var en klassiskt skolad musiker, men som det senare kommer 

att diskuteras, påträffas hans tankegångar om konst och musik sedan cirka slutet av 1960-talet 

både inom finkulturen och inom populärkulturen. Cage var under 1950-talet verksam inom 

New Yorks scen för den moderna klassiska musiken; New York började då bli ett centrum för 

det amerikanska avantgardet beträffande både visuell konst och musik. Under den här 

perioden i New York fanns det ett stort utbyte av idéer mellan musikscenen och konstscenen, 

målare influerades av musiker och vise versa. En visuell konstnär som var betydelsefull för 

detta utbyte av idéer samt inom kontexten för begreppet ljudkonst är Robert Rauschenberg 

(1925-2008). Rauschenbergs idéer om konst gav impulser till många avantgardmusiker under 

40- och 50-talen, speciellt de som var aktiva i New York med Cage i spetsen.47  

Cage och Rauschenberg var goda vänner och influerade varandras tankar om konst. 

Rauschenberg skapade visuell konst med fragmentariska kollage där det var fullt synligt var 

en bild eller ett föremål kom från, dessa kunde vara de mest vardagliga eller obetydliga ting. 

Cage använde sig av obearbetade ljud i sina kompositioner − ljud som likt Rauschenbergs ting 

                                                 
45 Ekbom, s. 189-203. 
46 Ibid. s. 14. s. 204-219. 
47 Licht, s. 137-139. 
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kunde vara vardagliga och obetydliga.48 Licht menar på att Rauschenbergs förmåga att vara 

verksam i en klyfta mellan livet och konsten, idag är en betydelsefull influens för ljudkonstens 

accepterande av vardagliga miljöljud som en del av installationer.49  

 

Under 1950-talet, samma tidsperiod som de ovan diskuterade avantgardistiska 

tendenser inom den visuella konsten och den klassiska musiken − blir populärmusiken ett 

fenomen som inte går att ignorera. Walker poängterar att det visuella från början var en viktig 

del av populärmusiken.50 Den visuella delen av populärmusiken blir onekligen allt mer 

betydelsefull när kommersiell media med television i spetsen slår igenom ordentligt under 

mitten av 1900-talet. Populärmusiken utvecklas till att bli en konstvärld med sina egna 

resurser men det är inte förrän senare in på 1960-talet som konstnärlighet inom 

populärmusiken blir ett fenomen att räkna med. I och med, och framförallt med, band som 

The Beatles blir populärmusiken accepterad som legitim konstform. Några exempel på 

band/artister som under 1960-talet tänjde på populärmusikens gränser och uppnådde 

konstnärlig status är The Byrds, Jimi Hendrix (1942-1970), Beach Boys, samt Frank Zappa 

(1940-1993).  

Det dominerande formatet för en pop/rocklåt överges av många band/artister som 

under den här perioden börjar ta musikaliska influenser från utomeuropeisk musik och från 

det europeiska avantgardets musik. Ovan nämnda The Byrds tog exempelvis impulser från 

den indiska ragan. Beach Boys använde vardagliga och icke-musikaliska ljud i sin låt 

Vegetables. Avantgardister inom klassisk musik som John Cage och La Monte Young (1935-) 

påverkades i sin tur av den österländska musiken. Många ljud och stämningar som inom 

klassisk musik såväl som inom populärmusik inte utövats i den västerländska kulturen började 

därmed dyka upp − exempelvis användes sitarer och klockspel.   

Populärmusiken uppmärksammas i ett tidigt stadium av de visuella konstnärer som 

skulle komma att kallas för popkonstnärer. Popkonsten tillhörde från början den högre 

konsten, utövarna var tränade konstnärer − dessa lånade däremot flitigt från populärkulturen 

vilket medförde att gränsen mellan populärkultur och finkultur började tunnas ut. Popkonsten 

var påtagligt influerad av Rauschenbergs och Cages konstteorier; den plockade föremål och 

bilder ur vardagen och använde dem som konst. Cages och Rauschenbergs teorier hittar vägen 

till popkonstnärerna, inte minst genom det för den amerikanska avantgardekonsten 

                                                 
48 Ekbom, s. 51-53. s. 139. 
49 Licht, s. 138. 
50 Walker, s. 6.  
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inflytelserika universitetet Black Mountain College, där Rauschenberg en tid var elev och 

Cage anställd lärare.  

Detta universitet var inriktat mot konst och hade en radikalt antiauktoritär inriktning, 

något som var mycket ovanligt i Amerika under 1950-talet. Lärarna bestod delvis av 

flyktingar från andra världskrigets Europa och den av nazisterna nedlagda Bauhausskolan − 

vars tankar om konst till stor del präglade Black Mountains estetiska profil. Cage och 

Rauschenberg tog av lärarna Josef Albers (1888-1976) och Lászlo Moholy-Nagy (1895-1946) 

till sig tankegången att uppdelningen mellan högt och lågt inom konsten var felaktig.51 

Popkonsten var på många sätt en protest mot den under mitten av 1900-talet 

glorifierade abstrakta expressionismen. Likt dadaisterna gjorde popkonstnärerna en 

konstnärlig protest emot konst. Det fanns till en början ingen större interaktion mellan 

popkonstnärer och popmusiker, under mitten av 1960-talet börjar emellertid direkta möten 

mellan popgrupper/artister och popkonstnärer förekomma − åtminstone i USA och 

Storbritannien som var popkonstens främsta hemorter. Det går emellertid inte att hävda att det 

fanns någon omfattande interaktion mellan popkonstnärer och popmusiker som trots allt 

tillhörde två olika konstvärldar.  

 

Den visuella konsten, främst popkonsten, och den avantgardistiska musiken influerade 

emellertid pop/rockgrupper till att experimentera mer med bild och ljud. Konstnärer från den 

populärkulturella konstvärlden, vilket som ovan nämnt inkluderar popkonstnärerna, blev 

sannolikt mycket på grund av den ökade konstnärliga kvaliteten på delar av populärmusiken, 

mer intresserade av direkta samarbeten med aktörer inom populärkulturen. Samtidigt som de 

mer experimentella banden, detta främst i USA och Storbritannien, höjde populärmusikens 

status som konst, började kriteriet att ett konstverk skulle vara unikt, det vill säga ett enda 

exemplar, och presenterat i en speciell kontext ifrågasättas av många konstnärer världen över. 

Detta mer toleranta konstnärliga klimat öppnade upp för större uttrycksfrihet inom den 

tillämpande konsten.   

Det sena 1960-talet var överlag en period då det skedde många Cross-Overs inom 

konsten. Under den här perioden börjar olika konstarter som film, foto, musik, litteratur, och 

måleri, att blandas med varandra, finkultur och populärkultur möts i allt större omfattning. 

Lp-skivan började under den här perioden bli ett legitimt konstnärligt medium och 

posterkonsten får en renässans. Den brittiske popkonstnären Richard Hamiltons (1922-) 

                                                 
51 Ekbom, s. 134-138.  
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design för The Beatles självtitulerade album (känt som The White Album) är både ett exempel 

på ifrågasättandet av kriteriet att ett konstverk måste vara unikt och på ett samarbete mellan 

de finkulturella och populärkulturella konstvärldarna.  

Det faktum att varje exemplar av White Album var numrerat och att det medföljde en 

poster förhöjde känslan av det rörde sig om något speciellt. Numreringen som går upp till 

miljontals exemplar kan ses som en satirisk kritik emot kravet inom finkulturen på att något 

måste vara unikt för att bli ett konstverk − en hävdelse att ett massproducerat popalbum kan 

vara ett konstverk.  

The Beatles som band var en stor bidragande faktor till populärmusikens höjda status 

som legitim konstform − deras från mitten av 1960-talet alltmer experimentella musik spreds 

till miljoner människor världen över. Många musiker och konstnärer, både inom populärkultur 

samt finkultur, inspirerades av att ett rockband kunde, inom en mycket kommersiell kontext, 

uppvisa konstnärlig integritet och nyskaparanda. Walker skriver om Hamiltons design för The 

White Album:  

 
It is clear that Hamilton´s aim was to mimic the high printing standards of a small 
press publication in a edition of millions, thereby raising as it were, the artistic status 
of the Beatles product.52    

 

Som Walker skriver höjde White Album men även deras föregående album Sergeant Pepper, 

en skiva vars omslag designades av popkonstnären Peter Blake, fenomenet som var The 

Beatles i mångas ögon till konst.   

När Dan Söderqvist talar om sin och Ingmar Ljungströms gemensamma bakgrund 

nämner han det sena 1960-talet och dess experiment som en period vilken påverkade och har 

fortsatt att påverka dem båda. Söderqvist talar om hur musiken under den här perioden 

exploderade i en mer konstnärlig inriktning medan den samtidigt var populär − han menar att 

det som hände under 1960-talet satte en grund för den person han nu är − att det var då han 

blev intresserad av att jobba med musik och det visuella. Söderqvist och Ljungström betonar 

att influenserna till det de gör inkluderar mycket mer än bara musik och att det visuella varit 

något de tidigt intresserat sig för. Söderqvist lyfter fram psykedelian (framförallt ett slags 

experimentell rockmusik) och det som hände runtomkring den med ljusshower samt intresse 

för bild och konsthistoria, som en viktig influens.53   

Experimentellt orienterad populärmusik och visuell konst med populärkulturell 

förankring fick under sista halvan av 1960-talet ett viktigt centrum i Amerika och framförallt 
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53 Transkription 1, s. 1-2. 
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San Francisco. Det var i San Francisco som psykedelian Dan Söderqvist talar om verkligen 

tog form. Den populärkulturella konstvärlden som utvecklades i San Francisco inkluderade 

förutom musiken, saker som posterkonst, serieteckningar och experimentella ljusshower, 

stilistiskt påverkade den det innovativa klimatet inom populärkulturen världen över. 

Utvecklingen av denna konstvärld är ett typexempel på den explosion av konstnärlighet som 

skedde inom populärkulturen under 1960-talets andra hälft. 

Det sena 1960-talets nytänkande konstklimat såg en renässans av det grafiska mediet 

och den inflytelserika posterkonsten i San Francisco är den så kallade psykedeliska konstens 

ursprung (Se bild 1 och 2). Konstnärer som utvecklade denna speciella stilistik var framförallt 

Wes Wilson (1937-), Stanley Mouse (1940-), samt Victor Moscoso (1936-). Den psykedeliska 

konstens estetik är inte direkt enhetlig, de skickligaste konstnärerna hade starkt individuella 

drag, men det finns emellertid flera gemensamma nämnare för den psykedeliska stilen. 

I The Art Of The Fillmore beskriver konsthistorikern Walter Medeiros den 

psykedeliska posterns estetiska drag; psykedeliska posters är: handgjorda och tecknade i 

kontrast till 1960-talets kommersiella stil med foton och standardiserad text, utstuderat 

dekorativa, de har abstrakta former och starka färger, bilderna är ofta bisarra, vackra, 

sensuella, filosofiska, metafysiska, och de (bilderna i postern) refererar sällan på ett uppenbart 

sätt till det de gör reklam för.54   

I likhet med popkonsten blandas i den psykedeliska stilen högt och lågt − 

populärkulturellt och finkulturellt. San Franciscokonstnärerna själva var däremot, i motsats 

till popkonstnärerna verkligen en del av det kulturella klimatet deras produkter presenterades i 

− de rörde sig inom samma konstvärld som musikerna de representerade med sina posters.55  

Några av dem var tränade (professionella) konstnärer men de flesta var det inte, utan 

var unga människor som jobbade semiprofessionellt inom det grafiska mediet. Den 

konstnärliga standarden på dessa posters var hög, speciellt i jämförelse med den mer 

kommersiella posterproduktionen vid den tiden. Den psykedeliska postern var effektiv på 

sättet den med sin blandning av abstrakta och dekorativa former fångade betraktarens blick 

och uppmanade till eftertanke.  

Postern var vid den här tiden en produkt som främst användes i ett rent informativt 

syfte − San Franciscokonstnärerna började använda detta medium för att förmedla inte i första 

hand information utan ett konstnärligt budskap. Det finns många stilistiska influenser som är 

synliga i San Franciscos posterkonst (den mest uppenbara är Art Nouveau) men den 

                                                 
54 Walter Medeiros, ”Inside Out”, i Gary Lemke, The Art of The Fillmore (Petaluma 1997), s. 18. 
55 Walker, s. 61. 
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psykedeliska stilen hävdar sig ändå som något nytt. Den kom att etablera sig och påverka 

konstnärer, såväl inom som utanför Amerikas gränser. I Sverige går denna påverkan 

exempelvis att se i Sture Johannessons (1935-) affisch Revolution means revolutionary 

consciousness från 1969 (Se bild 3). Johannesson är en svensk multimedia-konstnär som 

under 1960-talet i hög grad påverkades av den amerikanska underground kulturen, och 

speciellt av populärkulturella fenomen.   

Det mest slående med den psykedeliska stilen är sättet postern kommunicerar med 

betraktaren. Exempelvis Wes Wilson utformade sina posters så att betraktaren är tvungen att 

ta ordentligt med tid på sig för att uppfatta det som själva texten förmedlar. Som ovan 

nämndes fanns det i den psykedeliska postern ofta bilder som refererade till något annat än 

arrangemanget postern gjorde reklam för. Detta och bildernas ofta mystiska natur, bidrog till 

känslan för betraktaren att det rörde sig om inte bara en vanlig poster, utan något som kunde 

tolkas som ett konstverk.  

Den psykedeliska postern som först och främst påträffas offentligt, närmar sig i och 

med att betraktaren tvingas reflektera en längre stund över vad det är som förmedlas det sätt 

som ett konstverk betraktas i ett museum eller galleri. Det var, så länge det var möjligt, 

trendigt att ta med dessa posters till hemmets vrå. Det blev ett populärt alternativ för dem som 

uppskattade konst men hade dåligt med pengar. I dagens läge är posters från denna period i 

San Francisco värdefulla samlarföremål och ofta ansedda som riktiga konstverk.   

 

Flera undergroundklubbar etablerade sig under sent 1960-tal, med större städer som 

New York och London som förtrupper för detta fenomen, som platser där olika konstformer 

lättillgängligt kunde upplevas under samma tak. UFO-klubben i London blev ett 

betydelsefullt ställe för en inom populärkulturen ny sorts interaktion mellan konstformer, 

samt för den växande mer konstnärliga inriktningen inom populärmusiken. Experimentella 

och stilbildande band som Pink Floyd och Soft Machine spelade i UFO-klubben på 

regelbunden basis. Rockmusik, avantgardistisk jazz, happenings, psykedeliska posters, 

teatergrupper − allt detta kunde upplevas i en och samma lokal.56 UFO-klubben med dess 

varierande aktiviteter är ett bra exempel på hur populärkulturen började bli en värld där 

konstnärlighet utvecklas och får utrymme. Livslängden på många av dessa klubbar var av 

olika skäl inte lång (cirka ett år för UFO) men den konstnärliga nyskaparandan de 

representerade var, och är, inflytelserik.  

                                                 
56 Barry Miles, Hippie! (New York 2004), s. 234.  
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Ett konstnärligt uttryckssätt som gick framåt i utvecklingen inom klubbar som dessa 

var ljusshowen som framfördes i samband med livemusik (Se bild 4). Ljusshowen som 

konstform utvecklades simultant på flera ställen i världen, främst inom Londons 

undergroundscen med den ovan nämnda UFO-klubben i fronten och inom rockklubbar i San 

Francisco och New York. Ljusshowen som fenomen utvecklades både inom populärkulturella 

och finkulturella sammanhang och de som arbetade med denna konstform agerade inte sällan 

inom båda dessa konstvärldar. Ljusshowen under 1960-talet experimenterade med färg på ett 

med den tidiga abstrakta konsten snarlikt sätt. I den populärkulturella arenan fick den högre 

konstens estetik, i och med den nya trenden med ljusshower, stort svängrum att experimentera 

och möjligheten att nå en ny publik.  

Musiken som 1960-talets ljusshow visualiserade var av varierande sort. Främst rörde 

sig det om den psykedeliska rockmusiken, men även den minimalistiska och elektroniska 

musiken, tillhörande främst den klassiska musikens avantgarde, påträffas i samband med 

ljusshower. På det här sättet börjar gränsen mellan det konstnärliga avantgardet, som 

framförallt agerat inom finkulturens konstvärld, och populärkulturens konstvärld att tunnas ut. 

En estetik som ville visualisera musik, hade sedan länge funnits inom det modernistiska 

måleriet, då främst med abstrakta målare som Kandinsky. Denna estetik hittade med 

pop/rockgruppers allt mer elaborerade ljusshower ut till en bredare publik.57 Ljusshowen var 

ett möte mellan visuell konst och musik − visuella intryck och ljudintryck − detta inom en 

kontext som hamnar mellan populärkultur och finkultur.  

Ljusshowerna under sent 1960-tal refereras ofta till som psykedeliska ljusshower, de 

förekom till stor del inom samma kontext som den ovan diskuterade psykedeliska 

posterkonsten. Rockgrupperna dessa posters gjorde reklam för samarbetade frekvent med 

konstnärer som skapade ljusshower och det går i ljusshowen att finna flera gemensamma drag 

med den psykedeliska posterkonstens estetik. Det finns påtagliga stilistiska likheter i bruket 

av starka färger och abstrakta former.  

Gemensamt med posterkonsten är det sätt som ljusshowen vill suggerera betraktaren 

in i upplevelsen − som ofta inte på ett omedelbart sätt relaterar till det den representerar (i det 

här fallet alltså musiken). Ljusshowen var menad att förmedla en komplett sinnelig upplevelse 

till publiken, Walker betonar att det sena 1960-talets ljusshower inte var synkroniserade till 

                                                 
57 Kerry Brougher, ”Visual − Music Culture”, i Olivia Mattis, Visual Music. Synaesthesia in Art and Music Since 

1900 (London 2005), s. 158-171. 
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musiken utan snarare ett stilistiskt komplement till den − ljusshowen fungerade alltså i lika 

hög grad som musiken som ett självständigt konstverk.58  

 

Posterkonsten och ljusshowen är konstnärliga uttryckssätt som är produkter av det 

sena 1960-talets fria konstklimat. De båda kom att bidra till en utökad, mer tolerant, 

inställning till alternativa medier som konstformer. Ljusshower, posterkonst, skivomslag, 

samt den mer experimentella musiken är prov på den konstnärlighet som under 1960-talet 

hade utvecklats inom populärkulturen − både på en underground-nivå och hos band och 

artister knutna till den mer kommersiella industrin.  

Under 1970-talet kom emellertid den kreativitet som under 1960-talet funnits inom 

den populärkulturella konstvärlden på flera håll att stelna eller dö ut. På många ställen, inte 

minst i London och San Francisco, var bristande erfarenhet och organisationsförmåga samt ett 

omfattande drogmissbruk bland den unga konstvärldens aktörer stora bidragande faktorer till 

att konstnärliga uttrycksformer som den psykedeliska ljusshowen blev kortlivade.  

Den främsta anledningen till den avstannade kreativiteten borde dock vara att många 

av de band/artister som tidigare hade befunnit sig på en underground-nivå 

kommersialiserades, varvid de konstnärliga uttrycken stelnade och kontakten med publiken 

som tidigare hade funnits gick förlorad. Inom den mer kommersiella delen av populärkulturen 

försvann mycket av de mer utmanande och nyskapande dragen och ersattes av en mer stel och 

högdragen stilistik.  

Estetiken inom 1960-talets populärkulturella konstvärld är på många sätt jämförbar 

med framförallt den anti-modernistiska och nydadaistiska popkonsten men även med den 

klassiska musikens avantgarde som med främst Cage stod i opposition till finkulturens 

institutionaliserade konst. Om nyskaparandan och konstnärligheten inom populärkulturen 

under 1960-talet hade inneburit att andra personer, exempelvis författare och recensenter 

inom finkulturen, började lyfta fram vissa rockgrupper som verklig konst − började i stället 

många artister själva under 1970-talet försöka hävda att det de gjorde var konst.  

 

 

 

 

 

                                                 
58 Walker, s. 101-102. 
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3.3. Avantgardistiska tendenser inom populärmusik 

Det fanns under 1960-talet ett samarbete över gränser och en närhet mellan artisterna och 

publiken, men under 1970-talet kom mycket av det konstnärliga uttrycket inom den 

populärkulturella konstvärlden i stället att föröka efterlikna den heroiska konstnärsrollen där 

konstnären ensam har tolkningsföreträde till vad som är konst eller inte. Populärmusiken som 

kom från Storbritannien under 1970-talet var en betydelsefull trendsättare, detta inte bara i 

Storbritannien utan även i många andra länder, och mycket av den musiken, som var mer 

konstnärligt inriktad − var så på ett pompöst och högdraget sätt. Ett illustrativt exempel på hur 

konstnärligheten inom den populärkulturella konstvärlden ändrades är brittiska The Who som 

under 1960-talet hade varit en del av det konstnärligt nyskapande klimatet inom 

populärkulturen, men som under 1970-talet, mycket på grund av alltmer förfinade och 

invecklade konstnärliga ambitioner, förlorade kontakten med sin publik och kom att framstå 

som pretentiösa.  

De konstnärliga dragen inom populärmusiken var något som publiken vid den 

tidpunkten började bli trötta på och kände sig alienerade från. Överlag hade det konstnärliga 

inom populärmusiken en bit in på 1970-talet kommit att få en negativ klang. Många, speciellt 

den unga rockpubliken, ansåg att konst och rockmusik inte riktigt hörde samman. När 

populärmusik klassificeras som konst i recensioner och liknande sammanhang kan det ofta 

vara problematiskt och handla om ett fördömande, termer som Art Rock eller Progressive kan 

framstå som en pretentiös och från publiken avskärmad yttring av konstnärlig rockmusik. 

Denna uppfattning har till stor del rötterna i 1970-talets populärkulturella klimat.  

Även om de konstnärliga uttrycken inom populärkulturen under 1970-talet hade 

stelnat på många håll fortsatte 1960-talets gränsöverskridande konstklimat att påverka aktörer 

inom populärkulturen. Men om 1960-talets populärkulturella konstvärld framförallt 

påverkades av samtida konsttrender blev 1970-talet i stället till stor del en period då man 

blickade tillbaka på det tidiga 1900-talets europeiska avantgarde för inspiration. Inte minst 

dadaismen gav många viktiga impulser till unga artister som befann sig på en 

undergroundnivå inom den populärkulturella konstvärlden.  

Den konstnärliga påverkan från avantgardistiska rörelser som dadaismen handlade 

mycket om att återerövra en upprorisk inställning gentemot den etablerade konsten − i det här 

fallet den konstnärligt distanserade populärmusiken. De konstnärliga impulserna var inte 

begränsade till ett medium som det visuella; många band/artister tog också starka intryck från 
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konstnärliga ljudexperiment utförda decennier tidigare − då främst från dadaismen och 

futurismen.59  

En grupp vars impulser från dadaismen innefattade allt från ljudexperimenten och det 

visuella till konstnärliga strategier var brittiska Cabaret Voltaire, vilka tog sitt namn från 

dadaisterna och deras klubb i Zürich. Före detta medlemmen och sedermera ljudkonstnären 

Chris Watson säger i en intervju att ”The greatest influence of all was learning, reading about 

and reliving the period of Dada”.60 Walker menar att även om Cabaret Voltaire tog plats inom 

kontexten av ett rockband kan de egentligen bättre beskrivas som ett avantgardistiskt 

ljudkonstprojekt.61 Onekligen framstår detta band till en början62 mer som ett konstprojekt än 

en rockgrupp, men det är inom en populärkulturell kontext de verkade, vilket även om 

populärmusiken hade börjat kunna klassificeras som konst, förvirrade och bitvis chockade 

publiken.  

Deras konserter var i ett tidigt stadium ofta planerade som rena provokationer; 

medlemmarna kunde presentera sig som en rockgrupp för att sedan framföra en sorts musik 

publiken inte förväntade sig eller förstod sig på. Vid ett tillfälle avslutade gruppen en konsert 

genom att låta ett kassettband med deras musik fortsätta spela medan medlemmarna gick ut i 

publiken för att se slutet på sin egen show.63  

Cabaret Voltaires musik var till en början mycket experimentell, gruppen använde ett 

slags ljudcollage för att bygga upp sina låtar. Bruket av ljudcollage var influerat av 

undergroundförfattaren William Burroughs cut-up teknik; en uppfinning vilken i sin tur var 

influerad av dadaismen och framförallt tankegångar hos Tristan Tzara. Före detta medlemmen 

och musikern Richard Kirk menar att Cabaret Voltaire i början inte direkt handlade om musik 

− de var enligt honom snarare en ljudgrupp. Enligt Kirk ville de sätta olika ljud samman 

ungefär som ett pussel och om det påminde om musik var det en ren tillfällighet.64 Både Kirk 

och Watson hade studerat konst och var framförallt influerade av Duchamps objet trouvés 

(funna föremål) när de använde slumpvis ”funna ljud” för att bygga upp sin musik.65  

 

Den amerikanska gruppen The Residents som bildades i början av 1970-talet är ett 

slags multimedia konstprojekt som hamnar någonstans mellan de populärkulturella och 
                                                 
59 Walker, s. 77- 79. s. 105-108, samt Rob Young, ”Efter - allting utom framtiden”, i Thomas Millroth (red.): 
Look at the Music − See Sound (Ystad 2002), s. 45-49. 
60 Mick Fish, Industrial Revolution. Through the Eighties with Cabaret Voltaire (London 2002), s. 217. 
61 Walker, s. 78-79. 
62 De kom att senare producera mer kommersiellt material. 
63 Fish, s. 61. 
64 Ibid. s. 204. 
65 Walker, s. 78-79. 
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finkulturella konstvärldarna. The Residents producerar bland annat visuell konst, musik och 

film. De är ett typexempel på en grupp som befinner sig både i en populärkulturell såväl som i 

en finkulturell kontext. The Residents medverkade i utställningen It´s  ot Only Rock´n Roll 

Baby (Bryssel 2008). I den medföljande utställningskatalogen står bandets managers för The 

Residents talan om deras konstnärliga aktivitet − medlemmarna själva gör nämligen inga 

intervjuer − de föredrar att förbli anonyma.  

Deras musik beskrivs här som ett försök att manipulera ljud och musik på ett 

konstnärligt sätt och det betonas att medlemmarna inte är musiker. De vill presentera sig 

själva som en grupp i stället för ett band för att komma ifrån stämpeln att det de gör bara 

handlar om musik.66 The Residents manipulering av ljud kan i många fall lätt upplevas som 

snarare tillhörande genren ljudkonst än rockmusik. Ett av ljudkonstens signum är det 

konstnärliga bruket av ljud. Alan Licht skriver att ljudkonst per definition kan vara ljud som 

en förlängning av en visuell konstnärs estetik.67 Denna definition är applicerbar på The 

Residents vars musik framstår som en förlängning av den bisarra humor som framkommer i 

deras visuella verk.  

En del av The Residents material, exempelvis albumet Eskimo (1979) är inte helt olikt 

den elektroakustiska musiken som skapades under ungefär samma period. Här menas inte att 

The Residents skulle vara influerade av elektroakustisk musik, även om den möjligheten finns 

då bandet med största sannolikhet var bekant med den sortens musik; poängen är att den 

elektroakustiska musiken och The Residents alster trots att de kommer från olika sorts 

konstvärldar är snarlik varandra. En förklaring till detta är att artister inom populärkulturen, 

inklusive The Residents, tog impulser från samma källa som de elektroakustiska 

kompositörerna (vilka främst tillhör den finkulturella konstvärlden) − det vill säga från 

avantgardkompositörer som John Cage och Karl- Heinz Stockhausen (1928-2007).    

 

Walker framhåller att när konstformer utvecklas genom tiderna blir det allt svårare att 

säga något nytt och att det därför blir naturligt att det lånas från material från annan media 

eller att det förflutna återvinns. På det här sättet kan en idés mening ändras eller dess 

chockvärde återtas.68 Precis detta gjorde band som Cabaret Voltaire och The Residents. De 

tog konstnärliga strategier från avantgardet och använde dem i en ny kontext vilket återtog 

deras chockvärde. Inom den finkulturella konstvärlden hade publiken vant sig vid att det 

                                                 
66Daria De Beauvais, ”The Residents”, i It´s  ot Only Rock´n Roll Baby, (red).: Jérome Sans (Bryssel 2008), s. 
156-157. 
67 Licht, s. 17. 
68 Walker, s. 8-9. 
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mycket väl kunde förekomma inslag i konsten som var provocerande och chockerande. Det 

fanns en hög tolerans emot det avvikande. Inom den populärkulturella konstvärlden fanns det 

när ovan nämnda band började sina karriärer inte några sådana förväntningar. Publiken var 

inte van vid att bli överraskad eller chockerad. Detta öppnade upp möjligheter för 

band/artister med konstnärliga ambitioner att utnyttja den populärkulturella konstvärlden som 

spelplats, då inte enbart med möjligheten att chockera publiken i åtanke utan på ett 

övergripande sätt.  

   

En person som under 1970-talet såg den populärkulturella konstvärlden som en 

lämplig arena för konstnärlig aktivitet var Patti Smith (1946-) vars igång till rockmusiken 

kom från poesin, hon läste sin egen poesi uppbackat och förstärkt av elgitarr. Smith har idag 

en stark ställning både som poet, visuell konstnär, och som rockartist.     

Patti Smith medverkade precis som The Residents i den belgiska konstutställningen It´s  ot 

Only Rock´n Roll Baby. I en intervju i utställningskatalogen svarar Smith följande på frågan 

om hur hon relaterar sin musik till sin visuella konst: 

 

I’m not a rock´n´ roll singer who does art. I don’t consider myself essentially as a 
singer or a rock star. I consider myself primarily an artist. To me, rock´n´ roll is a 
way to convey my ideas or my political concerns or messages directly to the people. 
When you perform poetry, do work in a museum, or show drawings, it does not 
reach as many people. So when I feel I need to reach more people, rock´n´ roll is the 
perfect form for that.69  

 

Patti Smiths uttalande kan tolkas som att rockmusiken för henne är ett sätt att nå ut till fler 

människor än det är möjligt att göra inom en museal kontext. Konstnärlig verksamhet när den 

sker inom museum (den finkulturella konstvärlden) kan ha svårt att nå lika många människor 

som det går att göra inom den populärkulturella konstvärlden. Patti Smith inledde sin karriär 

under tidigt 1970-tal när den populärkulturella konstvärlden på allvar började kunna utnyttjas 

för att nå en publik som är intresserad av olika konstnärliga uttrycksformer men känner sig 

alienerad från den finkulturella konstvärlden. Konsten och musiken som Patti Smith skapade 

under 1970-talet tillhörde inte den form av konstnärlighet inom den populärkulturella 

konstvärlden som publiken kände sig alienerad från. Hon framstår i dagens läge som en 

föregångare för punkrörelsen som exploderar senare på 1970-talet.   

Den konstnärlighet som under 1960-talet växte fram inom populärkulturen på en 

undergroundnivå och som efter några år dog ut, fick på flera håll en nytändning i och med 

                                                 
69 Audrey Mascina, ”Patti Smith”, i It´s  ot Only Rock´n Roll Baby, s. 172-173. 
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punkrörelsen som framstår som en genuint konstnärlig rörelse. Det fanns tidigt bland 

punkrörelsens aktörer ett intresse för alternativt mode, poesi, skapandet av tidskrifter 

(fanzines) samt en vilja att hitta nya sätt att framföra musik. Det är inte syftet att här försöka 

avgränsa en omfattande rörelse som punken, eller hävda att det var enbart inom punkrörelsen 

som en nytändning av konstnärlighet inom den populärkulturella konstvärlden pågick. 

Punkrörelsen var emellertid mycket på grund av dess stora omfattning (rörelsen fick snabbt ett 

stort antal aktörer och spreds till många länder) ett viktigt steg i utvecklingen av ett inom 

populärkulturen mer konstnärligt öppet klimat och förtjänar därför en ordentlig genomgång.  

Punkrörelsens konstnärliga strategier kan delvis spåras till 1960-talets 

undergroundkultur, speciellt till fluxusrörelsen som på flera sätt var nydadaistisk, men även 

till den tidiga dadaismen. Fluxus var en internationell rörelse med aktörer både i Amerika och 

i Europa. Det finns många enskilda band/artister som gett viktiga impulser till den 

ursprungliga punkrörelsen, ett par av dem har direkta kopplingar till fluxusrörelsen vilket 

redogörs för närmare nedan. Det som är intressant med de här kopplingarna är att de stärker 

punkrörelsens ställning som en konstnärlig rörelse och att det konkret går att observera 

samband mellan det konstnärliga avantgardet och populärkulturen. Inom kontexten av det 

konstnärliga bruket av ljud är det speciellt intressant att det finns samband mellan 

fluxusrörelsen och punkrörelsen. Båda rörelserna förespråkade något slags utvidgat 

musikbegrepp och brydde sig lite om förkunskaper inom musik.   

En likhet mellan fluxusrörelsen och punkrörelsen är en icke-professionell inställning 

till skapandeprocessen och en önskan att ge publiken känslan att de med lätthet skulle kunna 

skapa något liknande själva. Fluxuskonstnärerna arbetade med många olika konstnärliga 

uttryckssätt, experimentell musik och ljudkonst, happenings, visuell konst med mera. En 

viktig aspekt var att föra ut konsten till folket på gatan och minska gränsen mellan konsten 

och livet samt mellan konstnär och betraktare.70  

Punkrörelsens aktörer ville minska gränsen mellan de som stod på scen och de som 

befann sig i publiken, om möjligt sudda ut denna gränsdragning totalt, på det här sättet var 

punken en förlängning av fluxusrörelsens men även John Cages anda. Cage ville, som tidigare 

nämndes, att konstnären inte skulle vara märkvärdigare än någon annan. Aktörer från 

Fluxusrörelsen som rent konkret kan länkas till punkrörelsen är avantgardemusikern La 

Monte Young, rockgruppen Velvet Underground, samt konstnären Yoko Ono (1933-). De här 

kopplingarna redogörs för närmare nedan.   

                                                 
70 Bengt AF Klintberg, Svensk Fluxus (Stockholm 2006), s. 46-50. 
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Det tidiga 1900-talets konstnärliga avantgarde var, som ovan nämndes, en viktig 

inspirationskälla för unga aktörer inom den populärkulturella konstvärlden under 1970-talet. 

Det var framförallt dadaisternas upproriska attityd, deras vilja att skapa en ”konst mot 

konsten” som gav impulser till den på många sätt konstnärligt inriktade punkrörelsen. 

Dadaisterna ville genom sina varierande aktiviteter försöka bota den galenskap som omgav 

dem − och med hjälp av konst göra revolt emot stelnad och institutionaliserad konst. Inom 

punkrörelsen fanns det en stark vilja att på ett snarlikt sätt göra revolt emot en alltför 

konstnärligt förfinad, och på sätt och vis institutionaliserad, rockmusik med en mer vital men 

likväl konstnärlig rockmusik. Punkrörelsens aktörer hade under 1970-talet i likhet med 

dadaisterna ofta ett behov av att chocka sin publik. Walker diskuterar på vilket sätt han anser 

att punkrörelsen var en konströrelse. I och med detta gör han en jämförelse mellan dadaismen 

och punkrörelsen. Walker skriver: 

 

Too many rock stars were rich and remote; they had lost contact with their audiences 
and roots. Punk was the antithesis of artiness and pretension. Perhaps the paradox 
can be resolved. There have been some art movements in the modern era, most 
notably Dada, Futurism and surrealism, which set out to shock, which were for a 
time iconoclastic and subversive. Indeed, the Dadaist would have denied that they 
were artists; they rejected all forms of bourgeois art, they were anti-art. It was this 
kind of ”art” which Punk at its most radical resembled.71  

 

Som Walker skriver skulle dadaisterna inte ha medgivit att de var konstnärer och den 

konstnärlighet som var att finna inom punkrörelsen påminde om den sortens inställning till 

konst och skapande. Punkrörelsen var alltså, trots att personer inom den sannolikt inte ville 

kännas vid konstnärlighet, på flera sätt en genuint konstnärlig rörelse. Wire, som var ett av de 

mer nyskapande brittiska punkbanden, exemplifierar denna sorts anti-konstnärlighet inom 

punkrörelsen. Wire var mer experimentella än de flesta andra punkbanden under den 

perioden, det fanns exempelvis många elektroniska inslag i deras musik. Nästan alla bandets 

medlemmar hade en bakgrund inom konstskola.  

Colin Newman (1954-) som var frontmannen i Wire har sagt att Wire inte var ”arty”72 

men att det de gjorde var konst (art) och att punk överlag var konst.73 Detta uttalande från 

Colin Newman kan läsas som en vilja att distansera sig från en viss sorts konstnärlighet. 

Framförallt den som var att finna hos de progressiva rockbanden under den här perioden.   

                                                 
71 Walker, s. 107.  
72 Ett engelskt ord för konstnärlighet som ofta har en negativ klang. 
73 Dominic Molon, ”The UK”, i Dominic Molon, m.fl., Sympathy For The Devil: Art and Rock and Roll Since 

1967 (Chicago 2007), s. 74. 
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Punken ville krossa konstnärligt profilerad populärmusik, framförallt den pompösa 

progressiva rockmusiken, med en ny och omstörtande sorts musik som var konstnärlig på ett 

sätt som punkrörelsens aktörer sannolikt ansåg var mer äkta och jordnära. Med Newmans 

uttalande i åtanke kan Wire anses ha skapat konst mot konst − Newman erkänner att de var 

konstnärliga men tar ändå avstånd ifrån den så att säga förnäma konstnärligheten.  

Ytterliggare jämförelser (Walker är ett exempel) inom akademisk litteratur som gjorts 

mellan punkrörelsen och dadaismen går exempelvis att finna i boken Break All Rules Punk 

Rock and the Making of a Style där författaren Tricia Henry från sociologins synvinkel 

diskuterar punkens likheter och olikheter med avantgardistiska rörelser som dadaismen. 

Henry skriver att punkrörelsen och avantgardet båda skapade en konstnärsvärld och ett socialt 

skikt inriktat mot konst. Henry skriver också att både punkrörelsen och avantgardet var aktiva 

krafter på gränsen av förändring. Punkrörelsens aktörer ville skapa en ny estetik som var 

meningsfull för deras liv och använde enligt Henry på så sätt liknande konstnärliga strategier 

som avantgardet tidigare hade gjort.74 Som ovan nämndes var utsuddandet av gränsen mellan 

konsten och vardagens liv en viktig aspekt både för punkrörelsen och för delar av 1900-talets 

avantgarde.75  

Det finns inte bara tillfälliga likheter mellan dadaismen och punkrörelsen, utan också 

vid tillfällen, från punkrörelsen direkta referenser tillbaka till den dadaistiska rörelsen. Prov 

på sådana referenser till dadaismen inom punken kan exempelvis hittas hos den brittiska 

punkgruppen Siouxsie and The Banshees. De baserade låten Mittageisen på ett montage av 

den tyske dadaisten John Heartfield (1891-1968) och omslaget till skivan var också baserad 

på Heartfields montage.76 Under 1980-talet när den första punkrörelsen hade ebbat ut och 

vidareutvecklats till stilar som new wave och post-punk blev direkta referenser tillbaka till 

dadaismen och futurismen allt vanligare.    

 

1960-talets konstnärliga avantgarde har en koppling till den tidiga punkrörelsen 

genom multikonstnären Malcolm McLaren (1946-2010) som kom att bli mannen bakom det 

brittiska stilbildande punkbandet Sex Pistols. McLaren var utbildad vid flera olika brittiska 

konstskolor under 1960-talet och var under en kort period delaktig i konströrelsen Situationist 

International (situationiströrelsen). McLaren överförde många idéer till Sex Pistols och 

                                                 
74 Tricia Henry, Break All Rules. Punk Rock and the Making of a Style (London 1989), s. 1. 
75 Såväl dadaismen som John Cage och fluxusrörelsen hade utsuddandet av gränsen mellan konsten och livet på 
sin agenda. 
76 Walker, s. 80. 
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därmed punkrörelsen från denna radikala och anarkistiska konströrelse som i sin tur hade 

lånat idéer från både dadaismen och surrealismen.77  

McLaren var manager för Sex Pistols och mer eller mindre ansvarig för deras visuella 

stil. Influerad av ungdomsmodet på gatan i London tillverkade han med konstnärs- och 

designerkollegan Vivienne Westwood (1941-) kläder som han sålde i butiken Sex. Dessa 

kläder användes av McLaren till att designa Sex Pistols vilka onekligen var inte bara 

musikaliskt utan även visuellt betydelsefulla internationella trendsättare för punkrörelsen. I 

dagens läge är Sex Pistols ett omdebatterat band, att det senare framkom att bandet till stor del 

var iscensatt av McLaren har fått många att ifrågasätta deras autenticitet och betydelse för 

punkrörelsen. Faktum kvarstår dock att Sex Pistols under sin aktiva period var ett mycket 

inflytelserikt band och ett fenomen som var en viktig del i att definiera den tidiga 

punkrörelsen under 1970-talet.   

McLaren lär ha fått idén till att sätta ihop ett osympatiskt och omusikaliskt popband 

från en annan medlem inom situationiströrelsen som i likhet med Fluxus hade nydadaistiska 

tendenser och ville skapa konst som var situationer exempelvis happenings och liknandet, 

något som inte var separerat från vardagslivet. McLaren har sagt att han såg rockvärlden som 

ett forum där han kunde skapa kaos. Han såg sig själv som en sorts kulturell terrorist. Hur stor 

McLarens betydelse för Sex Pistols och punkrörelsen egentligen var är omdebatterat, men 

faktum är att han som designer var betydelsefull för att göra punkmodet populärt och att han 

var influerad av situationiströrelsens tankar om att konsten och vardagslivet inte skulle vara 

separata ting.  

En viktig aspekt av det tidiga punkmodet var bruket av vardagsföremål som design till 

kläder. Föremål som i vanliga fall inte hörde hemma i denna kontext, exempelvis 

säkerhetsnålar, sopsäckar, samt hundhalsband användes som en del av själva klädmodet. Det 

går här att se paralleller till avantgardet och konstnärer som Robert Rauschenbergs bruk av 

icke önskvärda vardagsföremål som en del av sin konst. McLaren var åtminstone till del 

ansvarig för att ha fört vidare avantgardets konstnärliga strategier till punkrörelsen − då inte 

minst gällande det ovan nämnda klädmodet. McLaren representerar en ny sorts konstnär, en 

ny konstnärsroll. Han använde den populärkulturella konstvärlden som en arena för sina idéer 

som inte hade mycket med musik att göra.  

McLaren ville med hjälp av mode, provokationer, samt människor i sig själva skapa 

konst, han vägrade begränsa sig till en konstnärsroll eller ett medium. Han var den första 

                                                 
77 Ibid. s. 118-119. 
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kända person som gjorde rollen som manager för ett rockband till en konstnärsroll. Detta är 

ett belysande exempel på en person som kommit från den finkulturella konstvärlden och på ett 

utstuderat sätt använt den populärkulturella konstvärlden som ett spelrum för konstnärliga 

idéer som inte rymdes inom den finkulturella kontexten.78  

 

Dan Söderqvist talar om att han personligen såg många likheter mellan dadaismen och 

punken och att de, Cosmic Overdose bandet som sedan muterades till Twice a Man, såg en 

konceptuell parallell mellan punkrörelsen och dadaismen. Söderqvist utvecklar den 

konceptuella parallellen mellan punkrörelsen och dadaismen genom att tala om en reaktion 

mot elefantband som Yes och Genesis (den brittiska progressiva rockmusiken). Han säger att 

det passade dem bra att gå tillbaka till ruta ett, till ett mer enkelt sound. Söderqvist säger att 

han ser likheter mellan dadaismen och punken då de båda försökte bryta ned en 

institutionaliserad konst.79 

Cosmic Overdose döpte ett av sina album till Dada koko och placerade en siluett av 

dadaisten Hugo Ball på omslaget. En av låtarna gick under namnet Moderna Dadaister.80 Det 

finns alltså konkreta kopplingar till dadaismen hos Cosmic Overdose. Musiken var ett slags 

punkrock fast med elektroniska och minimalistiska inslag. Dan Söderqvist och kollegan 

Ingmar Ljungströms musikaliska rötter ligger framförallt i minimalismen och kompositörer 

som Terry Riley − vilket även om det rör sig om kortare låtar med strukturer mer som vanliga 

poplåtar än deras tidigare alster i Älgarnas Trädgård och Anna själv Tredje − går att höra i 

Cosmic Overdoses musik.  

Det finns flera konceptuella likheter mellan minimalismen och punken. Minimalismen 

som visuell konst var på många sätt en reaktion mot självrefererande konst såsom den 

abstrakta expressionismen. Minimalismen var både inom den visuella och inom den 

musikaliska delen ett förenklat konstnärligt uttryck och en reaktion mot konstnärliga utryck 

som i tidigt stadium varit radikala men senare stelnat och institutionaliserats. Likheten mellan 

punken och minimalismen är reaktionen mot institutionaliserad och stelnad konst men även 

det förenklade uttrycket är en viktig gemensam nämnare. Det finns vissa stilistiska likheter 

mellan den allra tidigaste och råaste minimalistiska musiken och punkrocken. Punkrockens 

likheter med minimalismen går främst att finna i jämförelse med avantgardmusikern La 

                                                 
78 Simon Reynolds, ”The UK”, i Sympathy For The Devil: Art and Rock and Roll Since 1967, s. 88-91. 
79 Transkription 1, s. 10. samt transkription 2, s. 2.  
80 http://www.youtube.com/watch?v=K5973G8kvHs 2010-10-18. 
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Monte Youngs alster. Young är den som oftast lyfts fram som skapare av den minimalistiska 

musiken.  

La Monte Young påverkades främst av John Cage, då han sökte sig bortom de 

traditionella musikaliska termerna och intresserade sig för ljudets natur. Young ville skapa 

ljud som bokstavligen inte tog slut − han menade att ljud liksom ett konstverk kunde 

presenteras som en permanent installation. Young kom med dessa tankar att påverka 

utvecklingen av den del av ljudkonsten som är inriktad emot rumslighet och installationer. De 

ljudkonstnärer som arbetar med installationer strävar ofta efter en eliminering av tid i sina 

verk. Licht skriver att musik är som en berg- och dalbana med en tydlig början och ett tydligt 

slut, och att ljudkonst inte är beroende av tid på samma sätt. Ljudkonst hör enligt Licht främst 

hemma i en installerad ljudmiljö.81  

Youngs musikaliska verksamhet går bortom det rent experimentella och det 

tidsbundna. Exempelvis är The Well Tuned Piano, ett av Youngs stycken som snarare bör 

klassificeras som ett ljudkonstverk, ett tidigt exempel på ett musikaliskt stycke som är 

beroende av en speciell plats för att kunna framföras.82 Licht skriver att The Well Tuned Piano 

i och med dess långa speltid, som är över sex timmar, är en sorts installation.83 Young ville 

skapa ljud som var förstärkta till en så volymmässigt hög nivå som möjligt. Mottagaren och 

musikern skulle kunna ta plats inom själva ljudet.84 Young hade kopplingar till fluxusrörelsen 

under 1960-talet och har påverkat konstnärliga tendenser inom både finkulturen (den 

minimalistiska musiken) och inom populärkulturen. Hans aktiviteter inom fluxusrörelsen var 

begränsade men han kom att bli en betydelsefull inspirationskälla för många inom denna 

konstnärligt gränsöverskridande rörelse.85  

Rent konkret går det att länka Young till populärkulturen och punkrörelsen genom 

hans kopplingar till Velvet Underground − ett experimentellt rockband som i hög grad 

influerade många aktörer inom den tidiga punkrörelsen samt senare strömningar inom 

populärmusik. Musikern John Cale (1942-), som kom att bli en av de drivande krafterna 

bakom Velvet Underground, bildade tillsammans med La Monte Young och ett par 

ytterliggare personer projektet The Dream Syndicate. Medlemmarna i The Dream Syndicate 

skapade en monoton och elektrifierad (minimalistisk) musik som föregick Velvet 

Undergrounds och även många tidiga punkbands sound. Young hade stor betydelse för Cales 

                                                 
81 Licht, s. 14-17, samt LaBelle, s. 68-75. 
82 Ibid. s. 45, s. 261-262. 
83 Ibid. s.121. 
84 Hultberg, 2001 s. 18.  
85 LaBelle, s. 69. 
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utveckling som musiker och på så sätt fördes idéer tillhörande den klassiska musikens 

avantgarde vidare till Velvet Underground och senare populärmusiken. Cale lärde sig 

exempelvis av Young att elektriskt förstärka violinens ljud. Detta resulterade i ett sound som 

var karakteristiskt för Velvet Underground.86   

Velvet Undergrounds låtar var framförallt i deras tidiga material delvis uppbyggda av 

distorsion och kakofoniska ljud med en monoton tongång. Detta sound framkommer speciellt 

i de inspelningar som finns av deras tidiga liveframträdanden. Under deras aktiva period, det 

vill säga sent 1960-tal, var Velvet Underground i stort sett okända, det är senare under 1970-

talet som de, mycket tack var hyllningar av kända artister som David Bowie (1947-), blir 

uppmärksammade av en större massa.  

Velvet Underground ville medvetet gå ifrån ett professionellt sound till ett mer 

amatörmässigt, de drog ned på antalet toner de spelade och lät en minimalistisk struktur bygga 

upp musiken. Medlemmarna var dock inte oskolade musiker, John Cale var exempelvis 

klassiskt skolad musiker. Precis som John Cage och La Monte Young hade satt tekniska 

färdigheter inom musik åt sidan till fördel för något annat, gjorde Velvet Underground ett 

konstnärligt val då de efterstävade ett sound som var något utöver det vanliga inom 

populärmusiken. Cales bakgrund inom avantgardmusiken bidrog till ambitionen att arrangera 

ljud på ett sätt som särskilde sig från den kommersiella rockmusiken.87 Det var inte bara 

Velvet Undergrounds opolerade och tekniskt förenklade musik som influerade många 

punkband utan även deras antisociala image och radikala texter var en betydelsefull 

inspirationskälla.88  

Med Cross-Over begreppet i åtanke är Velvet Underground emellertid inte mest kända 

för samarbetet med La Monte Young utan för det med den amerikanske multimedia-

konstnären Andy Warhol (1928-1987). När det gäller detta samarbete, som tillsynes var ett 

möte mellan två separata konstvärldar och som pågick under cirka två år, går det att göra vissa 

konstateranden. Kuratorn/konsthistorikern Dominic Molon skriver i boken Sympathy For The 

Devil: Art and Rock and Roll Since 1967 att Velvet Underground vid tiden för samarbetet 

knappast var del av den kommersiella rockvärlden. Molon skriver att:   

 

It is critical to note that Warhol collaborated with a rock-and-roll phenomenon that 
was hardly part of a pop music mainstream at the time (Velvet´s influence would be 
recognized only much later). Regardless, he provided the band with initial added 
visibility and impetus that would lead its foremost figures, Cale and Reed, to bring 

                                                 
86 Ibid. s. 70-71. samt Hanna Higgins, Fluxus Experience (Berkeley 2002), s. 124. 
87 Henry, s. 10. 
88 Ibid. s. 16-17.  
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sophisticated avant-garde strategies into the more widely distributed cultural context 
of rock music.89  

 

Velvet Underground överförde, så som Molon påpekar, avantgardistiska tillvägagångssätt om 

inte direkt till populärmusiken i så fall till band som framförallt hör hemma inom en 

populärkulturell kontext. Velvet Underground befann sig när de påbörjade samarbetet med 

Warhol mellan två konstvärldar. De hade en fot i den populärkulturella konstvärlden, detta på 

en undergroundnivå, samtidigt var de en del av den finkulturella konstvärldens avantgarde. 

De uppträdde vid åtminstone ett tillfälle i samband med fluxusrörelsen.90 Velvet Underground 

var ett i stort sett okänt rockband som redan innan mötet med Warhol hade avantgardistiska 

tendenser.  

Enligt Alan Licht handlade inte Warhols samarbete med Velvet Underground så 

mycket om att populärkulturen mötte konstvärlden utan om att Warhol ville utvidga sina 

konstnärliga aktiviteter till att inkludera nöjesindustrin. Samarbetet med Warhol profilerade 

emellertid Velvet Underground mer påtagligt som ett konstnärligt band − omslaget till 

albumet The Velvet Underground and  ico (1967) är idag en klassiker och ett typexempel på 

hur ett skivomslag kan vara ett riktigt konstverk (Se bild 5). Warhol bidrog förutom med 

skivomslag även med konstnärligt orienterade ljusshower och mixed-media happenings i 

samband med Velvet Undergrounds konserter.91  

De avantgardiska impulserna, främst fluxusrörelsens, som genom Velvet Underground 

överfördes till populärkulturen bestod alltså både av en visuell del, genom Warhols arbete 

med bandet, och av en musikalisk del, genom La Monte Youngs påverkan på gruppen. Det är 

de mer avantgardistiska tendenserna i Velvet Undergrounds musik som mest påtagligt går att 

spåra inom delar av populärkulturen. Denna påverkan yttrar sig i ett utökat musikbegrepp där 

musik och ljud används på ett så pass annorlunda sätt i jämförelse med kommersiell 

populärmusik att begreppet ljudkonst blir en mer lämplig beskrivning.   

Licht skriver att arvet efter Velvet Underground blivit punken och därefter liknande 

alternativa musikrörelser som i sig producerat personer med konstnärliga ambitioner − 

personer som började se rockmusik och rockklubbar som alternativa medium för konstnärlig 

verksamhet. Licht menar att Velvet Underground och efterföljande band/artisters verksamhet 

inte kan definieras som ljudkonst, men att de hjälpte ljudet att bli en del av konstvärlden.92    

                                                 
89 Molon, ”New York” i Sympathy For The Devil: Art and Rock and Roll Since 1967, s. 13. 
90 Higgins, s. 124. 
91 Molon, ”New York” i Sympathy For The Devil: Art and Rock and Roll Since 1967, s. 13-14. 
92 Licht, s. 136. 
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Som ovan nämndes var konstnären Yoko Ono också en länk mellan Fluxusrörelsen 

och punkrörelsen. Ono var delaktig i Fluxusrörelsen från första början och var välbekant med 

det konstnärliga avantgardet både inom den klassiska musiken och inom den visuella konsten. 

Ono var tidig med att applicera det finkulturella avantgardets konstnärliga strategier inom en 

populärkulturell kontext. Hon var påverkad av John Cages teorier om konceptuell konst och 

musik (Cage var en nära vän till Ono) när hon tillsammans med Beatlesmedlemmen John 

Lennon (1940-1980) spelade in album som Two Virgins (1968), Wedding Album (1969) samt 

Life With The Lions (1969). Det sistnämnda albumet innehåller en hyllning till Cage kallad 

Two Minutes Silence, vilken är en av de första tydliga referenserna till Cage inom den 

populärkulturella konstvärlden. Onos viktigaste impuls till punkrörelsen är skapandet av en 

musik som, precis som Velvet Underground, medvetet gick ifrån teknisk skicklighet till fördel 

för ett mer primitivt och rått sound. På albumet Yoko Ono/Plastic Ono Band
93 (1971) fick hon 

musikerna som var mycket tekniskt begåvade (Eric Clapton, Ringo Star, John Lennon) att 

totalt bortse från sin skicklighet när de spelade.  

Yoko Ono/Plastic Ono Band utkom under en period då mycket av populärmusiken var 

på väg emot sofistikerade musikaliska arrangemang. Albumet har med sitt primitiva och 

opolerade sound i åtanke beskrivits som en viktig föregångare till punken.94 

Filosofiprofessorn, musikern och författaren Bill Martin menar i sin bok Avant Rock att Yoko 

Ono/Plastic Ono Band var en verkligt avantgardistisk rockplatta och att Ono tog impulser från 

Cage och den experimentelle jazzmusikern Ornette Coleman (1930-) och sedan applicerade 

dessa influenser inom en rockmusikkontext.95  

 

Under det sena 1960-talet och tidiga 1970-talet i Tyskland utvecklades en 

experimentell musikgenre som var av betydelse för utvecklingen av konstnärlighet inom den 

populärkulturella konstvärlden − denna rörelse kom att benämnas krautrock. Krautrocken 

hade många kopplingar till andra kulturyttringar, främst den visuella konsten, den är ett 

betydelsefullt exempel på när gränsen mellan de populärkulturella och finkulturella 

konstvärldarna markant tunnats ut. Den Cross-Over som framförallt skedde inom krautrocken 

var ett möte mellan avantgardistisk klassisk musik och populärkulturens rockmusik.  

Krautrocken var först och främst ett populärkulturellt fenomen men den konstvärld 

som den utvecklades inom var inte en renodlat populärkulturell utan snarare en finkulturell. 

                                                 
93 Ska inte blandas ihop med John Lenno/Platsic Ono Band (1971). 
94 Reynolds, s. 81-82. 
95 Bill Martin, Avant Rock: Experimental music from the Beatles to Björk (Chicago 2002), s. 18-19. 
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 Många konserter tog till en början plats i konstgallerier och universitet för att sedan 

även förekomma på den populärkulturella konstvärldens platser såsom, rockklubbar och 

festivaler, populära tidskrifter, tv-program med mera. Den tyske konsthistorikern och 

författaren Diedrich Diedrichsen framhåller att musikscenen i Düsseldorf, ett av krautrockens 

centrum under sent 1960-tal och tidigt 1970-tal, var starkt påverkad av den visuella konsten. 

Diedrichsen hävdar att det konstnärliga klimatet med exempelvis Zero-rörelsen, vilket är en 

konströrelse som ville distansera sig från tidigare konst och börja om från ruta ett, och 

konstakademin i Düsseldorf där inflytelserika konstnärer som Joseph Beuys (1921-1986) var 

lärare, skapade en kulturell bakgrund för den experimentella musikscenen.96 Det fanns 

onekligen många exempel på konstnärliga element inom krautrocken, dessa inkluderade allt 

från experimentella ljusshower och konstnärligt orienterade skivomslag, till multimediala 

framträdanden och happenings.  

Författaren Pascal Bussy diskuterar det konstnärliga klimatet kring krautrocken i sin 

bok om det tyska syntbandet Kraftwerk, ett band som har rötterna i krautrocken. Bussy 

betonar att många unga tyska musikstudenter under sent 1960-tal och tidigt 1970-tal inte såg 

sig själva som främst delaktiga i rockscenen utan som konstnärer som gjorde ett musikaliskt 

konststatment. Musikern Ralf Hütter (1934-) som var med och bildade Kraftwerk säger i ett 

uttalande att de, bandets medlemmar, egentligen inte rörde sig inom den traditionella 

musikvärlden utan att de mer var en del av den konstnärliga världen, de spelade i samma 

kretsar som exempelvis aktörer från fluxusrörelsen.97  

I Tyskland under den här tidsperioden låg efterverkningarna av nazismen nära, 

spänningarna mellan öst och väst med det kalla kriget var också mycket påtagliga. Den tyska 

kulturella identiteten var på grund av detta nedtryckt − några framgångsrika tyska pop- eller 

rockband existerade egentligen inte. Enligt Bussy var det på grund av denna politiska 

instabilitet som flera tyska konstnärer, exempelvis Beuys, började söka efter sätt att återta den 

tyska identiteten, detta gäller även krautrockbanden/artisterna.  

Bussy skriver att många studenter av avantgardmusik ville utmana den stora massans 

idé om vad som är musik. Ett exempel på detta är Can, ett band vars medlemmar Holger 

Czukay (1938-) och Irmin Schmidt (1937-) hade studerat komposition under en av det 

klassiska avantgardets viktigaste personer − elektronmusikpionjären Karl- Heinz 

                                                 
96 Kraftwerk And the Electronic revolution. A Documentary Film (Chrome Dreams 2008), tidsperiod 20:45: 
−21:35:. 
97 Bussy, Pascal, Kraftwerk. Man, Machine and Music (Wembley 1993), s. 19. 
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Stockhausen. Can är ett av de mer stilbildande krautrockbanden, enligt Bussy byggde de med 

sin musik en bro mellan den klassiska musikens avantgarde och rockmusiken.98  

Krautrockens publik kom att finnas inom både populärkulturen och inom finkulturen. 

I Tyskland, innan krautrocken slog igenom kunde publiken inom den finkulturella kretsen i 

viss utsträckning uppleva avantgardistisk musik, men inom populärkulturen var det inte så. 

Det var ont om annat än kommersiell populärmusik som kopierade utländska, främst 

amerikanska och brittiska, rockband. Det fanns en törst efter annorlunda och mer 

experimentell musik då det saknades inhemska band/artister i denna stil. Det fanns dock gott 

om konstnärligt orienterad och experimentell musik inom den utländska populärkulturen från 

och med sent 1960-tal. Det var alltså innan krautrocken mycket ont om experimentell 

populärmusik i Tyskland.  

Bron som byggdes mellan avantgardistisk klassisk musik och traditionell rockmusik i 

och med krautrocken är ett viktigt möte mellan de finkulturella och populärkulturella 

konstvärldarna. Den experimentella musiken som utmärkte krautrocken blev snabbt populär 

utanför Tyskland. Band som Kraftwerk, Neu, Can, och Tangerine Dream, gav under 1970-

talet impulser till artister som David Bowie, Brian Eno (1948-), och John Lydon (1956-).  

Krautrocken hade alltså en nära koppling till det klassiska avantgardet och främst 

Karl- Heinz Stockhausen. Stockhausens experimentella elektronmusik inspirerade många av 

krautrockbanden att utföra likartade experiment och avantgardistiska idéer om musik och ljud 

hittade därmed ut till en bredare publik.99 Karl Bartos (1952-) som är före detta medlem i 

Kraftwerk och klassiskt skolad musiker menar att det i Kraftwerks musik finns drag av både 

Stockhausens elektroniska musik och Pierre Schaeffers konkreta musik.100 Påverkan från 

Kraftwerks musik är stor inom populärmusiken, spår av Kraftwerk går att finna inom 

exempelvis syntpop, techno, och hiphop.  

Krautrocken var överlag experimentell, den hade ett starkt vidgat musikbegrepp med 

förkärlek för ljud som tidigare mest påträffats inom experimentell musik som inte varit 

populärkulturell. Krautrocken blev ett viktigt led i utvecklingen av populärkulturell 

experimentell musik runt om i världen. David Bowie var som ovan nämnts påverkad av 

krautrocken. I och med detta förde Bowie avantgardistiska idéer kring musik och ljud vidare 

till en ännu större publik. Under 1980-talet påverkades främst många band/artister inom den 

så kallade post-punkvågen av krautrocken och det finns också flera samtida band/artister som 

                                                 
98 Ibid. s. 12-15.  
99 Bussy, s. 14. s. 18.  
100 Kraftwerk And the Electronic revolution, tidsperiod 27:20: −28:15:. 
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tagit impulser från krautrocken. Exempel på det senare är experimentellt orienterade 

undergroundartister som Merzbow och Acid Mothers Temple och alternativa men 

kommersiellt framgångsrika band som Radiohead och Wilco.101  

Den brittiske journalisten och konstnären Edwin Pouncey menar att krautrockbandet 

Kluster102 är viktiga föregångare inom genren noise, vilket är en populärkulturell subgenre 

som har många likheter med det klassiska avantgardet och ljudkonstens manipulering av ljud. 

Conrad Schnitzler (1937-) som var medlem i Kluster under deras första år är en av 

krautrockens förgrundsgestalter och en pionjär inom den elektroniska populärkulturella 

musiken.  

Schnitzler hade inga kunskaper inom musik men hade däremot studerat skulptur under 

Joseph Beuys. Schnitzler menar att det bara är när man inte kan spela ett instrument som det 

är möjligt att skapa fria ljud. Han säger att det viktigaste för en konstnär är att alltid sträva 

efter att göra något nytt. Han talar om att likt en dirigent arrangera olika sorters ljud, bilar 

flygplan med mera, så att det blir intressant − detta i kontrast till melodisk populärmusik 

vilken Schnitzler finner outhärdlig, han ogillar melodier och föredrar att skapa ljud.103 

Schnitzler var först och främst en konstnär som experimenterade med ljud som ett 

uttrycksmedel. Hans inställning till musikaliskt skapande ligger både dadaismen och punken 

nära − det vill säga skaparglädjen och viljan att göra något nytt går före teknisk skicklighet. 

Både Stockhausens elektroniska musik och Cages konstnärliga tillämpning av ljud är 

besläktade med Schnitzlers tankegångar om konstnärligt skapande.  

Ett välkänt exempel på ett konstnärligt orienterat band som har rötterna inom 

krautrocken är ovan nämnda Kraftwerk104 från Düsseldorf. Kraftwerk var från början inte 

direkt ett kommersiellt band men det är i allra högsta grad som ett populärkulturellt fenomen 

de är kända. Bandet designade till en början sina skivomslag med en estetik som var tydligt 

påverkad av konceptuell popkonst. Under det sena 1970-talet blev Kraftwerk, samtidigt som 

de blev alltmer kommersiellt framgångsrika, ett alltmer konstnärligt och konceptuellt projekt.  

Impulser kom från de ryska konstruktivisterna och främst från formgivaren och 

konstnären El Lisitskij (1890-1941) när det visuella konceptet kring The Man-Machine (1978) 

utvecklades. Kraftwerk gjorde konserter och tv-framträdanden som var så långt ifrån det 

traditionella framförandet av populärmusik att de lika gärna kan ses i ljuset av en happening 

eller en konstinstallation. I ett tv-framträdande med låten The Robots från 1978 exkluderas i 

                                                 
101 Wikipedia The Free Encyclopedia sökning på ”Krautrock”. 2010-10-18. 
102 Bytte senare namn till Cluster. 
103 Kraftwerk And the Electronic revolution, tidsperiod. 09:00 −10:55: samt 36:30 −37:53:. 
104 Bildat 1970 av Ralf Hütter och Florian Schneider (1947-). 
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stort sett de fysiska personerna, det vill säga artisterna/kompositörerna, i stället presenteras 

robotar som framför musikstycket.105 På det här sättet närmar sig Kraftwerk experimentell 

musik i formen av en installation och därmed även ljudkonsten. Kraftwerks koncept 

utvecklades inte enbart av medlemmarna själva, av stor betydelse var konstnären och poeten 

Emil Schult (1945-) som designade flera av bandets skivomslag. Schult blev genom detta 

samarbete under en lång tid i stort sett en fullvärdig medlem i bandet, detta i rollen som 

konstnär. Här möttes alltså bokstavligen de finkulturella och populärkulturella konstvärldarna.    

 

Krautrocken var alltså från början en konstnärligt profilerad rörelse där experimentell 

musik och visuell konst låg nära varandra. Inom krautrockrörelsen inträffade det en förening 

mellan de populärkulturella och finkulturella konstvärldarna. Rörelsens aktörer hade 

kopplingar både till populärkulturen och till finkulturen. Aktörernas agenda var mestadels att 

inom fältet för populärmusik skapa något nytt med påverkan från avantgardistiska 

strömningar inom finkulturen. Resultatet av krautrockens kombination av två olika 

konstvärldar blev en populärmusikalisk kontext som var orienterad mot experimentell musik 

med kopplingar till visuell konst.  

Efter att den uppmärksammats utanför Tyskland bidrog krautrocken, som nämnts 

ovan, med många impulser till den populärkulturella konstvärlden. Speciellt Kraftwerks 

minimalistiska elektroniska musik och säregna visuella stil påverkade många efterföljande 

band/artister. Exempelvis har popartisten Donna Summers (1948-) hitlåt I Feel Love från 

1977 ett elektroniskt sound som är tydligt påverkat av Kraftwerk. Band/artister som Depeche 

Mode och Soft Cell byggde under 1980-talet till stor del vidare på det Kraftwerk hade 

startat.106  

En signifikant koppling till krautrocken är musikern och konstnären Brian Eno som 

var David Bowies samarbetspartner under hans krautrockinspirerade period, de båda spelade 

in flera skivor tillsammans I Tyskland. Både Bowie och Eno var/är stora beundrare av 

krautrock och Eno samarbetade periodvis med medlemmar ur Cluster.107 Eno är en central 

person vad det gäller en Cross-Over mellan de olika konstvärldarna. Han överförde det 

finkulturella avantgardets strategier till den populärkulturella konstvärlden och han var den 

förste popartist som inom den finkulturella konstvärlden arbetade med konstinstallationer. 

Enos konstinstallationer inkluderar video, rörligt ljus, samt ljud. Eno är mest känd som 

                                                 
105 http://www.youtube.com/watch?v=3HiRjblCypw. 2010-10-18. 
106 Kraftwerk And the Electronic revolution, tidsperiod 02:22:29 −02:24:00 samt 02:42: 30 −02:43:40. 
107 Krautrockbandet som Conrad Schnitzler till en början var medlem i. 
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producent av rock- och popalbum till storheter som Bowie, U2, och Coldplay, men han är per 

definition även en multimedia-konstnär och som sådan är han en aktör inom den finkulturella 

konstvärlden.108 

Eno var från början utbildad som visuell konstnär men intresset för musik tog över; 

han intresserade sig för klassiska avantgardister som John Cage, Terry Riley, och Morton 

Feldman (1926-1987), men även för alternativa rockband som Velvet Underground. Inom den 

populärkulturella konstvärlden bröt Eno med hjälp av avantgardistiska strategier ny mark. 

Först och främst har Eno sedan 1970-talet profilerat sig som en icke-musiker. Han hade ingen 

utbildning inom musik när han i början av 1970-talet gick med i bandet Roxy Music. Hans 

roll i bandet var att skapa ljud med hjälp av syntar och bandspelare.109  

Eno är ett exempel på en konstnär som experimenterar med ljud och musik som en 

förlängning på en personlig estetik. Ett exempel på Enos bruk av konstnärliga strategier är en 

metod han utvecklade i samarbete med målaren Peter Schmidt (1931-1980). De skapade vad 

de kallade för Oblique strategies − vilket är ett slags kortlek med instruktioner för att 

underlätta kreativitet hos musiker och konstnärer. Instruktionerna är exempelvis byt 

instrument eller låtsas att dina misstag är medvetna stildrag. Den här tekniken innebar att 

slumpelementet hittade in i Enos skapande. Tekniken i sig påminner om Cages 

slumpoperationer där det kreativa skapandet baseras på kontrollerad slump.110 Bill Martin 

skriver i Avant Rock att det går att klassificera Brian Eno som ”rockens John Cage” på grund 

av att han är en person som i likhet med Cage presenterar originella idéer och koncept kring 

hur musikbegreppet kan vidgas.111 Onekligen finns det många paralleller mellan Brian Enos 

musik/tankar om musik och John Cage − främst gäller detta inställningen att vilka ljud som 

helst kan användas som musik.   

Det mest betydelsefulla gällande Enos överföring av avantgardets konstnärliga 

strategier till den populärkulturella konstvärlden är det faktum att han till stor del ligger 

bakom skapandet av den så kallade ambientmusiken. Ambient är en musikgenre som i likhet 

med mycket av ljudkonsten ofta är uppbyggd av bakgrundsljud och miljöljud av olika slag. 

Ambient är först och främst en populärkulturell företeelse men den påträffas inom den 

populärkulturella så väl som inom den finkulturella konstvärlden. Ambient existerar 

någonstans mellan de två konstvärldarna.  

 

                                                 
108 Licht, s. 277, samt Sans, ”Brian Eno”, i It´s  ot Only Rock´n Roll Baby, s. 93. 
109 Walker, s. 27. 
110 Reynolds, s. 83, samt Ekbom, s. 213-215. 
111 Martin, s. 102-107. 
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Idén som Cage formulerade med det tysta stycket 4:33, att alla ljud inklusive 

vardagliga bakgrundsljud (ambient sounds) kan uppfattas som musik om lyssnaren bara så 

vill, var sannolikt en viktig inspirationskälla för Eno när konceptet bakom det som skulle bli 

ambient utformades. Cage använde begreppet ambient när han talade om de oavsiktliga 

bakgrundsljud som omger oss, han var den förste som använde detta ord i samband med 

musik. Eno började i och med albumet Ambient 1: Music for Airports (1978) att använda 

begreppet om sin egen musik. Till detta album medföljde en text som förklarar tankarna 

bakom den musik han kallar ambient.  

Det är signifikant att Eno teoretiserar och presenterar konstnärliga strategier kring 

skapande. Eno står precis som Cage för ett vidgat musik- och konstbegrepp vilket i dess 

teoretiska form är av stor betydelse. Både Eno och Cage har som teoretiker gett många 

betydelsefulla impulser men Enos idéer har, mycket på grund av en framgångsrik 

skivförsäljning och exponering i kommersiell media, nått ut till en bredare publik än Cage. I 

ljudkonstantologin Look at the Music − See Sound framhåller kompositören och kuratorn 

Jakob Goetz att Eno var inspirerad av Cages utvidgade musikbegrepp och att han med sin 

ambientmusik gjorde det legitimt att tänka på musik som bakgrund eller ljud. Goetz skriver 

även att Enos ambient har influerat senare generationers tankar om musik.112  

Ambient 1: Music for Airports var inte bara ett album utan även en ljudinstallation vid 

La Guardia Airport i New York. Detta var Enos första ljudinstallation. Installationen kom till 

då han upplevde att den musik som spelades i högtalarsystemen vid flygplatser var 

undermålig. Eno ville skapa musik som hörde hemma i speciella platser, musiken skulle vara 

lika lätt att ignorera som den var intressant. Han ville även att det skulle vara mycket långa 

stycken med små förändringar. Eno har sagt att hans ljudinstallationer ska vara en naturlig del 

av själva miljön där installationen befinner sig.113  

Flera av de amerikanska ljudkonstnärer som inledde sin karriär under sent 1960-tal 

och tidigt 1970-tal arbetade på ett liknande sätt som Eno, det vill säga med installationer där 

olika sorters bakgrundsljud och ljud från miljön där installationen befinner sig är en central 

del av konstverket. Pionjärer inom ljudkonstfältet med fokus på installationer är till exempel 

Bill Fontana (1947-), Annea Lockwood (1939-), Alvin Lucier (1931-) och i synnerhet Max 

Neuhaus (1939-2009) som myntade begreppet ljudinstallation. Den största skillnaden mellan 

dessa konstnärer och Eno är att han som aktör inom två skilda konstvärldar får mer 

uppmärksamhet.  

                                                 
112 Jakob Weigand Goetz, ”Electronic Listening Music”, i Look at the Music − See Sound, s. 15. 
113 http://www.youtube.com/watch?v=ykJg-vE3k-E&feature=related. 2010-10-18. samt Licht, s. 117. s. 276-277. 
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Eno har till stor del bidragit med att göra bruket av icke-musikaliska ljud legitimt 

inom populärmusik. I och med att hans musik ofta eftersträvar att inte ha någon egentlig 

början eller slut som en vanlig poplåt ofta har närmar han sig ljudkonsten. Efter Eno har 

ambientmusiken fortsatt att utvecklas och fått större popularitet, det konstnärliga bruket av 

ljud har bestått och ambient hör, som ovan nämndes, i dagens läge inte sällan hemma i miljöer 

och platser inom både den populärkulturella och den finkulturella konstvärlden. 

 

3.4. Ljudet tar plats i den populärkulturella konstvärlden 

Den öppenhet för experimenterande som växt fram under 1970-talet med rörelser som 

krautrocken och punken levde vidare och utvecklades under 1980-talet och det går från och 

med denna period att hitta allt fler renodlat konstnärliga band/artister samt projekt inom den 

populärkulturella konstvärlden. Det konstnärliga arvet efter rörelser som punken är främst 

viljan att skapa trots, eller ibland snarast tack vare, avsaknaden av tekniska färdigheter inom 

musik. Det var främst i Storbritannien och Amerika, speciellt New York, som det gick att 

observera framväxten av alternativa rockklubbar som jäste av olika sorters konstnärlig 

aktivitet. De konstnärliga uttrycken inom populärkulturen blir under den här perioden alltmer 

obegränsade, det rör sig om musik, bild, text, och multimediala framträdanden och koncept. 

Samarbeten mellan de två konstvärldarna blev vanligare och den populärkulturella 

konstvärlden utvecklades i en riktning där musiken inom den kunde ha ett värde utöver det 

kommersiella. En mängd band/artister inledde samarbeten med visuella konstnärer. 

Skivomslaget samt musikvideon framstår alltmer som legitima konstnärliga medier. Lp-

skivan och musikvideon blir i flera fall en förlängning av en konstnärlig profil hos ett band 

eller en artist.  

Emellertid kunde det ofta vara ett problem att motstå de kommersiella krafterna 

(främst skivbolagen) och att få genomföra ickekommersiella konstnärliga idéer. Det finns 

likväl prov på band/artister som trotsat detta och fått ut produkter med ett odiskutabelt 

konstnärligt värde. Ett exempel är det amerikanska rockbandet Sonic Youth som samarbetade 

med en mängd konstnärer. Exempelvis använde de konstverk av samtida visuella konstnärer 

som Mike Kelly (1954-) och Gerhard Richter (1932-) till sina skivomslag. Musikjournalisten 

Edwin Pouncy understryker att Sonic Youth uppvisade en medvetenhet om det konstnärliga 

klimatet då de anlitade Mike Kelly för att göra omslaget till deras album Dirty (1992).114 (Se 

bild 6). 

                                                 
114 Edwin Pouncy, ”Lyssnandets konst”, i Look at the Music − See Sound, s. 63.  
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Konstnärligt designade skivomslag som Sonic Youths kan för en person som inte från 

början varit intresserad av visuell konst bli en introduktion till en ny värld. Skivor säljs i 

dagens läge inte alls i samma utsträckning som för några år sedan, nedladdning och strömmad 

musik har satt stopp för detta. Intresset för skivan som fysiskt föremål verkar dock inte ha 

avtagit, inte heller har den konstnärliga utformningen av den blivit mindre vanlig. Att skivan 

numera är ett mer unikt föremål än tidigare har ökat dess potential som förmedlare av något 

mer än reklam för ett band eller en artist. Samma sak gäller i många fall musikvideon. 

Användningen av skivan och musikvideon som konstnärliga uttrycksformer och som en 

förlängning på ett band eller en artists konstnärliga vision är i dagens läge främst applicerbart 

inom den alternativa populärkulturen. Kulmen på konstnärligt orienterade skivomslag och 

musikvideos inom kommersiell populärmusik nåddes under tidigt 1990-tal innan 

nedladdningen av musik verkligen tog vid.  

Ett annat exempel på ett band som motstått de kommersiella krafterna är brittiska New 

Order som ingick i kretsen av band kring skivbolaget Factory Records. New Order 

samarbetade med flera olika konstnärer. Främst designade konstnären Peter Saville (1955-) 

skivomslag åt dem, men bandet anlitade exempelvis även den amerikanske konstnären Robert 

Longo (1953-) för att regissera musikvideon till deras låt Bizarre Love Triangle. Savilles 

design till New Orders skivor (exempelvis Blue Monday) är exempel på hur avancerad 

konstnärlig design hittat vägen in i populärkulturen (Se bild 7). Både Sonic Youth och New 

Order har sålt en väsentlig mängd skivor och fått musikvideos visade på kommersiella tv-

kanaler, det rör sig alltså om en stor publik som konsumerat deras material.  

 

Ett band som med goda resultat visade vilken väg ett konstnärligt gränsöverskridande 

band kunde ta var amerikanska Talking Heads. Gruppen som till stor del bestod av före detta 

konststudenter kom exempelvis att anlita Robert Rauschenberg till design av en limiterad 

utgåva av skivan Speaking In Tongues (1983). (Se bild 8). Gruppens frontman David Byrne 

(1952-) designade själv flera av bandets skivomslag, exempelvis More Songs About Buildings 

and Food från 1978 (Se bild 9). Byrne är idag såväl en etablerad konstnär och fotograf som en 

framgångsrik popmusiker och rör sig på detta sätt med lätthet mellan de två konstvärldarna. 

Talking Heads visade att det var möjligt att experimentera med olika uttryckssätt inom den 

populärkulturella konstvärlden utan att behöva kommersialiseras. De använde sig inom 

kontexten populärmusik av en konstnärlig strategi med rötterna i den finkulturella 

konstvärlden. 
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Talking Heads musik hade flera avantgardistiska tendenser vilket exempelvis visar sig 

i låten I Zimbra från albumet Fear of Music (1979) som är baserad på en dikt av dadaisten 

Hugo Ball.115 Byrne hade ett intresse för ljudexperiment som inte rymdes inom ramarna för 

Talking Heads, detta går att höra i albumet My Life in the Bush of Ghosts (1981), vilket han 

gjorde tillsammans med Brian Eno som också producerade flera av Talking Heads skivor. My 

Life in the Bush of Ghosts har en kollageliknande ljudbild som främst är uppbyggd med hjälp 

av samplingar, i dadaistisk anda används också ”funna föremål” för att frambringa ljud.116  

Detta album har gett impulser till populärmusik som strävar efter att experimentera 

och gå vägar som undviker ett konventionellt sound. Hank Shocklee som producerade hip-

hopbandet Public Enemy lyfter fram My Life in the Bush of Ghosts som en inspirationskälla 

till bruket av kollageljud i Public Enemys musik. Shocklee sade i en intervju att han anser att 

musik inte är mer än organiserat ljud, och att vilka ljud som helst kan bli musik om de 

organiseras.117 John Cage hade långt tidigare omdefinierat musik som organiserat ljud, så det 

Schocklee säger är inget nytt. Däremot blev musik i formen av kollage och organiserat ljud 

etablerat hos en bredare publik i och med band som Public Enemy.  

Sättet på vilket främst de tidiga hip-hopbanden byggde upp låtar med hjälp av diverse 

samplingar påminner om det konstnärliga avantgardets kollageteknik. Både inom hip-hopen 

och inom John Cages ljudexperiment, kan ett stort flöde av alla möjliga sorters ljud utgöra 

grunden till ett stycke musik. Avantgardistiska idéer som kan spåras tillbaka genom Byrne 

och Eno till John Cage blir alltså påtagliga i hip-hopen vars experiment med ljud under det 

tidiga 1980-talet stärkte populärmusikens ställning som konstnärligt medium.  

 

Under 1980-talet går det påtagligt att observera en konstnärlig tillämpning av 

varierande sorters ljud bland populärkulturens aktörer, vilka börjar intressera sig alltmer för 

avantgardister som John Cage och Pierre Schaeffer och deras idéer om ljud och musik. En 

stor anledning till att ljudexperiment blev mer frekventa inom populärkulturen var det 

gynnsamma konstnärliga klimatet, men även de tekniska innovationerna. Pierre Schaeffers 

musique concrète (förvrängda ljud) samt Cages hävdande att alla ljud kunde bli musik blev i 

och med de alltmer populära och billiga samplingsmaskinerna under 1980-talets början 

verklighet. Samplingsmaskiner och syntar blev nu legitima musikinstrument. Med den nya 

                                                 
115 De Beauvais, ”David Byrne”, i It´s  ot Only Rock´n Roll Baby, s. 60-6, samt Wikipedia The Free 

Encyclopedia sökning på ”Talking Heads” samt ”I Zimbra”. 2010-10-18. 
116 Wikipedia The Free Encyclopedia sökning på ”My Life In the Bush of Ghosts”. 2010-10-18. 
117 David Toop, Ocean of Sound: Aether Talk, Ambient Sound And Imaginary Worlds (London 1995), s. 122-
123. 



   58 
 

överkomliga tekniken kunde ljud enkelt spelas in och användas inom musik. Ljud kunde 

bearbetas och förvrängas på sätt som tidigare varit nästan omöjligt. Ett exempel på ett band 

som experimenterade med samplingstekniken är Twice a Man.  

Dan Söderqvist framhåller att han alltid varit inspirerad av den naturliga omgivningen 

och ljud i naturen och att detta var något Twice a Man jobbat med tidigt. Söderqvist säger att 

med samplingsmaskinerna som kom i början av 1980-talet kunde ljud fångas och han insåg att 

precis vad som helst kunde spelas in och användas som musik. Söderqvist nämner specifikt 

Driftwood som ett ljudexperiment då de jobbade med att forma om naturliga ljud. 118  

Samplingstekniken gjorde det alltså möjligt att i andan av Schaeffers musique 

concrète, förvränga ljud och använda dem som musik. Ett exempel på detta inom kommersiell 

populärmusik är det brittiska syntbandet Depeche Mode, i deras låt Stripped används det 

förvrängda ljudet av en motorcykel som en central del av låtens uppbyggnad. Depeche Mode 

använde icke-musikaliska ljud och samplade ”funna ljud”, presentationen av dessa ljud var 

inom kontexten kommersiell populärmusik. Depeche Mode blev från mitten av 1980-talet 

också ett i visuell bemärkelse konstnärligt orienterat band, detta mycket tack vare det nära 

samarbetet med den holländske fotografen och filmregissören Anton Corbijn (1955-).  

Behandlingen av ljud blev under den här perioden generellt allt mindre begränsad 

inom den populärkulturella konstvärlden. Tiden då gitarrer och trummor dominerade 

populärmusiken var borta. Trots att en person inte var tekniskt kunnig i musik var det nu 

möjligt att experimentera med ljud och skapa musik, det konstnärliga klimatet samt de nya 

maskinerna tillät detta. Själva definitionen av vad som utgör populärmusik var också under 

förändring, vad som i allmänhet skulle definieras som buller eller oljud kunde nu inom den 

populärkulturella konstvärlden presenteras som musik.  

Även om ljudnivåerna pressades till det extrema av flera band/artister var inte 

ljudvolym det mest relevanta utan bruket av icke-musikaliska och dissonanta ljud. De icke-

musikaliska ljuden under den här perioden gäller exempelvis tillämpningen av metallskrot 

som slagverksinstrument, samt ljudet av maskiner såsom bilar och borrar som del av ett 

musikstyckes struktur. Arvet från det klassiska avantgardet är här tydligt.  

Samplingsmaskinerna var till stor hjälp att spela in dessa ljud och använda dem i 

musik men vissa band/artister fann det mer tilltalande att gå en annan väg. Inom den så 

kallade industrimusiken fanns det en förkärlek för att konstruera nya instrument av 

                                                 
118 Transkription 2, s. 8. 
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exempelvis metallskrot. I många fall kunde konserter med dessa industriband/artister framstå 

mer som konsthappenings än något annat.       

Influenser från futuristernas bullermusik och Cages disharmoniska slagverksmusik 

som inkluderade metalliska ljud är närvarande inom industrimusiken. Industri är en genre som 

likt ambient från början existerade någonstans mellan de populärkulturella och finkulturella 

konstvärldarna. Termen industrimusik är bred och kan i många fall inkludera subgenrerna 

noise och drone. Noise har ofta starka kopplingar till den finkulturella konstvärlden och 

bygger till stor del vidare på futuristernas teori om buller som musik.119  

Många aktörer inom denna alternativa musikscen under sent 1970-tal och tidigt 1980-

tal ägnade sig åt konstnärlig verksamhet utöver musiken och/eller samarbetade med 

konstnärer av varierande sort. Det fanns en utbredd medvetenhet om ett konstnärligt arv från 

den avantgardistiska musiken och konsten. Författaren och ljudkonstnären Brandon LaBelle 

skriver i sin bok Background  oise att industrimusiken blandade punk, konstteori, 

propaganda, och ny teknik.120 Det är denna mix av sofistikerad konstteori och punkattityd som 

placerar industrimusiken mellan de två konstvärldarna. Industri, noise samt drone har en hel 

del gemensamt med den akademiska elektroakustiska musiken. Elektroakustisk musik 

experimenterar med ljud − brus, buller, samt språkljud utgör en grundläggande del av 

musiken. Samma sak gäller industri/noise/drone men dessa stilarter är inte som den renodlade 

elektroakustiska musiken förankrad i en akademisk kontext.121 Elektroakustisk musik som 

stilistiskt påminner om industrimusik går exempelvis att höra i Pierre Henrys musikaliska 

produktion.  

Det tidigare diskuterade bandet Cabaret Voltaire brukar räknas till förtruppen av 

industriband. Ett annat band av betydelse i den här kontexten är det brittiska bandet 

Throbbing Gristle. Medlemmarna i Throbbing Gristle var från början involverade i 

konstprojekt av mycket provokativ natur inom den finkulturella konstvärlden, men när de 

kände att publiken inom finkulturen var för svår att chockera bestämde de sig för att infiltrera 

den populärkulturella konstvärlden. Throbbing Gristle var uttalade antimusiker, de arbetade i 

kontrast till traditionell rockmusik genom att organisera och manipulera ljud med hjälp av 

maskiner. De utryckte med hjälp av musik sina konstnärliga idéer som från början inte varit 

baserade kring musik.122 En infiltration av populärkulturen och användningen av musik, eller 

snarare organiseringen och manipuleringen av ljud, som ett uttryck för en konstnärlig idé är 

                                                 
119 Wikipedia The Free Encyclopedia sökning på ”Noise Music” samt ”Industrial Music”. 2010-10-18.  
120 LaBelle, s. 224.  
121 ne.se sökning på ”Elektroakustisk musik”. 2010-10-18. 
122 Reynolds, s. 85-86.  
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något som stämmer in på många band/artister inom industrimusiken. Industrimusiken närmar 

sig med sin konstnärliga tillämpning av ljud den akademiska konstmusiken och ljudkonsten. 

  

Av de avantgardistiska rörelserna är det dadaismens anda som är mest påtaglig inom 

den här scenen, dess närvaro inom industri och noise går att finna på flera håll. Cabaret 

Voltaire och Einstürzende Neubauten (som diskuteras nedan) är två exempel, ett annat är den 

japanske noiseartisten Masami Akita (1956-) som under tidigt 1980-tal tog artistnamnet 

Merzbow efter ett konstverk av dadaisten Kurt Schwitters (1887-1948).123 Influerad av hur 

Schwitters hade samlat skräp för att använda i sin konst, samlade Akita skräpiga ljud för att 

använda i sin musik.124  

Det finns en mängd olika influenser i Merzbows musik, allt från Jimi Hendrix till 

dadaism. Akita betonar själv att hans hantering av musik mer är i punkens anda än i den 

akademiska elektroakustiska musiken. Bill Martin skriver att Merzbow understryker idén att 

rockmusik kan vara en obegränsad källa för experiment, detta lika mycket som, eller kanske 

mer än, någon annan musik.125 Dessa två uttalanden är målande beskrivningar av hur 

konstnärliga utryck inom de två konstvärldarna kan likna varandra, och hur den 

populärkulturella konstvärlden hävdar sig som ett forum för nyskapande konstnärlig aktivitet.   

Merzbow skapar något som har ett starkt släktskap med den finkulturella 

konstvärlden, nämligen elektroakustiskmusik och ljudkonst. Han är emellertid som han själv 

säger mer punk än något annat. Merzbow skapar ljudlandskap som kan klassificeras som 

ljudkonst eller elektroakustisk musik, men klassificeringen sker under ett annat namn, 

nämligen noise. Merzbow är kanske inte en populär eller kommersiell artist men definitivt ett 

populärkulturellt fenomen. Samtidigt finns det också ett intresse för hans musik inom den 

finkulturella konstvärlden, han diskuteras exempelvis i konstmusik tidskriften  utida 

Musik.126  

Ett av de mest inflytelserika industribanden som har en tydligt konstnärlig och då 

främst dadaistisk inriktning, är tyska Einstürzende Neubauten. Neubautens musik bestod till 

en början till största delen av ljud skapade med hjälp av skrot. De icke-musikaliska ljuden är 

närvarande i en stor del av deras produktion.  

Neubauten började sin verksamhet under det tidiga 1980-talet och var från början lika 

mycket ett konstprojekt som ett band. De har under årens gång involverat sig både i 

                                                 
123 Martin, s. 155. 
124 Mats Almegård, ”Ljud och annat ogräs”, i tidskriften  utida Musik Tema Dada 4/2005, s. 44. 
125 Martin, s. 161-162. 
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populärkulturella och finkulturella sammanhang. Sångaren och frontmannen Blixa Bargeld 

(född Hans Christian Emmerich 1959-) tog sitt artistnamn från dadaisten Johannes Baargeld 

(1892-1927).127 På skivan Alles wieder offen (2007) finns en hyllning till dadaismen kallad 

Let´s do It a Dada, denna låt består delvis av gamla inspelningar med dadaister och futurister. 

Albumet Silence is Sexy (2000) är en tydlig hänvisning till John Cages utvidgade 

musikbegrepp.  

I ett nummer av tidskriften  utida Musik med tema dadaismen skriver 

musikjournalisten Mats Almegård, i en artikel som behandlar konst och musik som påverkats 

av dadaismen, att ”Dadaisternas antikonst reflekterades i Einstürzende Neubautens 

proklamerade antimusik, som liksom tidig dadakonst var väldigt fysisk”. Almegård framhåller 

att dadaismens idéer om att ta avstånd från tradition blev synliga utanför konstmusiken i och 

med industrimusiken.128 Neubauten är ett betydelsefullt steg i populariseringen av icke-

musikaliska ljud, exempelvis var Depeche Mode influerade av Neubauten när de började 

använda icke-musikaliska ljud i sin kommersiellt framgångsrika popmusik.129 Andra 

betydelsefulla namn inom genrerna industri och noise från det sena 1970-talet och det tidiga 

1980-talet är exempelvis SPK, Controlled Bleeding, och Test Department. I Cross –Overs Art 

Into Pop Pop Into Art jämför Walker Test Department med den finkulturella ljudkonsten; 

Walker skriver:  

 

Test Department are a South London ”band” who generate sounds by violently 
bashing metal − another tribute to the precedent established by the ”noise music” of 
the Italian futurists. The violence and destructiveness of their performances also 
recalls the aesthetic of the Destruction in Art movement of the 1960s. Whether or 
not the cacophony they create counts as music or not is a matter of indifference to 
Test Department. In this respect their attitude closely resembles that of fine artists 
who describe their work as ”Sound Art”.130    

 

Som diskuterats ovan var under 1980-talet tekniska färdigheter inom musik inte längre en 

given förutsättning för en aspirerande popmusiker, speciellt inte när det gällde band/artister 

med intresse att bryta konstnärliga gränser. Det blev allt vanligare att konststudenter, personer 

utan professionell bakgrund inom musik, ägnade sig åt ett experimenterande inom kontexten 

populärmusik. Gränsen mellan de populärkulturella och finkulturella konstvärldarna blev i 

och med detta allt tunnare.        

                                                 
127 Wikipedia The Free Encyclopedia sökning på ”Blixa Bargeld”. 2010-10-18. 
128 Almegård, s. 42. 
129 Wikipedia The Free Encyclopedia sökning på ”Everything Counts”. 2010-1018. 
130 Walker, s. 83.  
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I New York hade den populärkulturella konstvärlden sedan slutet av 1960-talet 

utvecklats i riktning mot en gränsöverskridande konstvärld. Inflytelserika band/artister som 

Velvet Underground och Patti Smith vilka främst var aktiva i New York hade framgångsrikt 

visat att det gick att utrycka konstnärliga och ickekommersiella idéer inom den 

populärkulturella konstvärlden. Även det utbyte av idéer mellan visuella konstnärer och 

musiker som sedan 1950-talet hade förekommit i New York var en bidragande faktor till det 

öppna och gränsöverskridande kulturella klimatet där.  

Under sent 1970-tal hade en rörelse kallad No Wave ytterligare stärkt New Yorks 

position som en plats där de populärkulturella och finkulturella konstvärldarna möts. Alan 

Licht noterar att No Wave-rörelsen till stor del bestod av före detta teaterstudenter, visuella 

konstnärer, samt före detta konststudenter. Rörelsens aktörer, som mestadels var otränade 

musiker, var inriktade mot att skapa en musik som var så olik det traditionella rocksoundet 

som möjligt. Banden/artisterna inom denna rörelse uppträdde främst i den finkulturella 

konstvärldens forum, såsom konstgallerier och museer. Exempel på visuella konstnärer som 

kan länkas till No Wave-rörelsen är Jean-Michael Basquiat (1960-1988), Robert Longo 

(1953-), Richard Prince (1949-), och Barbara Ess (1948-).  

Viktig inspiration för No Wave-rörelsens uppkomst var det experimentella rockbandet 

Suicide samt Brian Eno som blev en sorts mecenat för rörelsen. Suicides frontman Alan Vega 

(1938-), som i grunden var en visuell konstnär, var med och grundade galleriet Project of 

Living Artists på Manhattan. Detta var ett gränsöverskridande galleri där många olika sorters 

konstyttringar förekom. Visuell konst och musik frodades sida vid sida. Många band/artister 

kunde använda detta galleri som en startpunkt, exempelvis spelade band som Television och 

Blondie där tidigt i karriären. Fenomen som Project of Living Artists är bra exempel på hur 

populärkultur och finkultur kan interagera och ge upphov till något nytt.131   

 

Efterföljare till No Wave-rörelsen i New York är flera band/artister som skapade 

något som bättre klassificeras som ljudkonst eller noise än som musik i traditionell 

bemärkelse. Dessa band/artister från New York är exempelvis Glenn Branca (1948-), Mark 

Cunningham (1952-) samt Sonic Youth. Det sistnämnda bandet är nyskapande inom 

kontexten populärmusik på flera sätt. Dominic Molon skriver i Sympathy For The Devil om 

Sonic Youth att de visuella och auditiva delarna av rockmusik uppnådde ett slags apoteos i 

och med dem och att de mer än något annat rockband brutit ned gränsen mellan det 
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konstnärliga avantgardet och den kommersiella populärmusiken. Som Molon påpekar gäller 

Sonic Youths gränsöverskridande både bruket av experimentella musikaliska strategier och 

samarbeten med samtida konstnärer.132  

Sonic Youth har från början skapat musik som varit länkad till både avantgardets 

experimentella musik samt till alternativ populärmusik. Det går i deras musik att spåra 

influenser från exempelvis Velvet Underground och den råare formen av punk samt från John 

Cages utvidgade musikbegrepp. Den brittiske författaren och journalisten Rob Young skriver 

i en text som ingår i ljudkonstantologin Look at the Music − See Sound att Sonic Youth är 

intressanta på grund av att de hela tiden varit öppna för nya experiment och att de inom en 

kommersiell kontext lyckats förbli utmanande.133 Det inom populärkulturell kontext som var 

nyskapande med Sonic Youth är de speciella ljud som bandet skapade genom att använda 

instrument, framförallt gitarrer, på okonventionella sätt. Sonic Youth är i och med sina 

kommersiella framgångar ett viktigt led i att modernisera experimentella tongångar inom 

populärmusiken.   

Med skivan Goodbye 20th Century (1999) markerade Sonic Youth, i samarbete med 

andra artister, sitt släktskap med avantgardet. Albumet består av tolkningar av stycken av 

avantgardistiska kompositörer som John Cage, Christian Wolff (1934-), Steve Reich (1936-), 

och Yoko Ono. Detta album har bidragit till att introducera några av 1900-talets mest 

betydelsefulla avantgardistiska kompositörer för en ny publik inom den populärkulturella 

konstvärlden.134 Hösten 2009 arrangerades i Malmö konsthall utställningen Sonic Youth etc: 

Sensational Fix. Utställningen behandlade bandets gränsöverskridande aktivitet inom olika 

kulturella områden, en mängd olika konstnärer Sonic Youth samarbetat med under åren var 

delaktiga. Det gick även att beskåda konstverk bandets medlemmar själva valt ut, dessa var 

delvis hämtade ur deras egna samlingar.  

Exempel på de konstnärer/musiker/filmskapare/författare med mera, som var en del av 

denna utställning är den svenske författaren och ljudkonstnären Åke Hodell (1919-2000), de 

amerikanska konstnärerna Richard Prince (1949-) och Paul Mcarthy (1945-), samt John Cage. 

Kim Gordon (1953-) är en av Sonic Youths grundare, hon jobbar förutom som musiker även 

som konstnär och kurator. Från början var Gordon enbart visuell konstnär, hon var påverkad 

av popkonst och konceptuell konst. Gordon säger själv att när hon kom till New York för att 

arbeta som konstnär blev hon mer intresserad av musiklivet, hon ville hellre jobba inom en 
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subkultur som var inriktad mot populärkultur än arbeta med konst som enbart kommenterade 

den. Hon menar att konsten kan påverka populärkulturen och att hon själv kan bidra till att 

förändra den.135  

Sonic Youth har verkligen rört om i den populärkulturella konstvärlden. Det faktum 

att de som ett rockband vistas i en finkulturell kontext är ett tecken på att gränsen mellan de 

finkulturella och populärkulturella konstvärldarna håller på att förändras. I dagens läge 

framstår den populärkulturella konstvärlden som en plats där ickekommersiella och 

konstnärligt orienterade produktioner är fullt möjliga. Att motstå de kommersiella krafterna är 

i dagens läge fortfarande svårt men definitivt inte omöjligt. De finns en publik att tillmötesgå 

och det finns en vilja och en möjlighet till samarbeten. Ett omfattande nätverk av aktörer har 

skapat en stor tillgänglighet av resurser inom den populärkulturella konstvärlden. Det finns 

idag en stark organisation i form av oberoende skivbolag, nätverk över Internet med mera. 

Gränsen mellan de två konstvärldarna är i dag också tunnare än någonsin, Sonic Youths 

utställning i Malmö konsthall exemplifierar detta.  

 

Det är inom ljudkonsten som gränsen mellan de två konstvärldarna är som mest tunn, 

inom detta medium verkar det som om distinktionen mellan populärkultur och finkultur håller 

på att försvinna. I dagens läge kan exempelvis skillnaden mellan ambient och ljudkonst ofta 

vara liten. Exempel på när ambient närmar sig ljudkonst går att hitta hos Twice a Man. Våren 

2010 framförde de i och med Göteborg Art sounds Festival ett cirka fyra timmar långt 

ambientstycke vilket presenterades som en installation/performance och som i likhet med 

mycket av ljudkonsten var anpassat efter omgivningens miljö. Ljudkonst kan ofta ta plats i 

offentligheten och förstärka eller ändra ett naturligt ljud, vilket är det Twice a Man gjorde i 

och med denna installation/performance. Göteborg Art sounds Festival uppvisar möten 

mellan bland annat akademisk ljudkonst/elektroakustisk musik och de först och främst 

populärkulturella fenomenen ambient och electronica.  

I en artikel i Dagens  yheter från 2005 kallad ”elektronmusiken har poppat till sig” 

diskuterar musikkritikern Johanna Paulsson hur gränsen mellan konstmusik (elektroakustisk 

musik och ljudkonst) och populärkulturell elektronisk musik har börjat bli allt tunnare. 

Paulsson skriver att den elektroakustiska musiken gett många impulser till populärkulturella 

fenomen som electronica men att påverkan även har gått åt andra hållet. Hon skriver 

exempelvis om den elektroakustiske kompositören Åke Parmerud (1953-): 

                                                 
135 http://www.konsthall.malmo.se/o.o.i.s/4501. Intervju med Kim Gordon. 2010-10-18. 



   65 
 

 

Electronican har också sipprat in i den elektroakustiska musiken. Tonsättare som 
Åke Parmerud blandar gärna sina skramliga gruvsymfoniska klanger med subbasar 
och beat som snarare hör hemma på nattklubben än i elektronmusikens 

laboratorier.136 
 

Paulsson skriver också att gränsen mellan traditioner och generationer inom den elektroniska 

musiken i dagens läge är svävande. Enligt Paulsson är exempelvis Göteborg Art sounds 

Festival och  orbergfestivalen i dagens läge gränsöverskridande festivaler och mötesplatser 

för experimentell och elektronisk musik.137   

Inom kontexten ljudkonst och experimentell musik påträffas aktörer med rötterna i 

olika kretsar och själva begreppet ljudkonsten går ofta över gränser. Enligt Alan Licht är ett 

av ljudkonstens karakteristiska stildrag dess existens mellan kategorier. Licht skriver att Brian 

Enos tanke om den perfekta ljudinstallationen är att den skall vara en plats som har 

inneboende aspekter av många olika platser som klubben, galleriet, parken med mera. Licht 

menar att Enos utsaga också överensstämmer med tankarna bakom mycket av den samtida 

installationskonsten. 

 Att minska klyftorna mellan konsten och livet är ett återkommande tema inom 

avantgardet. Cage kom en bit på vägen med sitt tysta stycke. Licht framhåller att i och med de 

ökande teknologiska möjligheterna att reproducera det dagliga livet både gällande ljud och 

bild har klyftorna mellan konsten och livet minskat. Konstvärlden är i dagens läge enligt Licht 

på grund av denna utjämning mer redo att acceptera ljud som konst. Han skriver också att 

med själva ljudet i åtanke är den faktiska skillnaden mellan ambient och ljudkonst ofta väldigt 

liten.138 Karakteristiskt för ambient och ljudkonst är en fokusering på enskilda ljud med 

ursprung i det dagliga livet.  

En stor del av den musik som den norske artisten Biosphere (Geir Jenssen 1962-) 

skapar är ambient med meditativa och minimalistiska drag. Precis som i mycket av 

ljudkonsten går en mängd icke-musikaliska och vardagliga ljud att stötta på i Biospheres 

musik. Det finns en känsla av stillhet i många av Biospheres musikstycken som gör det 

möjligt att i likhet med besöket vid en ljudkonstinstallation begrunda det enskilda ljudet som 

objekt. Det är i och med fokuseringen på de enskilda ljuden inom både ambientmusik och 

ljudkonst som ljudet som ett konstnärligt objekt kan analyseras på ett med visuella konstverk 

snarlikt sätt. Det kan många gånger vara en närbesläktad audiell upplevelse att lyssna på den 
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populärkulturella ambientmusiken och att besöka en ljudkonstinstallation i museal kontext. 

Detta blir exempelvis tydligt om Biospheres musik jämförs med ljudkonstnären Steve Rodens 

(1964-) konstnärliga produktion.  

När Brian Eno började skapa sin ambientmusik var hans mål att skapa musik som 

efterliknade stillheten i visuell konst.139 Denna ambition lever vidare hos ambientmusiker som 

Biosphere och Thomas Köner (1965-) samt i ljudkonstnärer som exempelvis Jacob 

Kirkegaard (1975-). Upplevelsen av såväl ljudkonst som ambient kan för mottagaren ofta vara 

en förstärkning av det vardagliga livet. Gränsen för vad som är livet och för vad som är konst 

kan i ljudkonsten vara tunn och samma sak gäller ambient. Vardagliga ljud, ambient sounds 

med John Cages ord, stör oftast inte upplevelsen av ljudkonstverket eller ambientmusiken − 

de är en del av den konstnärliga upplevelsen.  

Ambientmusiken kan, inom en populärkulturell kontext, i och med konceptet chill out 

room upplevas i formen av ett slags installation. Ett chill out-rum är en del av ett evenemang 

som exempelvis ett rave. I detta rum spelas oftast experimentell ambient och electronica. 

Under 1990-talet när konceptet växte fram var det inte ovanligt att psykedeliska ljusshower 

gick att betrakta i dessa rum, överlag fanns och finns det ett konstnärligt stildrag över dess 

rum. 

 Det finns tydliga likheter med ljudinstallationen som påträffas i en museal kontext 

och ett chill out-rum. Licht skriver att många experimentellt orienterade discjockeys under 

1990-talet skapade ambient soundscapes för chill out-rummen och att fenomenet förberedde 

individer samt själva konstvärlden på utforskningen av ljud.140 Det är onekligen sant att 

upplevelsen av det visuella och det auditiva i ett chill out-rum är en bra introduktion till hur 

ljud också kan vara konst.  

I och med att konstnärsrollen som ljudkonstnär/ambientmusiker i dagens läge håller 

på att bli så pass oklar har John Cages och avantgardisternas önskan att ta ned konstnärerna 

från deras piedestaler till viss del blivit verklighet. Det finns exempel på ljudkonstnärer i 

dagens läge som egentligen inte är mer än discjockeys, det vill säga personer som med hjälp 

av teknologiska verktyg som skivspelare experimenterar med ljud.     

 Exempel på en ljudkonstnär/performanceartist som har skivspelaren som sitt främsta 

instrument för skapande är amerikanen Christian Marclay. Ett av Marclays konstprojekt 

bestod av att han byggde kollage av trasiga vinylskivor, dessa skivor spelade han på 
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skivspelare som ett slags performance och sålde efteråt som konstföremål.141 Marclays 

konstnärliga verksamhet är i likhet med många andra ljudkonstnärer inte begränsad till en 

konstvärld. Det finns många ljudkonstnärer som är aktörer inom den finkulturella såväl som 

den populärkulturella konstvärlden. Ljudkonstens placering mellan kategorier, mellan 

populärkultur och finkultur, stärks av att dess aktörer ofta inte begränsar sin verksamhet till ett 

forum. Exempel på personer vars konstnärliga verksamhet går mellan de två konstvärldarna är 

den svenske ljudkonstnären/kuratorn Carl Michael Von Hausswolff (1956-), den amerikanske 

multimedia-konstnären Stephen Vitiello (1964-) samt den amerikanske hip-hopartisten Paul 

Miller (1970-) som går under artistnamnet DJ Spooky.  

 Carl Michael Von Hausswolff är en ljudkonstnär och kurator vars främsta verktyg är 

bandspelaren. Hans musikaliska influenser innefattar både Karl- Heinz Stockhausen och Brian 

Eno. Hausswolff var med och grundade skivbolaget Radium som i Göteborg under 1980- och 

1990-talen var en viktig länk mellan den populärkulturella och den finkulturella konstvärlden. 

Radium gav främst ut experimentell, ofta elektronisk, populärmusik − exempelvis gav Twice 

a Man ut ett par skivor på Radium. Samtidigt som detta gav Radium ut skivor med etablerade 

text-ljud-kompositörer som Sten Hansson. Ljudkonst och syntmusik möttes alltså inom 

samma forum.142  

 Stephen Vitiello inledde sin karriär inom punkrörelsen under 1970-talet, senare under 

1990-talet började han samarbeta med multimedia-konstnären Nam June Paik (1932-2006) 

som under 1960-talet varit delaktig i fluxusrörelsen och tagit impulser från John Cages 

konstfilosofi. Vitiello arbetar med ljudinstallationer, som kurator, samt som artist. Vitiello 

säger att han tänker på sig själv som en ljudkonstnär men att när det så behövs, kan han 

presentera sig som exempelvis en elektronisk musiker.143  

Listan på Paul ”DJ Spooky” Millers gränsöverskridande aktivitet är lång. Han skriver 

och föreläser om konst, han har gjort ljudinstallationer, han ger konserter och ger ut skivor 

etc. Hans musik genomsyras av referenser till avantgardistisk musik, historisk så väl som 

samtida. Han har haft samarbeten med populärkulturella artister som Thurston Moore (1958-) 

från Sonic Youth, rapparen Kool Keith (1963-) och Dave Lombardo (1965-) från 

hårdrocksbandet Slayer, men även med personer tillhörande den finkulturella konstvärlden 

såsom den amerikanske minimalisten Steve Reich och avantgardekompositören och arkitekten 

Iannis Xenakis (1922-2001). Enligt Miller är samplingstekniken ett konstnärligt uttryckssätt 

                                                 
141 Ibid. s. 279-281. 
142 Hultberg, 2001, s. 25-26. s. 100-101, samt Engström & Stjerna, s. 7. 
143 Licht, s. 285-286. 
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som har mycket gemensamt med 1900-talets avantgardistiska kollagekonst. Han teoretiserar 

ofta kring ljudkonst, detta exempelvis i boken Rhythm Science (2004) där förhållandet mellan 

konst och ljud utforskas.144 DJ Spooky förkroppsligar den moderna gränsöverskridande 

konstnärsrollen och en medvetenhet om ett konstnärligt arv − i det här fallet det från 

avantgardet.  

                                                 
144 Ibid. s. 214, samt Wikipedia The Free Encyclopedia sökning på ”DJ Spooky” samt 
http://www.djspooky.com/faq.php. 2010-10-18. 
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4. Sammanfattning och slutsatser  
Uppsatsen syfte har varit att med begreppen ljudkonst och den konstnärliga hanteringen av 

ljud i fokus undersöka en interaktion mellan den populärkulturella och den finkulturella 

konstvärlden. Ett förlopp där den populärkulturella konstvärlden etablerat sig som en social 

organisation där konstnärlig verksamhet är möjlig har undersökts. Fokus låg på aktörer inom 

den populärkulturella konstvärlden som använt sig av konstnärliga strategier med rötter i den 

finkulturella konstvärlden. Särkskilt fokus var på ljudkonst som en gränsöverskridande 

konstform. Den teoretiska referensramen utgick ifrån sociologen Howard Beckers begrepp 

konstvärld samt ifrån konsthistorikern John A. Walkers begrepp Cross-Over. Metoden som 

användes var empiriskt undersökande samt komparativ. Syntbandet/projektet Twice a Man 

var ett exemplifierande hjälpmedel för undersökningen om gränsöverskridande konstnärlig 

verksamhet. Medlemmarna ur Twice a Man intervjuades med en kvalitativ intervjumetod. 

Frågeställningen i denna uppsats var följande: vilka faktorer har bidragit till att 

populärkulturen hävdat sig som en konstvärld? Samt: vilka faktorer har bidragit till att 

ljudkonst i dag är en gränsöverskridande konstform? 

 

Undersökningen bestod av tre avsnitt vilka var: ”Avantgardet och den 

populärkulturella konstvärldens framväxt”, ”Avantgardistiska tendenser inom populärmusik”, 

samt ”Ljudet tar plats i den populärkulturella konstvärlden”. I det första avsnittet behandlades 

delar av det modernistiska avantgardet som har haft betydelse för utvecklingen av 

konstformen ljudkonst. Inom den kontexten diskuterades stilarterna futurism och dadaism, 

den franske radioingenjören Pierre Schaeffer, samt avantgardkompositören och konstfilosofen 

John Cage. I samma avsnitt diskuterades också framväxten av konstnärlig verksamhet inom 

populärkulturen, främst behandlades posterkonst och ljusshower. Möten mellan finkultur och 

populärkultur undersöktes också med fokus på popkonsten. Detta avsnitt behandlade en 

tidsperiod från början av 1900-talet fram till ungefär sent 1960-tal. 

Det andra avsnittet avhandlade tidsperioden sent 1960-tal fram till början av 1980-

talet. I det här avsnittet undersöktes populärmusik med experimentella/avantgardistiska 

tendenser. Fokus var på den konstnärliga hanteringen av ljud. I avsnittet diskuterades också 

aktörer som på ett nyskapande sätt nyttjat den populärkulturella konstvärlden som en arena för 

konstnärlig verksamhet. I det tredje avsnittet som sträcker sig från tidigt 1980-tal fram till 

dagens läge utvecklades främst diskussionen om den konstnärliga hanteringen av ljud. I 

centrum för undersökningen var företeelserna ambient och industrimusik. Den 



   70 
 

populärkulturella konstvärldens tillstånd i dag behandlades också. En diskussion fördes om 

band/artister som lyckats motstå kommersiella krafter och producerat innovativt och 

konstnärligt material inom den populärkulturella konstvärlden. Avslutningsvis diskuterades 

ljudkonstnärens roll som gränsöverskridande aktör.  

 

Den första frågan som ställdes, vilka faktorer har bidragit till att populärkulturen 

hävdat sig som en konstvärld, resulterade i följande slutsatser. Under 1960-talet började 

populärkulturen hävda sig som en legitim konstvärld. Inom en populärkulturell kontext 

skapades nyskapande och konstnärligt orienterad musik samtidigt som annan konstnärlig 

aktivitet pågick inom samma kretsar. Den populärkulturella konstvärlden drog till sig 

uppmärksamhet från den finkulturella konstvärlden i formen av popkonstnärer − detta bidrog 

till att gränsen mellan de två konstvärldarna började tunnas ut.  

Den konstnärliga verksamheten inom 1960-talets populärkulturella konstvärld var 

kortlivad. Under början av 1970-talet hade mycket av den dött ut på grund av ett omfattande 

drogmissbruk samt bristande organisation och erfarenhet bland den populärkulturella 

konstvärldens aktörer. De konstnärliga aspekterna räckte inte till för att populärkulturen skulle 

i någon större omfattning överleva som en konstvärld.  

Under 1970-talet kommer emellertid populärkulturen att på nytt hävda sig som en 

verklig konstvärld. Detta främst på grund av punkrörelsen som växte fram under mitten av 

1970-talet. Denna rörelse innebar en ordentlig nytändning för den populärkulturella 

konstvärlden. Inom punkrörelsen utvecklades en inställning att vem som helst, oberoende av 

tidigare kunskap och färdighet, kunde vara delaktig i själva skapandet. Det var på grund av 

den här inställningen som ett stort antal personer under denna period blev aktörer inom den 

populärkulturella konstvärlden. Punkrörelsens historiska ställning som en konströrelse stärks 

av dess koppling till avantgardet och då främst till fluxusrörelsen. Det fanns en publik att 

tillmötesgå och många unga människor törstade efter att själva på något sätt vara delaktiga i 

en skapandeprocess. Inställningen ”du behöver inte kunna spela ett instrument för att vara 

med i ett band” kom som en förlösande process.  

Samtidigt visade artister som Patti Smith att det gick att producera konstnärligt och 

nyskapande material inom en kommersiell kontext. Många av finkulturens konstnärliga 

strategier överfördes under sent 1960-tal och tidigt 1970-tal till en populärkulturell kontext. 

Detta bidrog till att jämna ut gränserna mellan den finkulturella och den populärkulturella 

konstvärlden. Under tidigt 1980-tal hade den ursprungliga punkrörelsen i stort sett dött ut men 

den fria skaparanda som hade skapats i och med den levde vidare. Under 1980-talet hävdar 
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sig den populärkulturella konstvärlden starkare än tidigare som en värld där konst kan ta plats. 

En växande mängd aktörer bidrog under 1980-talet till en ökning i resurser och faciliteter för 

den populärkulturella konstvärlden. Band som Talking Heads och Sonic Youth visade att det 

var möjligt att vara gränsöverskridande och konstnärligt inriktad inom den populärkulturella 

konstvärlden. Rörelser som No Wave i New York banade vägen för en stark och 

välorganiserad populärkulturell konstvärld. Subkulturella stilar som industri och noise bidrog 

till populariseringen av avantgardistiska och experimentella inslag i musik, vilket i sin tur 

resulterat i att gränsen mellan de två konstvärldarna tunnats ut. 

I nutid växer den populärkulturella konstvärlden fortfarande och aktörer från den 

populärkulturella konstvärlden och den finkulturella konstvärlden möter oftare varandra. 

Twice a Man som både skapar elektronisk popmusik och teatermusik till Dramaten är ett 

illustrativt exempel på detta. Den populärkulturella konstvärlden är i dag en stark organisation 

tack vare utvecklingen de senaste cirka 40 åren. Viktiga milstolpar i denna utveckling är: 

explosionen av konstnärlig aktivitet under det sena 1960-talet, punkrörelsen under 1970-talet, 

samt från 1980-talet fram till dagens läge en allt större vilja att organisera sig och skapa 

ickekommersiella produkter inom en populärkulturell kontext. Punkinställningen att vem som 

helst kan skapa om bara viljan finns bidrar fortfarande till att den populärkulturella 

konstvärlden får nya aktörer.  

 

Att ljudkonst är en gränsöverskridande konstform är ett påstående som tidigt gjordes i 

denna uppsats. En fråga ställdes om vilka faktorer som bidragit till att ljudkonst i dag är en 

gränsöverskridande konstform. Det finns en mängd olika faktorer som bidragit till detta. 

Ljudkonstens gränsöverskridande karaktär går att spåra tillbaka till den tidiga modernismen. 

De första konstnärer som experimenterade med ljud och ville hitta en väg utanför den 

traditionella musikens gränser var futurister och dadaister. Både futurismen och dadaismen 

var konstformer som var inriktade på att bryta gränser, speciellt de mellan högt och lågt. 

Ljudkonsten har alltså sina rötter inom konststilar som sökte att bryta gränser. Ljudkonsten 

har bokstavligen ett slags tradition att vara gränsöverskridande.  

Den konstnärliga hanteringen av ljud har rötterna i dadaisternas idé att man inte 

behöver vara tekniskt tränad för att experimentera med musik eller ljud. Dadaisterna och 

futuristernas idéer hittade på många olika sätt vidare − avantgardekompositören och 

konstfilosofen John Cage var en av dem som lät sig påverkas av dadaismens och futurismens 

idéer om konstnärligt skapande. Cages idéer har påverkat de flesta av 1900-talets 

avantgardistiska konstformer, vilka i sin tur på har gett starka impulser till den 
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populärkulturella konstvärlden. Ljudkonstens rötter hos Cage bidrar till mediets 

gränsöverskridande status.  

En annan person som haft betydelse för ljudkonstens utveckling är Pierre Schaeffer 

och hans konkreta musik. Även Schaeffer var gränsöverskridande då han inte som konstnär 

eller som musiker utan i rollen som ingenjör började experimentera med ljud och musik. 

Schaeffer kan sägas ha lagt grunden till ljudkonstnärens roll som gränsöverskridande aktör. 

Schaeffer visade att det gick att använda ljud som konstnärliga byggstenar.  

 Under 1960-talet blev mycket av populärmusiken mer konstnärligt inriktad − det 

europeiska avantgardets musik var en inte obetydlig inspirationskälla. De icke-musikaliska 

ljud och utomeuropeiska tongångar som började dyka upp inom populärmusiken var ett 

viktigt steg i en utjämning mellan de två konstvärldarna. 1960-talets experimentella 

populärmusik visar även vägen mot den samtida ljudkonsten.  

Velvet Underground hade under det sena 1960-talet en direkt koppling till det 

klassiska avantgardet genom minimalisten La Monte Young. Velvet Underground applicerade 

inom en populärkulturell kontext La Monte Youngs konstnärliga behandling av ljud. Från 

tidigt 1970-tal fram tills i dag har Velvet Underground varit ett av de mest tongivande banden 

inom populärmusiken. Att ett rockband med en nära koppling till det klassiska avantgardet 

har påverkat och fortsätter att påverka olika band och artister är betydelsefullt för den 

konstnärliga hanteringen av ljud inom populärmusiken. Den främsta lärdomen från Velvet 

Underground är att ett musikinstrument inte behöver användas på ett förutbestämt sätt. Även 

artister som Yoko Ono förde fram budskapet ”musikinstrument kan användas på vilket sätt du 

vill” − det spelar ingen roll om du inte har de tekniska färdigheterna. 

Under 1970-talet blickade många band och artister inom den populärkulturella 

konstvärlden tillbaka på det tidiga avantgardet för inspiration. Konstnärliga strategier med 

rötterna i avantgarderörelser som dadaismen och fluxus återanvändes i en populärkulturell 

kontext av band som The Residents och Cabaret Voltaire. Det fanns stora stilistiska likheter 

mellan dessa bands experimentella musik, eller rättare benämnt konstnärliga hantering av 

ljud, och den ljudkonst som producerades inom en finkulturell kontext under samma period.  

Konstnärer som manipulerade eller experimenterade med ljud var vanliga inom den 

tyska krautrockrörelsen under 1970-talet. Många av krautrockens aktörer rörde sig mellan den 

populärkulturella och den finkulturella konstvärlden. Signifikativt för krautrock var en 

konstnärlig hantering av ljud och en vilja att inom en populärkulturell kontext skapa något 

nytt. Många efterföljande band och artister har tagit starka impulser från krautrocken. 

Speciellt inflytelserika är Kraftwerk, Can, samt Conrad Schnitzler.  
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Conrad Schnitzler menade att det bara var om man inte kunde hantera ett instrument 

som det var möjligt att skapa fria ljud. Han framhöll själv att han var intresserad av ljud inte 

musik. Dessa idéer som Schnitzler applicerade inom den populärkulturella konstvärlden var 

tydligt påverkade av John Cages konstfilosofi. Krautrocken bidrog ytterligare till en 

popularisering av avantgardistiska och experimentella tongångar inom populärmusik. 

Världsstjärnan David Bowie lät sig påverkas av krautrocken och introducerade på så sätt 

avantgardistiska tendenser inom populärmusik till en allt större publik. 

 

Ett gynnsamt kulturellt klimat och tekniska innovationer som samplingsmaskinen 

bidrog till att allt fler band och artister inom den populärkulturella konstvärlden under 1980-

talet började tillämpa en konstnärlig hantering av ljud. Många av den populärkulturella 

konstvärldens aktörer under 1980-talet var medvetna om ett konstnärligt arv från avantgardet 

− detta går kanske främst att observera inom stilar som industri och noise. En mängd band 

och artister inom den populärkulturella konstvärlden utförde, främst på en undergroundnivå, 

ljudexperiment som liknade de inom den finkulturella konstvärlden. Gränserna för vad som är 

ljudkonst och för vad som är populärmusik började bli allt tunnare. Icke-musikaliska samt 

konkreta ljud hittade vägen till mer kommersiell musik och på så sätt populariserades 

experimentella tongångar.  

 

Den mest betydelsefulla personen för ljudkonstens existens mellan kategorier är 

tveklöst Brian Eno. Detta främst på grund av att han till stor del ligger bakom skapandet av 

ambientmusiken som stilistiskt ligger mycket nära den finkulturella ljudkonsten. Begreppet 

ambient som populärkulturell musikstil myntades av Eno men John Cage hade redan under 

1950-talet inom kontexten musik talat om ambient sounds. Ambient har sina rötter i John 

Cages konstfilosofi vilket den samtida ljudkonsten också i hög grad har.  

Vad som är ljudkonst och vad som är ambient kan vara väldigt svårt att avgöra. Dan 

Söderqvist från Twice a Man nämnde i en av diskussionerna som uppsatsförfattaren hade med 

honom att han ansåg att, om musik ställs ut, om ingen framför den live, då är det ett slags 

ljudkonst.145 Ambient kan i princip ställas ut inom en populärkulturell kontext i och med 

fenomen som chill out-rummen. Många samtida ljudkonstnärer har antingen rötter inom 

populärmusiken eller en fot i den populärkulturella konstvärlden. Att de aktörer som skapar 

ljudkonst ofta går över kulturella gränser bidrar självklart till att ljudkonst är en 

                                                 
145 Transkription 2, s. 4.  
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gränsöverskridande konstform. Ljudkonst förekommer både i en museal kontext och i en 

populärkulturell kontext, ljudkonstverket har ingen självklar plats. Anledningen till att 

ljudkonst i dagens läge är gränsöverskridande är kanske framförallt på grund av att det är en 

konstform som inte har en tydlig plats eller definition. Allt detta kommer ifrån en väletablerad 

tradition som går ända tillbaka till futuristerna, det vill säga de första ljudkonstnärerna, att 

bryta ned konstens gränser och inte låta sig definieras. Nästan alla av ljudkonstens viktiga 

föregångare har varit gränsöverskridande aktörer. Ljudkonsten var alltså från första början en 

gränsöverskridande konstform och är så än i dag. Den publik som konsumerar ljudkonst är 

sannolikt även de personer som intresserar sig för populärkulturella så väl som för 

finkulturella fenomen. Personligen skapades mitt intresse för ljudkonst som inledningsvis 

nämndes av ett intresse för experimentell populärmusik.  

Det finns onekligen stora likheter mellan populärkulturella stilar som ambient och 

industri och den ljudkonst som påträffas i institutioner som museum. Detta bidrar till en 

svårighet att definiera vad som är och inte är ljudkonst. Vad som är ljudkonst är ännu inte 

klart definierat, sannolikt kommer en eventuell definition av ljudkonst att hamna mellan 

kategorier.   

 

Mitt intresse för konst byggdes alltså upp av lyssnandet på elektronisk och 

experimentell musik. Min personliga upplevelse och förståelse av ljudkonst har stärkts av 

erfarenheten av att lyssna på populärkulturell experimentell musik. Samtidigt förstår jag och 

lyssnar på stilar som ambient på ett annat sätt när jag efter arbetet med denna uppsats har 

inskaffat större kunskap om begreppet ljudkonst.  

Från början var det inte tänkt att denna uppsats skulle fokusera på ljud, men efter att 

jag allt oftare under det inledande arbetet stött på begreppet ljudkonst blev det ett naturligt 

val. Ljudkonst framstod som ett intressant och inom konstvetenskapen relativt outforskat 

område. Enligt min åsikt är det främst det konstnärliga ljudet som vandrat mellan den 

finkulturella och den populärkulturella konstvärlden. Varken ljudkonst eller populärkultur får 

mycket uppmärksamhet inom konstvetenskapen vilket denna uppsats vill belysa och kanske 

på något sätt ändra på. Det skulle vara intressant och givande att inom konstvetenskapen titta 

närmar på både ljudkonst och konstnärlig verksamhet inom populärkulturen. När det gäller 

studiet av konstnärlig verksamhet inom populärkulturen är en bok som Sympathy For The 

Devil: Art and Rock and Roll Since 1967 ett steg i rätt riktning men det finns mycket kvar att 

undersöka inom detta fält.  
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Den akademiska diskursen inom ljudkonst är bristfällig. En vidare forskning inom 

området skulle exempelvis kunna resultera i ett svenskspråkigt verk som i likhet med denna 

uppsats summerar och analyserar ljudkonstens utveckling från ett konstvetenskapligt 

perspektiv, fast på ett mer omfattande och detaljerat sätt. Fokus skulle med fördel kunna ligga 

på den svenska ljudkonstens historia, exempelvis har inte text-ljud-kompositionen studerats 

närmare inom en konstvetenskaplig kontext. Det finns en mängd ljud (konstverk) svenska 

konstnärer har producerat genom åren som skulle vara intressanta att undersöka. En annan idé 

för en fortsatt studie är ett slags ikonologi för ljud. Fokus skulle ligga på vanligen 

förekommande ljud hos ett preciserat antal samtida ljudkonstnärer som främst arbetar med 

installationsformen av ljudkonst. Detta skulle alltså vara en tolkningsmodell för samtida 

ljudkonst.  

Det är min åsikt att konstvetenskapen skulle må bra av att i större utsträckning 

undersöka den samtida konstscenen. Att mer frekvent undersöka ljudkonst och konstnärlig 

verksamhet inom den populärkulturella konstvärlden skulle vara en bra början.  
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