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I dag, då rockeran med sin kanon av ‘white self-
destructive boys’ (Nick Kent) mer eller mindre till-
hör det förflutna, kan man fråga sig hur de gran-
diosa estetiska, sociala och politiska förväntningar
som omgav rocken kunde väckas av en form för po-
pulärkultur. De möjliga svaren är många, och den-
na artikel vill bara uppehålla sig vid ett av dem.
Den baserar sig på en forskningsrapport (Lindberg
& al 2000), som granskar hur rockkritiken har bi-
dragit till att konstruera rock som en form av “se-
riös” musik och på köpet själv blivit en “legitim”
kulturyttring i Bourdieus mening.1

Intill mitten av 60-talet dominerades mediernas
täckning av rock/pop i stort sett helt av nyheter,
skvaller och topplistor. Den musikpress som fanns
– ledd av anglosaxiska tidskrifter som Billboard,
Down Beat, Melody Maker, New Musical Express –
stod i skivindustrins tjänst, och knappast någon
ifrågasatte denna tingens ordning. När en föränd-
ring började märkas 1964-65 var den omedelbara
orsaken att vissa artister tycktes ställa krav på att
bli betraktade som autonoma kulturproducenter –
framför allt Beatles, Stones och Dylan. I brittiska
Melody Maker kan man följa hur fokus förskjuts
från artistisk image till hantverk och därifrån till en
diskussion av intentioner och autenticitet – det se-
nare ett nyckelord åtminstone intill 80-talet. Debat-
ten tillspetsades av att i brittisk r’n’b kolliderade
en folkmusikestetik som prioriterade ursprunglig-
het med en expressiv konstestetik. Vilket var mest
‘autentiskt’: att härma de amerikanska förebilderna
eller göra rockmusik i sitt eget idiom? Sådana pro-
blem skapade varaktiga spänningar också i de nord-

iska länderna och ledde till återkommande stridig-
heter.

Ur ett bredare kulturellt perspektiv står rock-
kritikens födelse i nära samband med 60-talets so-
ciala, politiska och estetiska klimat: västvärldens
stigande välstånd, utbildningsexplosionen, fram-
växten av unga “nyintellektuella” med rötter i arbe-
tarklassen, den amerikanska motkulturen, New
Journalism, popkonsten, Marshall McLuhans och
Herbert Marcuses olika versioner av ett nära före-
stående utopiskt samhälle, etc. Kritikernas strävan
att legitimera värdet av sina rockupplevelser var en
parallell till upphöjelsen av andra ‘låga’ kulturytt-
ringar som film och jazz och följde ett liknande
mönster. De uppfattade rock som konst utan att
nödvändigtvis bruka ordet: musiken tillskrevs en
subversiv, ja frälsande potential och kulturen kring
den sågs som uttryck för en hel generations strä-
vanden.2 På motsvarande sätt bar de kriterier och
skrivsätt som utmärkte denna diskursiva formation
drag av en “oren” estetik; man krävde sinnlig ome-
delbarhet men reserverade sin djupaste respekt för
“betydande” verk och artister – sådana som var
“originella”, gjorde “skarpa iakttagelser” av sam-
tida fenomen eller frammanade “utopiska” till-
stånd. Grunden hade lagts av brittiska föregångare
som Nik Cohn, men det var med amerikanska tid-
skrifter – Crawdaddy!, Creem, Rolling Stone – och
skribenter som Greil Marcus, Robert Christgau,
Jon Landau, Lester Bangs och Dave Marsh man
kan säga att rockkritiken etablerade sig 1966-67.
Den fråga som hemsökt 50-talet, om rock var en ac-
ceptabel form av underhållning, förvandlades nu
till en annan: var inte rocken mer än underhållning,
t o m jämbördig med vad konsten hade att erbjuda?

Därefter går det snabbt. Efter ett par år lägger
först Melody Maker och sedan kollegan New Musi-
cal Express om kursen för att tillgodose en växande
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rockpubliks krav. Skribenter som Richard Williams
i MM och Nick Kent och Charles Shaar Murray i
NME blir förebilder också för många svenska kriti-
ker. Mellan 1972 och 1976 kan man tala om ett
transnationellt rockkritiskt fält med ett antal tyd-
liga positioner, utstakade av ett vitt, manligt, anglo-
saxiskt “prästerskap”, vars värdesystem och dialek-
ter kodifierats i en hegemonisk diskurs.3 Med pun-
ken splittras det upp i nationella fält med delvis
olika agendor. I England blev fältets doxa starkt
ifrågasatta vid ingången i 80-talet; i USA skedde
motsvarande postmoderna vändning långsammare
och i stor utsträckning genom smidig anpassning
(de flesta av kritikens “founding fathers” är ännu
aktiva). I dag är huvudtendenserna en differentie-
ring och en polarisering, som givit upphov till en
mångfald nya positioner. Marknaden har delats upp
efter åldersgrupper och genrepreferenser och kriti-
kerna i en elit med suddiga gränser mot univer-
sitetsfältet och en bred massa som försöker guida
konsumenterna genom det gigantiska skivutbudet.
Rockens legitimitet framgår kanske bäst av att se-
riösa artiklar i ämnet regelbundet uppträder på
kultursidorna.

Även om utrymmet inte medger några detaljer,
borde det stå klart att rockkritiken är av stort in-
tresse för studiet av senmodern kultur. Den väcker
frågor om relationerna mellan centrum och periferi,
hög och låg kultur, konst och kommers, det journa-
listiska och det akademiska fältet, om kritiken som
institution, framväxten av cultural studies, den
postmoderna vändningen, m m. Flera av dessa pro-
blem aktualiseras också av den svenska rockkriti-
kens utveckling.

Mellan “högkyrka” och “lättsinne”
Framväxten och etableringen av en svensk rock-
kritik är, liksom musikutövningen, en läroprocess i
flera stadier. Under en ca tioårig introduktionsfas
(1955-64) ligger tonvikten även här på en nöjes-
journalistik, som presenterar musiken och kulturen
omkring den, ofta med stöd i de diskurser som ut-
formats kring film och jazz – i det senare fallet
mestadels kritiskt. Den viktigaste introduktören
var förmodligen Bildjournalen (1954-69), vilken
1959 hade en upplaga på 230 000 exemplar.4

Det är från 60-talets mitt som ansatser till en
egentlig kritik uppstår, vilket sker i två omgångar.
Hösten 1963 hade Sverige nåtts av den brittiska
popvågen. Särskilt besöket av Beatles väckte en
kolossal uppmärksamhet (dokumenterad i Schlager
12/1984), som även spred sig till intellektuella
kretsar. Här signalerades ett uppbrott av slagordet

“den öppna konsten”, vilket också är titeln på den
retrospektiva översikt som en av huvudaktörerna,
Leif Nylén, gav ut 1998.5 Liksom i USA vände man
sig mot en rigid modernism och hyllade gränsöver-
skridandet i de flesta tänkbara bemärkelser: mellan
olika konstarter och medier, mellan scen och sa-
long, liv och konst, högt och lågt, lagligt och olag-
ligt. Popkonst, happenings och performances intro-
ducerades, det skrevs konkret och nyenkel poesi
och gjordes kollektiva prosaexperiment, och, beto-
nar Nylén (1998:86), “det hörde liksom till en hap-
pening både i New York och Stockholm att den
skulle innehålla något slags popmusik”.

Därför var det inte så konstigt att unga kulturra-
dikaler också skrev om rock. 1968 noterar Oscar
Hedlund i DN (11.03) en spricka i nöjesjournalis-
tiken. Som rubriken “Poptyckarna mellan högkyrka
och lättsinne” antyder, rör det sig om en skillnad i
seriositet. Det “högkyrkliga” lägret består av kul-
turradikaler som Ludvig Rasmusson i DN och hans
efterträdare i SvD, Mats G Bengtsson, som anser
att pop är “ett lika seriöst ämne som litteratur,
konst, teater etc.” Den andra, “lättsinniga” falang-
en utgörs av traditionella nöjesskribenter, repre-
senterade bl a av Peter Himmelstrand i Expressen
och Margareta Klingberg i Aftonbladet. Gruppe-
ringarnas inbördes relationer är frostiga: Rasmus-
son tycker att popbevakningen i Sverige domineras
av “fjantiga popromantiker”, Himmelstrand att
kulturradikalerna tenderar mot samma “gravallvar-
liga snobbism” som omgav jazzen innan den gick
under.

För Nylén framstår Ludvig Rasmusson (1938–)
med rätta inte bara som entreprenör på den este-
tiska avantgardismens område. Han var också “den
förste som tog popmusiken på engagerat och reso-
nerande allvar, han presenterade svenska band som
var så nya och besynnerliga att de nästan inte fanns
till”.6 Rasmussen ansåg att popen hade sin egen es-
tetik. Närmast stod den avantgardismens tradition:
“Den moderna populärmusiken är den tydligaste
tillämpningen i vår kultur av Marcel Duchamps tes
att mottagaren gör konstverket”.7

Leif Nylén (1939–) skrev själv rätt sällan om
pop (från 1967 föredrog han att utöva den) men låg
bl a bakom ett centralt bidrag till kanoniseringen
av Beatles, artikeln “Beatles: en dröm om frihet”
(ST 06.04.1965), som ännu framstår som något av
en höjdpunkt i tidig svensk rockkritik. Ett halvår
tidigare hade tonsättaren Folke Rabe, som experi-
menterade med instrumentell teater, lagt ett slags
grund genom att underkasta Beatles en musikolo-
gisk analys på Expressens kultursidor (“Beatles –
visst är det musik”, 29.08.1964). Rabes artikel gick
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– liksom William Manns i The Times ett knappt år
tidigare – ut på att visa att britterna stod sig väl
även mätt med den seriösa musikens måttstockar.8

Nylén använder en annan legitimeringsstrategi: han
menar att gruppen representerar en lösning på den
rigida motsättning mellan romantisk individualism
och kollektiv anonymitet som frammanas av solo-
artister, och att lösningen i Beatles fall tar sig ut-
tryck i en specifik rörlighet. “Känslan […] svävar,
viker undan. Melodiska temata byter av varandra,
klangen och det rytmiska mönstret förändras, det är
gott om avbrott, plötsliga nyckfulla accenter, dis-
kontinuitet (också i textligheten).”

Artiklar som Rabes och Nyléns signalerar att
popen börjar betraktas som intressant också ur es-
tetisk synvinkel. Som utomlands äger än så länge
bara en liten klick unga kulturjournalister det kul-
turella kapital som krävs för att konsekrera rock-
artister. Deras insatser betydde dock långtifrån att
slaget om popen var vunnet, och det är svårt att be-
döma vilket inflytande de kan ha haft på sina efter-
följare. Ofta övergick motståndarna bara till att
hävda att Beatles var undantaget som bekräftade
regeln att pop i gemen höll “en musikaliskt (och
textligt) kusligt låg kvalitet”.9

Den ståndpunkten blev emellertid allt svårare
att upprätthålla efterhand som den mer avancerade
amerikanska psykedeliska och brittiska progressiva
rocken vann insteg. I det “kommersiella tomrum”10

som rådde 1968-72 uppstod allianser mellan
svensk musik, amerikansk undergroundkultur och
vänsterpolitiska strömningar. Dessa utmynnade i
den svenska musikrörelsen, “proggen”, vars fö-
delse brukar räknas från Gärdesfesten 12 juni
1970. Under samma period börjar en ny generation
av musikskribenter, fördelade på tre regionala
centra – Håkan Sandblad och Tommy Rander i Gö-
teborg, Henrik Salander och Bengt Eriksson i
Stockholm, Lennart Persson och Mats Olsson i
Malmö bl a – göra sig hörd i dagspressen. I motsats
till kulturradikalerna kom inte de nya popskriben-
terna från universitetsfältet utan hade vuxit upp
med musiken, och i motsats till de etablerade
nöjesjournalisterna tillmätte de musiken avgörande
betydelse. De var fans, och som sådana hade de läst
anglosaxisk musikpress. Skiftet blir tydligt 1969,
då Håkan Sandblad ger ut den första boken om rock
på svenska, Popmusik: extas, revolt och industri.
Med denna generation kan man påstå att det upp-
står ett om än svagt nationellt fält för rockkritik,
där positionerna vid den autonoma polen utmärks
av en för Sverige typisk konflikt mellan politisk
och “ren” musikjournalistik.

Politisering och professionalisering

Det är en utbredd föreställning bland agenterna på
fältet att den svenska rockkritiken föddes med
Mats Olssons popsidor i Expressen 1974.11 Obe-
stridligt är att Olsson var den förste svenske kriti-
ker man “måste läsa” och att hans stil och hållning
blev skolbildande. Men Mats Olsson hade skrivit i
samma anda i flera år på Arbetet i Malmö innan
han började på Expressen nyåret 1974, och som an-
tytts ovan var han inte ensam om att sända ut nya
signaler. Senast 1972, då Åhlén & Åkerlund lanse-
rade magasinet Ny Musik i ett försök att efterlikna
Rolling Stone, stod det klart att skribenternas för-
trogenhet både med rock och anglosaxisk rock-
diskurs hade vuxit. Nu blev försöket kortlivat; re-
dan året efter kunde progrörelsens nystartade Musi-
kens Makt triumferande tillkännage att konkurren-
ten lagts. Själv försåg rörelsen Aftonbladet med
Tommy Rander, som 1974 lanserades som Olssons
politiska motvikt. Därmed hade kvällspressen tagit
täten i fältets etableringsprocess.

Den svenska musikrörelsen, som nyligen fått en
habil krönikör i Lahger (1999), kan ses som ett
idealistiskt försök att upprätta en autonom “mot-
offentlighet” (Fornäs 1979 och 1985) på musikalisk
basis. Till en början hölls den samman av den anti-
kommersiella ideologi som gjorde sig synlig i sam-
band med Stoppa Mässan-aktionen 1968. Senare
blev det alltmer den apparat som byggts upp i form
av skivbolag, distributörer, rörelsetrogna artister,
gräsrotsorganisationer och tidningen Musikens
Makt. Kring denna apparat utspelades en makt-
kamp mellan “alternativister” och “hegemoniker”
med olika vänstergrupper som intressenter i kulis-
serna. Alternativisterna såg rörelsen som ett mång-
fasetterat, anarkistiskt alternativ till den kommersi-
ella musiken. Hegemonikernas (d s k “göteborgs-
linjens”) mål var en “progressiv”, dvs en socialis-
tisk kultur. De strävade efter kulturell dominans,
föredrog rockmusik och ville se “professionalism”
på alla nivåer.12 Denna linje gick segrande ur stri-
den, vilket medförde att en tilltagande sekterism
(som även drabbade punken) kom att paras med
blindhet för varukaraktären hos den musik som rö-
relsen själv producerade.

Som en av de centralt placerade aktörerna,
Tommy Rander, har påpekat, fick progrörelsen i
förhållande till sin storlek ett oerhört medialt ge-
nomslag. “[R]ekordet var när [skivbranschen] var
tvungna att lägga ner Grammis för att proggbanden
sopade hem vartenda pris”.13 Inflytande skaffade
man sig bl a genom att infiltrera och debattera Sve-
riges Radio med hjälp av de nyinrättade ungdoms-
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redaktionerna. Här skapades en serie uppmärksam-
made program.14 Men Musikens Makt var heller
inte att leka med, trots att den som mest inte hade
större upplaga än ca 10 000.15 Som bäst fungerade
tidningen faktiskt som en nagel i ögat på “maktens
musik” (se t ex Åsa Mobergs utskrifter av sina
samtal med radioledningen inför ett Sommar-pro-
gram i MM 2, 1973), som sämst när den svängde
pekpinnen. Utrymme gavs åt mycket annat än he-
derlig svensk musik; tidningen strävade efter att
belysa hela spektret av produktion, distribution och
konsumtion. Rander och Sandblad var inte de enda
som kunde skriva. Läsvärda bidrag flöt också in
från Peter Mosskin och Bengt Eriksson, och flera
av 80-talets kritikerprofiler gjorde sina lärospån i
“Makten”.

Rörelsens kanske viktigaste plattform var dock
Aftonbladet under Tommy Randers (1946-) färla.
Något typiskt 68-barn var aldrig Rander; han kom
ur arbetarklassen och ställde sig kallsinnig till
studentrevolten. I progrörelsen var han en alltid
stridbar, ideologisk frontfigur (han är ännu överty-
gad om hegemonilinjens riktighet), drivande kraft i
redaktionen för Musikens Makt såväl som i skiv-
bolaget Nacksving, medförfattare till Ordfronts
bestseller (fem upplagor) Rockens roll och, som
sagt, kritiker i Aftonbladet ett par år. Randers håll-
ning är mer amerikansk än brittisk. Särskilt negativ
är hans syn på NME:s Charles Shaar Murray, som
han menar var “Mats Olsson-skolans” viktigaste
inspirationskälla.16 Kritikern får inte bli huvudper-
son på artistens bekostnad. Randers pessimistisk-
ekonomistiska uppfattning är att utvecklingen i
branschen “lagbundet” går från mångfald i riktning
mot en kommersiell enfald, från det stötande till
det oförargliga. För honom är rap “en fattig form av
svart musik”. Han tycker bäst om artister som i lik-
het med John Lennon (och honom själv) “levde och
stökade” och “satte sin karriär på spel ett antal
gånger” (1988:163).

Åldersmässigt tillhör Mats Olsson (1949–)
samma generation som Rander. Att de båda kom att
spelas ut mot varann hindrar inte att de också hade
vissa likheter. De delade smaken för amerikansk
rotmusik, fast Rander favoriserade svart r&b och
Olsson vit country. Båda hade utrerade åsikter och
drogs till rampljuset; båda var fans med ett kun-
nande som grundlagts genom mångårigt lyssnande.
Det räckte för Olsson, men inte för Rander, för vil-
ken allt med musik, även ljudteknik, hade en poli-
tisk aspekt (MM 11-12, 1976). Medan Rander strä-
vade mot en engagerad “objektiv” kritik, odlade
Olsson det subjektiva omdömet, och om Rander i
huvudsak uppträdde som smakdomare, ville Olsson

göra sina recensioner till läsupplevelser. Själv sä-
ger han att han aldrig tagit kritikerrollen på större
allvar utan betraktat sig “som en entusiast vars
uppgift det är att få andra människor att känna
samma glädje, upphetsning och tillfredsställelse”.17

Mats Olsson växte upp i Malmö och hamnade
på Arbetet efter studenten 1968. Han ville skriva
om “musik som ingen skrev om” – just då den brit-
tiska bluesvågen. 1973 ringde Expressen, och i ja-
nuari –74 startade han som popkritiker i Sveriges
största tidning. Debuten blev en krönika (26.01)
skriven i ett läge då man spekulerade våldsamt i
Beatlarnas återförening. Olssons tes stod i rubriken
“Glöm Beatles!” – det finns annat.

Det blev ett jäkla liv. Men jag hade ju vuxit upp
med New Musical Express och Melody Maker

och deras sätt att skriva. Dom skrev ju väldigt
brutalt. Det hade liksom ingen gjort. Och allt
svenskt bedömdes ju som väldigt bra, alla i
Stockholm kände ju alla artister och umgicks.
Det kom nån platta, Kisa Magnusson tror jag det
var, som jag sågade. Efteråt har vissa undrat om
det var medvetet, om jag ville skapa mej ett
namn. Nej, så hade jag skrivit i tre år i Malmö.
Det var bara det att ingen läste ju Arbetet i
Stockholm.

Redan från start mötte Olssons popsidor ett starkt
gensvar från läsarna, som han gärna käftade med.
Det gick också fort för honom att etablera sig och
Expressen som ledande i branschens ögon. Själv
karaktäriserar Olsson sin stil som självutlämnande,
respektlös, enkelt och folklig: han skrev bara “det
man snackade om på krogen”. Hans populism är
antiauktoritär och öppen. Man får ett starkt intryck
av någon som vill vara ärlig, även om det får honom
att framstå som inkonsekvent. Effekten är mycket
avväpnande. Några gånger omvärderar han t ex
sina tidigare omdömen genom att fråga sig: “Men
vad spelar jag mest?”. Vid premiären 26.05.1975
ledde det bl a till höga placeringar för några kvinn-
liga artister, Emmylou Harris, Linda Ronstadt och
Turid. Samt Abba. Att hållningen ibland närmar
sig antiintellektualism hindrar inte att Olsson ser
storheten hos ett så pass intellektuellt band som
Television eller hyllar Greil Marcus Mystery Train
(13.11.1976). Liksom NME välkomnade han pun-
ken, särskilt i form av amerikansk New Wave, fast
egentligen hade han hjärtat hos brittisk glam- och
pubrock.

Olssons fankritik bidrog inte bara till att be-
kanta en svensk publik med ett brett utbud av vit,
anglosaxisk rock. I lika hög grad lade den grunden
för ett nytt, internationellt gångbart (om än inte
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djuplodande) sätt att tala om rock på svenska – en
professionell svensk rockdiskurs. Samma förtro-
genhet med anglosaxiska förebilder möter hos den
något yngre Lennart Persson (1951-), som i motsats
till Olsson har förblivit hemstaden Malmö och
rockkritiken trogen under en trettiårig karriär, äg-
nad i huvudsak åt att utforska amerikansk rotmusik
i alla tänkbara pressorgan från obskyra fanziner till
90-talets flaggskepp Pop. Persson är något av en
urtyp för den kritiker som framför allt vill dela med
sig av sin kärlek och sina kunskaper. I svensk rock-
kritik är han fortfarande den store historieberätt-
aren och experten på äldre musik.

Postmodern kritik
Det har, som Jon Savage (1995) understryker, alltid
varit ordet “pops” uppgift att erinra om de band till
konsumtionskulturen som “rock” försökte kapa.
Med ingången i 80-talet är rockeran i princip förbi.
Det som nyss fördömts som poserande blir nu
norm; ironisk distans ersätter strävan efter ett “au-
tentiskt” uttryck; musiken förvandlas till ett ele-
ment bland andra i en visuellt präglad livsstil (vil-
ket underlättar för kvinnor att ta sig in i bransch-
en), och distinktionen mellan “autonom” och “kom-
mersiell” musik bryter mer eller mindre samman.
En popsensibilitet i nya, postmoderna kläder gör
sig gällande även i Sverige och medför att de poli-
tiska papperen förlorar i värde medan “Mats Ols-
son-skolan” befäster sin position. I radio föregrips
denna utveckling av program som Kjell Alinges El-
dorado, en hip form av melodiradio, som skilde sig
både från skval och den seriösa presentationen av
alternativ rock i Lars Aldmans Lilla Bommen. Nya,
reklamfinansierade radio- och TV-kanaler, framför
allt MTV, ökar exponeringen av musikutbudet. På
pressfronten växer marknaden för rockjournalistik
genom starten av profilerade kvällstidningsbilagor
typ Aftonbladets “Puls” och gratistidningar som
Nöjesguiden. Liksom i England föder punken en ny
generation av fanziner – Dr Krall, Anarki & Kaos
och allt vad de hette – vars skribenter flyter in i den
etablerade pressen. Expressen slår vakt om sin he-
gemoni genom att rekrytera skribenter som Su-
sanne Ljung, Kristina Adolfsson, Jan Gradvall och
Måns Ivarsson, Aftonbladet rustar sig med Kjell
Häglund, Per Bjurman och Andres Lokko, och DN
rekryterar först Håkan Lahger och Per Mortensen,
sedan Nils Hansson och Po Tidholm.18

1980, då Schlager tar över på magasinmark-
naden efter en utbrytning från Musikens Makt, ska-
pas en mellanposition som varar några år. Som Nils
Hansson noterat försökte Schlager metodiskt gräva

sig igenom hela Sverige på jakt efter “gräsrots-
rocken, den genuina”.19 Med förvandlingen till
Slitz vid decenniets mitt förtonar dock arvet från
progen och punken till förmån för ett livsstilsma-
gasin, fokuserat på musik, mode och media à la
brittiska The Face. I Slitz 10, 1986 markeras skiftet
av att Håkan Lahger efterträds på sin redaktions-
post av Jan Gradvall, som gjort en snabb karriär på
Expressen. Ett par år senare består tidningens re-
daktion av Lars Nylin, Jan Gradvall, Kristina
Adolfsson, Martin Theander och Mats Olsson. Ten-
densen är tydlig: Expressens popspalt har invaderat
“den enda svenska rocktidningen”. 1990 fanns
ingen kvar av den ursprungliga redaktionen.

Den mest namnkunnige i det grabbgäng som
startade Schlager är Håkan Lahger (1950–), en av
de rätt få svenska rockkritiker som har akademisk
utbildning (i sociologi och pedagogik). Det som
stod Lahger närmast (han skriver inte längre rock-
kritik) var utan tvivel “autentisk” rock och svenska
representanter för genren som Lundell och Ebba
Grön. Hans filosofi framgår av ett intervjucitat:
“Ett gitarrsolo har en början och ett slut i samhäl-
let.” På 80-talet var han sociologen i svensk rock-
kritik, mer amerikansk- än brittiskorienterad och
med en fallenhet för långa, nyjournalistiskt påver-
kade reportage. Efter Tommy Rander är Lahger den
som mest insisterat på samröret mellan musik och
politik och kritikerns roll av smakdomare. Som lä-
sare av Ludvig Rasmussen i DN utgör han dess-
utom den felande länken till 60-talets kulturradika-
ler.

Om Lahger överbryggade avståndet mellan Mu-
sikens Makt och Slitz så länkade Jan Gradvall
(1963–) samman Mats Olsson och 90-talets stjärn-
kritiker Andres Lokko. Olsson erbjöd fanzinepro-
ducenten Gradvall att frilansa för Expressen, och
han uppmuntrade i sin tur Lokko att skriva om mu-
sik. Gradvall har medarbetat i en rad pressorgan,
inklusive Pop, och utgivit två böcker: Artiklar, in-
tervjuer, essäer 1981-1994 (1995) och, som redak-
tör, antologin Fem meter upp i luften (1997). Han
är en framstående stilist och intelligent kommenta-
tor i den brittiska traditionen, som gärna iscensät-
ter sitt “jag” på ett självutlämnande, Olsson-likt
sätt i gestalten av en popnörd. Gradvall har antagli-
gen betytt mer än någon annan för den postmoderna
sensibilitetens genombrott i svensk rockkritik. I Ar-
tiklar utsträcks den rena estetiska blicken från rock
till alla möjliga objekt enligt principen att allt kan
avvinnas lust om det betraktas på rätt sätt. Gradvall
anlägger samma popperspektiv på espresso, teve-
tittande, strumpor, fotboll, storstäder och filmiska
för- och eftertexter som på musik. Han är en dandy,
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som inte väjer för att utpeka kitsch som kultobjekt
och gärna hanterar svåra ämnen lättsamt och
tvärtom – om inte för annat så för att provocera.

Med Slitz breddning blev det utrymme för ett
mer musikorienterat specialistblad. Det fylldes av
Pop (1993-99), som lanserades under devisen “100
% musik” och blev den hittills största och kvalita-
tivt mest högstående satsningen på ett svenskt
rockmagasin – “rockmusikens BLM”. Från första
början gick redaktionen ut med en kritisk, reflexiv
hållning till kanon, som kulminerar i det famösa ti-
onde numret, där en (helt manlig) redaktion röstat
fram och utförligt kommenterar de hundra bästa
popalbumen genom tiderna. Den kontroversiella
listan toppas av Sly Stones There’s a Riot Going On
(1971) och lämnar överhuvud taget god plats åt
svart musik, medan svensk musik, kvinnliga artis-
ter och klassisk 60-talsrock nedvärderas (Dylans
Highway 61 Revisited hamnar på elfte plats, och
Beatles figurerar först på sextonde med Rubber
Soul).

Pop kan ses som uttryck för en ganska smal,
hip, stockholmsk subkultur, som under 90-talet fick
ett starkt genomslag i svenska media, framför allt i
TV.20 Centralfiguren i Pop (och komplementet Bi-
bel) var chefredaktören Andres Lokko (1967–),
som började skriva så sent som 1989. Sedan gick
det snabbt: han blev programledare för TV 4:s Tem-
po och SVT:s Popitopp, medlem i Glenn Killing-
gänget, popskribent i Aftonbladet (1989-93) och
därefter krönikör i SvD:s City-bilaga (1994-98),
hyllad av skivbranschen som Sveriges mest intres-
santa rockkritiker, osv. Även Lokko är klart brit-
tiskt orienterad, ett postmodernt mods, som gärna
pluggar för svart musik. Hans ideal är att behålla
barnets förmåga till nyfikenhet och entusiasm: “Jag
vill fortsätta kunna känna mig som en tolvåring när
jag upptäcker något nytt fantastiskt.” 21 Lokko tror
inte på “analys”, trots att Pops första nummer de-
klarerar att tidningen “uteslutande skriver om – och
analyserar – fenomenet popmusik”. Han har försvu-
rit sig åt ironin som sin generations diskurs och re-
serverat patos för (relativa) trivialiteter.

I det sammanhanget är 1996 års debatt om “den
nya egojournalistiken” i dagspressen upplysande.
Här försvarade Lokko den egna, deltagande sub-
kulturens tolkningsföreträde gentemot kultursidor-
nas och i synnerhet DN:s distanserade hållning till
tecken i tiden: “Jag fick plötsligt en sådan oerhörd
lust att gå ut och dricka sprit, lyssna på disko och
umgås med unga oförstörda människor som gillar
popmusik av rätt anledningar,” dvs “oförfalskad
glädje över något som får en att känna sig levande”
(“Kulturdebatt”, SvD 13.09.1996). Po Tidholm

medgav i DN behovet av en viss förnyelse av
journalistiken på kultursidorna. Men samtidigt an-
klagade han nöjesjournalisterna för kunskaps-
förakt:

Som om det inte skulle vara möjligt att både
känna och analysera […] Och svårigheterna,
tror jag, är en följd av den nya ’ego-journalis-
tiken’; den som har sin tyngdpunkt i de person-
liga värderingarna och inte ägnar sig åt det som
ligger utanför det egna jaget […] Det saknas inte
unga, intelligenta människor. Däremot saknar
de unga, intelligenta människorna utblickar.22

Svensk rockkritik i ett
nordiskt perspektiv

I tillbakablick är det inte svårt att se linjer i det
lilla svenska rockkritikfältet. Under etablerings-
fasen står striden mellan en konstdiskurs och tradi-
tionell nöjesjournalistik. I början av 70-talet har
kritikerna dragit lärdom av anglosaxisk rockjour-
nalistik, och motsättningen transformeras till en
varaktig strid mellan en ren musikkritik och en po-
litisk kritik, som båda tar musiken på allvar och
som fortplantar sig in i punkgenerationen. För
Mats Olsson är den viktigaste måttstocken fält-
intern, d v s samtida brittiska rockskribenter. Mot-
ståndarna (linjen Tommy Rander–Håkan Lahger)
bygger i stället allianser med vänsterströmningar i
det politiska fältet och svenskspråklig musik. Vid
80-talets mitt är striden avgjord. Olsson, duktig
inte bara på att auktorisera andra agenter utan ock-
så på att ta till sig nya strömningar, återfinns då i
kretsen av sina lärjungar i Slitz. Dessa lärjungar
(Gradvall m fl) profilerar sig som pragmatiska
postmodernister, bl a genom att öppna fältets grän-
ser för nya typer av allianser, framför allt med en
internationell, visuell kultur (film, reklam och
mode), vilket innebär att gränserna gentemot mark-
naden suddas ut. När så Pop deklarerar “100 %
musik” som affärsidé och efterträder Slitz, sluts fäl-
tets gränser på nytt, fast på högre nivå – grafiskt,
stilistiskt och innehållsmässigt. Det blir möjligt
därför att centralfiguren Andres Lokko besitter till-
räckligt mycket fältspecifikt och mediekulturellt
kapital för att kunna samla en elit av svenska kriti-
ker omkring sig.

I alla de nordiska länderna har rockkritiken for-
merats på liknande sätt i skärningspunkten mellan
en central anglosaxisk diskurs och regionala sär-
drag. Men varken centrum eller regionen är homo-
gena enheter; det finns väsentliga skillnader mellan
amerikansk och brittisk rockkritik lika väl som
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mellan dansk, norsk, isländsk och svensk, och nor-
diska kritiker har ofta kunnat profilera sig natio-
nellt genom att antingen knyta an till brittiska eller
amerikanska förebilder. I motsats till förhållandena
inom musiken, där både Sverige och Island haft be-
tydande exportframgångar och andra marknader se-
dan länge utmanar den amerikanska, är det på kri-
tikens område fråga om en envägskommunikation.
För barriären svarar engelska språkets dominans;
det hjälper inte att även kritiken måste anses hålla
en internationellt sett god nivå.

Av de nordiska kritikfälten etablerades det
danska först. Redan i slutet av 60-talet hade det ut-
stakats en “intellektuell” och en “populistisk” posi-
tion. Den senare företräddes av Carsten Grolin,
som började skriva om rock i Ekstrabladet 1965
och även mätt med internationell måttstock måste
betraktas som en pionjär på området. Den intellek-
tuella positionen är dock mer karaktäristisk. Ett av
särdragen för det danska fältet är de täta förbindel-
ser som upprätthållits å ena sidan med det litterära
fältet via kritiker/författare som Hans-Jørgen Niel-
sen, Torben Bille, Klaus Lynggaard, Anders Rou
Jensen och Bo Green Jensen, å andra sidan med
jazzkritiken, bl a via det inflytelserika magasinet
MM. Andra sådana drag är orienteringen mot en
“objektiv” amerikansk journalistik och en viss kon-
tinuitet från 60-talets kulturradikalism, som saknas
i Sverige. Dessa faktorer gjorde det lättare för den
danska rockkritiken att accepteras som kulturkri-
tik, och den tidiga institutionaliseringen av dis-
kursen medförde att den påverkades i ganska liten
grad av såväl 70-talets vänsterpolitisering som 80-
talets postmoderna vändning.

Det norska fältet, etablerat vid 70-talets mitt,
placerar sig i flera avseenden någonstans mitt
emellan det danska och det svenska. Detta har tagit
sig uttryck dels i tydliga spänningar mellan ameri-
kanskt och brittiskt inflytande, förkroppsligade av
ledande kritiker och organ som Tom Skjeklesæther
(Beat) respektive Arild Rønsen (Puls), dels i allian-
ser med vänsterströmningar (som i Sverige) och lit-
terära strömningar (som i Danmark) vid olika tid-
punkter. Här kan man också se några exempel på
en annars sällsynt, internordisk påverkan: både
Musikens Makt och Mats Olsson avsatte spår i 70-
talets norska rockkritik. En betydelsefull egenhet
består i att fackpressen både stått starkare i Norge
än i övriga nordiska länder och varit mer angelägen
om att markera sin självständighet i förhållande till
dagskritiken. Samtidigt har debatten rasat livligare
än på andra håll, Island undantaget.

Landets ställning som en av världens minsta
självständiga nationer har naturligtvis påverkat den

isländska rockkritiken på flera sätt. Dels är interna
karaktären påtaglig i kritikernas frispråkighet; dels
har viljan att skydda inhemsk kultur givit upphov
till hetare strider om “amerikanisering” än annor-
städes, i synnerhet (p g a landets stolta litterära tra-
ditioner) debatter om engelska kontra isländska
texter. Slutligen har det varit svårt att få resonans
för autonoma kritikerpositioner, som uppträder
först mot slutet av 70-talet. Inte förrän decenniet
efter, med Sugarcubes och Björk, blir kritiken en
etablerad del av det journalistiska fältet. Inspiratio-
nen har som i Sverige mest hämtats från brittiska
förebilder, och ledande kritiker som Árni
Matthiasson eller Gunnar Hjálmarsson hade enbart
dagspressen som forum tills det första självstän-
diga rockmagasinet, Undirtónar, uppstod 1996.

I ett övergripande nordiskt perspektiv kan man
se bl a att fackpressens ställning långsamt försva-
gas (utom på Island). Ändå har den hela tiden varit
anmärkningsvärt svag i Sverige, det största av län-
derna. Ingen svensk rocktidning har existerat till-
närmelsevis så länge som Rolling Stone, NME,
danska MM eller norska Puls. Viktiga skäl är san-
nolikt att kvällspressen (Expressen och Aftonbla-
det) på ett tidigt stadium tog ledningen, följd av
morgontidningarna, och att de rockmagasin som
funnits alla vänt sig till en ganska exklusiv publik.
Vid ingången till 2000-talet var situationen mör-
kare än på länge sedan 90-talets flaggskepp Pop
lagts ner av Bonniers. I dag pekar kanske sajten
feber.se, där den senaste generationens ledande
kritiker, Gradvall och Lokko, förenat sig med den
föregåendes, Mats Olsson och Lennart Persson, på
nätmagasin som en utväg.

Ett annat, med det förra sammanhängande drag
är att svensk rockkritik gör ett professionellt men –
särskilt jämfört med dansk – något populistiskt in-
tryck. De flesta svenska kritiker har i motsättning
till danskarna anknutit till brittisk tradition, där
underhållningsvärdet skattas högt, inte sällan hö-
gre än informationsvärdet. Det kräver goda stilister
men också en lätt ton, vilket inte hindrar djupa in-
sikter men kanske sätter hämsko på vad som kan
sägas. Har man uppfattningen att rockkritik är eller
borde vara kulturkritik, är det lätt att instämma i
Po Tidholms kritik av sina yngre kollegor för brist
på “utblickar”. Ibland verkar det som om idealet
vore en paradox: fankritik för alla. Tänkvärt är att
den postmoderna livsstilskritiken fick ett starkare
genomslag i det trendkänsliga Sverige än i de öv-
riga nordiska länderna, medan det stilistiska och
teoretiska experimenterande som vissa brittiska fö-
rebilder (Ian Penman, Paul Morley) ägnade sig åt
försvann på vägen.
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Noter

1. Projektet har undersökt amerikansk, brittisk, svensk,
dansk, norsk och isländsk rockkritik 1960-2000. Som
framgår av denna artikel har en kritisk läsning av
Bourdieus kultursociologi (1979/1984, 1992/1996
och 1996/1998) bestått den viktigaste teoretiska
underbyggnaden.

2. För Cohn (1969) erbjöd rocken en “magisk” transfor-
mation av vardagslivet, för Marcus (1969) skapade
den en hel generations sensibilitet, för Christgau (per-
sonlig intervju) var den en källa till “epifanier” osv.

3. Det är först efter punken man kan tala om en uppluck-
ring av fältet i etniska och könsmässiga termer. I USA
tillhörde Ellen Willis och i Sverige Mia Gerdin de
kvinnliga pionjärerna. Som Negus (1992:118) noterar
tenderar publikationer som läses av många kvinnor
och sysselsätter många kvinnliga journalister att åter-
finnas “in the teenage pop area, such as Smash Hits, or
general teenage magazines […] which treat music in a
less analytical and more anecdotal manner, and are
more concerned with fashion, health and social rela-
tionships”.

4. Lilliestam (1998:95).
5. Ulf Linde pläderade redan 1960 för en estetisk värde-

relativism som förlade makten över konstverket hos
betraktaren, och Bengt Nerman stod upp för vad han
kallade en demokratisk kultursyn 1962, varpå en ung
och stridslysten kritikergeneration gjorde sig hörd i ny-
startade organ som Rondo, intog tidningarnas kultur-
sidor och snart dominerade tidskrifterna BLM, Ord &
Bild, Konstrevy och Paletten.

6. Nylén (1998:12).
7. Rasmusson, Ludvig: “Popen måste få en chans i kultu-

ren” (SvD 10.01.1968).
8. Artikeln knöt an till en hantverksdiskussion som in-

letts av svenska jazzkritiker långt tidigare men blom-
made upp på nytt detta år. Jfr Lilliestam (1998:384,
not 79).

9. Hellqvist, Per-Anders: “Musik för vuxna, livsstil för
unga” (SvD 25.09.1966).

10. Den som först talar om denna period i termer av tom-
rum är Nylén (1977:124), men han bygger i sin tur på
Per Lysanders analys i OoB 1972:5. Lysander anser att
det framför allt är skivbolagens styrning som leder till
att den svenska popindustrin slås ut och musikrörel-
sens band måste börja från början – i en kollektiv poli-
tisk snarare än musikalisk identitet, därav amatöris-
men. Begreppet “kommersiellt tomrum” härstammar
från Bjurström (1983).

11. “I januari 1976 vaknade den svenska rockjournalis-
tiken på allvar. Det var då en ung och väldigt oskyldig
Mats Olsson klev in på vrålhippa Max’s Kansas City i
New York för första gången,” skriver t ex Magnus
Larsson och KristofferTriumf, “Frågor men inga svar.
En artikel om rockjournalistik”, Nöjesguiden, fe-
bruari 1999.

12. Alternativisternas främsta språkrör var Thomas Gartz
och Channa Bankier, hegemonikernas Tommy Rander

och Mikael Wiehe. De senare föredrog att kalla den
egna linjen “progressiv” (alternativisterna blev där-
med “reaktionära”). Se Rander (1975:123f) och
Wiehe, “Alternativt eller progressivt?”, MM 9, 1976.

13. Cit e Lahger (1999:118).
14. T ex Bandet går, där amatörer gavs eterutrymme,

Tonkraft, Rander och Sandblads serie Rockens roll,
Randers eget Rundgång, Tomas Tengbys Morgon-
passet, Mia Gerdins feministiska Spinnrock och Kjell
Alinges och Janne Forssells Hemma hos (med under-
rubriken “Kulturfunk från de befriade områdena”).

15. Lilliestam (1998:107).
16. Om ingen annan källa anges, kommer uppgiften ge-

nomgående från personlig intervju.
17. Olsson (1997:121).
18. I branschens ögon skulle Expressen behålla sin hege-

moni intill millennieskiftet. Vid 1999 års omröstning
halkade tidningen dock ner på fjärde plats efter AB,
SvD och DN, medan Ivarsson behöll sin position som
viktigaste kritiker.

19. Hansson, Nils: “Krokig väg till grabbiga Slitz. En
musiktidnings historia under 16 år” (DN 09.04.1996).

20. Jfr Britton, Claes: “Välfärdens bortskämda barnbarn
tar makten i medierna”, DN:s månadsmagasin, fe-
bruari 1996.

21. Jönsson, Martin: “Jag har aldrig känt mig hundra pro-
cent svensk”, Nöjesguiden 10, 1996.

22. Tidholm, Po: “Fångade i sitt eget poserande” (DN
20.09.1996).
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