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Abstract

Shoegaze reached its peak of popularity in the early 1990s and then abruptly disappeared from the

limelight and was outcompeted by other indie rock disciplines such as Britpop and grunge. Although

the shoegazer movement was for a relatively short period, the genre has played a significant role in

related genres. But what is shoegaze exactly? Why did the uninterested stare down at their shoes?

Why does the movement have an influential role?

The purpose of the essay is to identify characteristic features of shoegaze. The goal is to increase the

understanding of what is characteristic of the genre and how it affects the soundscape, style and

values. Existing terms to put into words what shoegaze is usually a personal and authentic expression.

How does the genre relate to ideals and authenticity? The aim is to place shoegaze based on ideals and

authenticity and how the sound image differs with a focus on My Bloody Valentine and their album

Loveless in comparison to other related genres such as punk, post-punk, noise rock, dream pop,

Britpop and grunge. It is tested via a music analysis of My Bloody Valentine's song “To Here Knows

When” to test the survey results with a genre-defining music example.

The starting point of the essay is to start broadly and then dive deeper and deeper until only a specific

song is analyzed. The survey begins with gaining knowledge about ideals and attitudes towards

authenticity in indie rock. Once identified, the text narrows and focuses on the indie rock subgenre

shoegaze. The aim is to identify characteristic features within that genre, so after that chapter, the

essay delves deep into the next part, which is a musical analysis of My Bloody Valentine's song "To

Here Knows When" from 1991.
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Inledning

Shoegaze nådde sin höjdpunkt i popularitet i början av 1990-talet för att sedan abrupt försvinna från

rampljuset och blir utkonkurrerade av andra indierockgrenrer som britpop och grunge. Trots att

shoegaze glansdagar av popularitet var under en relativt kort period har genren haft en betydande roll

för besläktade genrer. Produktionstekniken utvecklades och utforskades av flera shoegazeband vilket

öppnade dörrarna för ett helt nytt sound. Ljudbilden av shoegaze består till stor del av det stora antalet

effektpedaler de använde. Även om elgitarrens ljudeffekter har en viktig roll så kännetecknas genren

av sin ljudbild av en kollektiv karaktär där sången sveps in i de tunga elgitarrerna och de andra

instrumenten, som oftast bestod av elbas och trummor. Det finns vissa likheter mellan shoegaze och

dagens postpunkband som Sigur Rós, Godspeed You! Black Emperor och Mogwai. Men vad är

shoegaze exakt? Varför stirrade de ointresserade ner på sina skor? Varför har genren haft en

inflytelserik roll? Texten kommer tackla dessa frågor via att fokusera på ett av de mest framgångsrika

shoegazebanden My Bloody Valentine. Deras album Loveless från 1991 brukar betraktas som ett av

de viktigaste verken. Albumet tog flera år att färdigställa och envisa rykten florerar att det var så

kostsamt att producera att produktionen nästan försatte skivbolaget Creation i konkurs.

Syfte och frågeställning

Syftet med uppsatsen är att identifiera karaktäristiska drag inom shoegaze. Målet är att öka förståelsen

för genrens ljudbild, stil och värderingar. Termer som ofta förekommer för att beskriva vad shoegaze

är vanligtvis ett personligt och autentiskt uttryck, men benämningarna förekommer även i andra

musikgenrer. Huvudfrågan för uppsatsen är vad för karaktäristiska drag inom shoegaze går att

identifiera på ett mer ingående plan. Hur förhåller sig genren till ideal och autenticitet? Syftet är att

placera shoegaze utifrån ideal och autenticitet samt hur ljudbilden särskiljer sig med fokus på My

Bloody Valentine och deras album Loveless i jämförelse till andra besläktade genrer som punk,

postpunk, noiserock, drömpop, britpop och grunge. Det prövas via en musikanalys av My Bloody

Valentines låt “To Here Knows When” för att testa undersökningens resultat med ett

genredefinierande musikexempel.

Tidigare forskning

Litteratur som är central för denna uppsats är tidigare forskningsartiklar om indierock och shoegaze.

Ryan Hibbets text “What is Indie Rock?” från 2005 diskuterar han hur grupper inom indierock och

postrock förhåller sig oskrivna regler och attityd till kommersialism. Benjamin Hallingers arbete

“Shoegaze as the third wave: affective psychedelic noise, c. 1965-1991” från 2013 om shoegaze som
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en tredje våg av psykedeliskt sound är relevant då texten till viss del beskriver shoegaze som genre

men också undersöker musikens affekt på individens inre. Matthew Bannisters bok White Boys, White

Noise: Masculinities and 1980s Indie Guitar Rock är en av få forskare som tydligt har inriktat sig på

indierock och hur ljudbilden är relaterad till sociala regler och strukturer. Bannisters bok relaterar till

de frågeställningar som bidrar till att identifiera karaktäristiska drag inom indierock och i sin tur

shoegaze.

Teori, metod och material

Dick Hebdiges teorier om subkulturer är en förklaringsmodell som används för att beskriva eller

sammanställa likheter eller skillnader i en grupp. I uppsatsen syftar begreppet subkultur i regel på en

grupp inom en genre eller subgenre. Michel Maffesolis begrepp neotribalism kompletterar

förklaringsmodellen om subkulturer då neotribalisms fokuserar på hur grupperingar inom en grupp

(eller stammar som begreppet huvudsakligen används för) kan utvecklas via nya sociala nätverk.

Begreppet nyttjas, likt Andy Bennetts förslag, som ett alternativ för att beskriva en rörligare och en

mer överskridande gruppkultur än vad subkulturer gör.1 Bourdieus förklaringsmodell om symboliskt

kapital används som en vedertagen term i flertalet av de texter som uppsatsen använder (till exempel

Ryan Hibbets text “What is Indie Rock?”). Symboliskt kapital är ett begrepp som används till

exempel för att beskriva vad kläder eller intressen symbolisk kan berätta vad en grupp står för, eller

inte står för. I uppsatsen används begreppet, likt modellen för subkulturer, för att beskriva likheter

eller skillnader i grupper inom en genre eller subkultur. Då personligt uttryck är en viktig aspekt för

att identifiera karaktärristiska drag inom shoegaze används begreppet autenticitet för att undersöka

syftet. Nicholas Cook, Allan F. Moore och David Machin är de forskare som uppsatsen fokuserar på

då deras infallsvinklar om begreppets innebörd bildar en förklaringsmodell om vad som är personligt

eller äkta.

Musikanalysen är baserad på Moore och Machins böcker om analys av populärmusik. Moores verktyg

för musikanalys har ett större omfång och kan beskriva en låt på ett mer utförligt sätt medan Machins

verktyg används för att komplettera ljudbildens symboliska värde och mening. Båda är från England

så perspektivet och många av deras musikexempel blir av den anledningen oundvikligt mer åt det

brittiskta hållet än om de hade varit från USA eller någon annan del av världen. Bedömningen är att

det perspektivet passar väl in på uppsatsen då shoegaze var i stor del ett brittiskt fenomen. I

musikanalysen används deras frågeställningar utan att kritiskt ifrågasätta deras antaganden eller

relevans. Verktygen prövas i deras böcker och många av musikexemplen de analyserar är inom

rockgenrer, vilket innebär att det bör kunna appliceras på shoegaze med.

1 Andy Bennett, “Subcultures, Scenes and Tribes: Subcultures or Neotribes?”, The popular music studies reader,
editerad av Andy Bennett, Barry Shank och Jason Toynbee, Abingdon: Routledge, 2006, s. 106-113, [s.
106-109].
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För att nå fram till syftet och svara på frågeställningarna är uppsatsens metod att besvara det med

hjälp av tidigare forskning i så stor utsträckning som möjligt. Relevant litteratur eller ansedda

musikjournalisters texter fyller de hål där tidigare forskning inte finns tillgängligt. Källor som till

exempel Allmusic, New Musical Express (NME) och The Guardian betraktas vara tillförlitliga

eftersom de har högt anseende inom musikjournalistik samt att de har existerat under en längre tid

medan forum och mer obekanta hemsidor som tohereknowswhen tas med en högre grad av skepticism.

Hypoteser och antaganden i texten är inte skrivna som en absolut sanning då förhoppningen är att

uppmuntra mer forskning och diskussion om ämnet.

I rubriken om tidigare forskning benämns de arbeten som uppsatsen utgår från. Utöver det används

Mike McGonigals bok om My Bloody Valentines album Loveless. Den är en del av bokserien 33 ⅓

som fördjupar sig i ansedda och framstående verk, främst inom rockmusik. En viktig del av materialet

är de låtar som analyseras. Alla spår som nämns finns i skrivande stund på Spotify men finns annars

att få tag i på YouTube.

Forskningsläge

Forskning och analysverktyg inom populärmusik har funnits under en längre tid men forskning inom

genreanalys verkar dock inte vara helt utforskat. Machin antyder i sin slutsats om sin genreanalys av

britpop att det är ett område där det potentiellt finns en kunskapslucka.2 Han påstår att hans verktyg

kan ses som ett första steg i riktningen att nå en ny kunskapsnivå i att kunna beskriva

genredefinierande drag i ett eller flera band. Machin kompletterar sin analys med Ryan Hibbetts text

om indierock där han föreslår att det finns sociala regler inom genren som sedan återspeglar sig i

ljudbilden. Hibbett kommer fram till sin slutsats bland annat genom att diskutera indiefantasters

beskrivningar på internetforum. Hans text publicerades 2005 och Machins påstående skrevs 2010 och

via min undersökning är det svårt att hitta belägg för att fältet inom indierock och analys av

populärmusik har uppnått en högre grad av kunskap. I Hallingers text om shoegaze finns det ingen

musikanalys eller liknande element som stärker hans argument om genrens ljudbild utan han utgår

från en receptivt perspektiv.

Avgränsningar

Undersökningen och musikanalysen har medvetet inte fördjupat sig i musikteoretiska aspekter då det

inte anses vara en rimlig väg att gå för att besvara frågeställningarna. Texten djupdyker inte heller i

tekniska aspekter i produktionen av Loveless då bara den undersökningen hade kunnat vara innehåll

för en hel uppsats. Det geografiska fokuset är Storbritannien och Irland på 1980- och 1990-talet då de

2 David Machin, “Analysing Popular Music: Image, Sound, Text”, London, SAGE, 2010, s. 152.
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flesta framstående banden inom shoegaze var stationerade där vid den tidpunkten. Uppsatsen

använder teorier om subkulturer och symboliskt kapital på en grundläggande nivå då det också hade

kunnat vara en helt självständig uppsats.

Disposition

Uppsatsens utgångspunkt är att börja brett för att sedan dyka djupare och djupare tills det enbart är en

specifik låt som analyseras. Undersökningen börjar med att få kunskap om ideal och inställningen till

autenticitet inom indierock. När det är identifierat smalnar texten av och fokuserar på

indierocksubgenren shoegaze. Syftet är att identifiera karaktäristiska drag inom den genren så efter det

kapitlet djupdyker uppsatsen ner i nästa del som är en musikanalys av My Bloody Valentines låt “To

Here Knows When” från 1991.
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Undersökning

Vad är indierock?

My Bloody Valentine är mest associerat med musikgenren shoegaze, som i sin tur är en subgenre till

indierock. Men vad är indierock? Attityden som idag förknippas med indierock växte fram i slutet på

1960-talet som ett alternativ till den mainstream-musik som spelades på radion. The Velvet

Undergrounds mer experimentella musikproduktion och ljudbild vid den tiden är ett exempel på ett

alternativ till det The Beatles. Från 60-talet och framåt hade skivbolag en större makt och påverkan på

artisters ljudbild än det kanske ser ut idag då internets intåg med streamingtjänster rörde om hela

musikbranschens strukturer. Som en motpol till de större och mäktigare musikbolagen växte en

undergroundscen fram i slutet på 60-talet. Den undergroundscenen hade band som i regel

representerades av mindre skivbolag. De skivbolagen som hade mer fokus på kreativ frihet och ett

ideal om antikommersialism blev kända som indieskivbolag. För att sammanställa ett svar på frågan

vad indierock är skulle det kunna besvaras väldigt simplifierat att det är band eller artister som

representeras av skivbolag som klassas som indie. Indierockare skulle kanske hävda att indierock

separerar det som uppfattas som bra från det som uppfattas som populärt. Vad indierock är exakt

kommer mänskligheten troligtvis aldrig få ett definitivt svar på men musik som är obunden till

ekonomiska och politiska krafter har en större möjlighet att uttrycka sig mer personligt. Nästa avsnitt

börjar undersöka startskottet för de indieideal som växte fram när indiebolagen började få fäste.3

Ideal inom indie-subkulturer

Subkulturer växte fram i samhället då arbetarklassen fick det bättre ställt och det fria och

demokratiska levnadssättet i västvärlden ledde till en större möjlighet till att skapa sin egen identitet.

För nå fram till frågeställningen om vad som är karaktäristiska drag inom shoegaze, eller vad som

uppfattas som autentiskt, behövs en bakgrund till ämnet. Betydelsefulla forskare har skapat teoretiska

modeller för att förklara och öka kunskapen om hur en subgenres subkultur och grupptillhörighet ser

ut. Eftersom den typen av frågor genomsyrar populärmusikforskningen har den en närmre relation till

sociologi. Därför går uppsatsen djupare in på Dick Hebdige teorier om subkulturer och Pierre

Bourdieus begrepp om symbolisk kapital, det för att identifiera karaktäristiska drag inom indierock.

Dick Hebdige publicerade boken Subculture: The Meaning of Style 1979 och är idag ett mycket citerat

och använt verk för forskning om ungdomskulturer.4 Hans huvudbegrepp subkultur förklaras i stor

4 Peter Webb, “Introduction”, Hebdige and Subculture in the Twenty-First Century, Through the Subcultural
Lens, Palgrave Studies in the History of Subcultures and Popular Music, red. Keith Gildart, Anna Gough-Yates,

3 Ryan Hibbett, “'What is Indie Rock?”, Popular Music and Society, vol. 28/no. 1, (2005), s. 55-77, [s. 56-59];
Allmusic, Indie Rock Music Genre Overview, https://www.allmusic.com/style/indie-rock-ma0000004453,
(hämtad 2022-05-14).
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utsträckning med hjälp av vad för symbolik och mening en stil eller genre kan förmedla. Hebdige

hävdar att de flesta subkulturer bildas på någon grund av ett gemensamt motstånd mot

samhällsstrukturer. Det kan yttras via stil där kläder, smycken, smink eller musiksmak är vanligt

förekommande tillvägagångssätt för att uttrycka sig. I regel är subkulturen mer radikal till en början

för att med tiden tämjas och på så vis kunna nå ut till mainstreamsfären. Det visar han genom

fallstudier av punkare, Teddy Boys med flera.5

Boken har med sitt eftermäle fått en central plats i Birminghamskolans (Centre for Contemporary

Cultural Studies, även förkortat CCCS) framgångar inom kulturvetenskapen.6 I antologin Hebdige and

Subculture in the Twenty-First Century Through the Subcultural Lens från 2020 undersöker en grupp

brittiska forskare vilken relevans Hebdiges modell har för analyser av dagens samhälle. Det är en

modell som är så etablerat att det är allmänt känt vad en subkultur är, vilket i sig visar dess inverkan

på samhället de senaste 40 åren. Pete Dale anser att en av de största styrkorna än idag är att modellen

med subkulturer inte romantiserar synen på specifika subkulturer, vilket han anser att viss forskning

idag har tendenser att göra. Dale fortsätter sen argumentera att modellen kom helt rätt i tiden då det

var lättare att beskriva och identifiera subkulturer vid den tidpunkten då distinktionen mellan tex.

hippies och punkare hade en tydligare differens än idag.7

Andy Bennet skriver i sitt kapitel att en av de aspekter som förklaringsmodellen saknar är

dimensionen av politiska aspekter. I Hebdiges fallstudie om punken presenterar han en framställning

av en subkulturs stil och ideal för första gången. Cirka 20 år senare presenterar David Muggleton en

studie som har påtaglig likhet med Hebdige studie, genom avsaknaden av politiska aspekter.8

Sub-subkulturer utvecklas ständigt och nya förgreningar växer sig fram hastigt och kan försvinna lika

fort i aktualitet. En förklaringsmodell som kompletterar Hebdiges teorier är Maffesolis begrepp om

neotribalism som beskriver kulturella grupperingar som präglas av rörliga gränser samt ett mer

flytande och temporärt medlemskap i en specifik subkultur. Faktorer som musiksmak och estetisk får

på så vis en större roll än tex. samhällsklass och tillhörande etniciteter.9 Tidigare nämnda Bennet

beskrev 2006 att begreppet ger en mer dynamisk syn på hur identitet, musiksmak och

grupptillhörighet är en rörlig och föränderlig process snarare än ett statiskt tillstånd.10 Forskningen på

subkulturer och grupptillhörighet har i regel utgått från ungdomskulturen efter andra världskriget.

10 Bennett, “Subcultures, Scenes and Tribes: Subcultures or Neotribes?”, s. 109-110.

9 Paula Guerra, "Under-Connected: Youth Subcultures, Resistance and Sociability in the Internet Age", Hebdige
and Subculture in the Twenty-First Century Through the Subcultural Lens, s. 207-231, [s. 210].

8 Andy Bennett, "Hebdige, Punk and the Post-subcultural Meaning of Style”, Hebdige and Subculture in the
Twenty-First Century Through the Subcultural Lens, s. 11-28, [s. 24].

7 Peter Dale, “The Scholar and the Punk: Hebdige’s Master Narrative and the Deceptive Self-Knowledge of the
Subaltern”, Hebdige and Subculture in the Twenty-First Century, Through the Subcultural Lens, s. 71-93, [s.
84].

6 Webb, “Introduction”, s. 12.
5 Bennett, “Subcultures, Scenes and Tribes: Subcultures or Neotribes?”, s. 106-109.

Sian Lincoln, Bill Osgerby, Lucy Robinson, John Street, Peter Webb, Matthew Worley, Springer Nature, 2020,
s. 1-10, [ s. 12].
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Samtidigt har Hebdiges och de andra forskarna som tagits upp i texten i stor utsträckning fokuserat på

Storbritannien mellan 1950- till 70-tal. Effekterna av den inriktningen är att forskningen i stor

utsträckning har avgränsats till män från arbetarklassbakgrund då majoriteten av personer inom en

subkultur, till exempel punken, hade den könstillhörigheten och ekonomiska bakgrunden.11 När

arbetarklassen fick det stadigt bättre ställt efter andra världskriget öppnades en ny möjlighet till att

skapa sin egen identitet. För att fortsätta undersökningen om karaktäristiska drag inom en genre tar

texten nu avstamp i Bourdieus förklaringsmodell.

I förklaringsmodellen om subkulturer och neotribalism beskrivs alltså hur en grupptillhörighet kan

yttras sig eller se ut, det ger dock ingen direkt information om ekonomisk eller kulturell status. Många

forskare som behandlar ämnen för att beskriva en genre eller liknande använder ofta den franske

sociologen Bourdieus teoretiska förklaringsmodell om symboliskt kapital. Den vanligaste

tillämpningen av modellen är för att kunna beskriva individer inom en grupps kulturella eller

ekonomiska kapital. Hibbett tar hjälp av förklaringsmodellen för symbolisk kapital i hans försök att få

mer kunskap om vad som karaktäriserar indierock som genres beteende och normer. Han förklarar det

med Bourdieus modell tillsammans med termerna fin-, populär- och masskultur. Dock antyder Hibbett

att det inte riktigt finns några självklara förklaringsmodeller i friktionen mellan de termerna inom en

genre.12

Hibbett påstår att finns en viss del av ett elitistiskt beteende inom indierock. Jakten på att alltid hitta

ny och intressant musik som i bästa fall kanske inte ens har blivit uppmärksammat inom sin genre.

Det leder till ett slags beteende där den musiken som är mest obskyr uppfattas som bäst. Nästa steg i

det mönstret är att om ett band eller artist väl når ut till en större publik är indierockare i regel snabbt

dömande i att klassa den musiken som mainstream (i många fall har musiken samma sound som när

de inte var lika populära, men det är inte alltid det hjälper). Det innebär dock att livslängden på ett

band eller genre kan vara skoningslöst kort då publiken ständigt letar efter det som är nytt och

innovativt.13 Dock är kanske inte det beteendemönstret helt elitistiskt som Hibbett påstår. Om en

konstnär säljer ett verk för en stor summa, eller når ut till en större publik är det inte lika självklart att

hans eller hennes potentiellt stereotypiskt elitistiska fans skulle fördöma den framgången. En

intressant detalj som Hibbett antyder är att flesta indiefantasterna är vit medelklass14 som troligtvis

inte har det största ekonomiska kapitalet, men ändå beter sig som om de har det. Det är möjligtvis en

bieffekt från genrens undergroundrötter som Hebdige kartlade via punken då vissa subgenrer

attraherade en större publik från arbetarklassen som inte hade ett lika starkt ekonomiskt kapital.

14 Hibbett, “'What is Indie Rock?”, s. 70.
13 Hibbett, “'What is Indie Rock?”, s. 56-64.
12 Hibbett, “'What is Indie Rock?”, s. 56-57.
11 Guerra, "Under-Connected: Youth Subcultures, Resistance and Sociability in the Internet Age", s. 209.
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Inställningen till autenticitet

Den påstådda vita medelklassens elitistiska beteende kanske sätter sin prägel på hur den allmänna

uppfattningen av hur indierockare framstår på internet. En sökning på “indie rock definition” via

Google visade några förslag på hemsidor där användare kan bidra med information. Wikipedia

kommer som ett första förslag men det andra alternativet Urban Dictionary visade dig ha några

intressanta definitioner på hur användare beskriver indierock som genre. Hemsidans syfte är att

användare bidrar med sin tolkning av ett ord eller term för att sedan få en tumme upp eller ner

beroende på hur träffsäker den är. Eftersom Urban Dictionary har så många besökare ger det ett brett

utbud av definitioner som många användare håller med om. Vissa påstår att indierock låter mer äkta

än något den så kallade vanliga lyssnaren inte identifierar sig med (mer personlig än mainstream).

Produktionen eller helhetsbilden av musiken upplevs mindre perfekt, eller sticker ut från normen,

något som indierockare i regel älskar. Flertalet av förslag som har fått tummen upp av många läsare

om vad som är definitionen av indierock innehåller också ett sarkastiskt tema. Vissa påstår retsamt att

det är en subkultur som tävlar i vem som kan vara mest hipster och hitta det mest obskyra bandet

innan ens vänner gör det. Somliga går så långt att de säger att det är elitistiska popfanatiker som

försöker framstå annorlunda och konstnärliga till musik som vem som helst kan lära sig att spela.15

Användarna på Urban Dictionary ger en ganska bred och otydlig bild av vad genren är och vad för

värderingar och ideal individer inom de sociala strukturerna har.

Flertalet användare hävdar att indierock är mer äkta, så nästa steg är att undersöka vad mer

tillförlitliga källor hävdar. Sökningen “characteristics of indie rock” visar flertalet alternativ här med

och hemsidan MasterClass, som är en onlineplattform för undervisning av experter inom olika

områden, verkar vara tillförlitlig. De skriver att undergroundscenens gör-det-själv-estetik medför att

många musikskapare spelar in sin musik hemma eller i studion med begränsade resurser. Tidigare,

innan all teknik blev tillgänglig för gemene man, ledde det till lo-fi-soundet satte en stark prägel på

soundet. Att spela in musiken utan modern teknik och med få instrument i en tagning var mer en

ekonomisk nödvändighet men blev senare ett konstnärligt uttryck. Än idag finns aspekter av det

soundet kvar, även fast den moderna inspelningstekniken inte behöver låta på det sättet. Då de största

stjärnorna inom mainstream (tex. pop, country eller hiphop) arbetar tillsammans med stora team där

stjärnproducenter eller låtskrivare hjälper till med produktionen gör indieband det arbetet vanligen

själva. Att producera och skriva musiken själv är enligt indiefantaster ofta nyckeln till att framkalla

råhet och ärlighet. Många genrer uppskattar och uppmärksammar virtuositet medan

indierocksentusiaster suktar efter vad de tycker är äkta, och det som är äkta beskrivs ofta som

15 Urban Dictionary, Urban Dictionary: indie rock,
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=indie+rock, (hämtad 2022-05-14).
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autentiskt.16 Men vad betyder autenticitet? Hur förhåller sig indierock till inställningen om

autenticitet? Nästa del går igenom några teorier och perspektiv för att försöka förstå frågeställningen.

Definitionen av autenticitet är enligt Cambridges lexikon att någonting är eller upplevs äkta.17 För att

komma fram till någon nyanserad bild av hur ordet autenticitet används idag kommer följande avsnitt

utgå från Cook (1998), Moore (2012) och Machin (2010). Cook går längst bak i tiden och påstår att

synsättet med att betrakta ett verk som autentiskt växte fram på Beethovens tid. Idén att vissa

kompositörer kan framkalla en djupare mening med sitt musikskapande blev nästan religiöst.18 I

mitten av 1900-talet förändrades musikbranschen på ett helt nytt sätt till följd av de tekniska och

ekonomiska utvecklingarna. På så vis blev ett verk av en musikskapare beroende av den kronologiskt

hierarkiska ordningen som innefattar produktion, distribution och konsumtion. Blues är ett exempel

där musikens personliga och äkta uttryck ställs i kontrast med konstmusikens formaliserade

kompositionstekniker och mainstream-genrers kommersiella strävan efter framgång.19 Västvärldens

ideal anpassades efter den utvecklingen där innovation värdesätts högre än tradition, skapande över

återgivning och personligt uttryck över marknadskrafter. Det är i det idealet inställningen om vad som

är autentiskt har fortsatt byggts vidare på. Därför upplevs blues mer autentiskt på grund av sitt

personliga uttryck och motsättning mot samhällsstrukturer och ekonomiska krafter.20

Ett synsätt för att klassas som autentiskt är skapande över återgivning vilket kan i sin tur leda till att

begreppet möjligtvis förlorar lite av sitt värde.21 Roy Shuker antyder att det kanske inte har så mycket

värde för att särskilja pop från rock men att det kan fortfarande ha ett ideologisk vikt. Moore slår fast

vid att personlig integritet har en kraftfull koppling till vad lyssnaren uppskattar eller får starkare

tycke för. Han utgår också från punkrörelsen (likt Hebdige gjorde om subkulturer) på 1970-talet där

genren stod i tydlig kontrast mot den mer kommersiellt präglade discoeran. Den kontrasten blir extra

intresseväckande då det är så tydligt hur punken ställde sig som en motpol mot den musik som

uppfattas som mainstream genom att värdesätta genuin råhet och personligt uttryck.22 Machin

utvecklar med ett liknande argument där han lägger mer vikt på hur stil kan yttras inom en genre.

Utöver att artisten själv skapar musiken med ett personligt uttryck byggs inställningen till autenticitet

också upp via till exempel sound, stil, kläder, sångtexter och hur artisten uttrycker sig i

offentligheten.23 En genres stil och hur det yttras hör på så vis ihop med vad som uppfattas autentiskt.

23 Machin, “Analysing Popular Music”, s. 14, 37.
22 Moore, “Song Means”, s. 262-263.

21 Allan F Moore, “Song Means: Analysing and Interpreting Recorded Popular Song”, Surrey, Ashgate, 2012, s.
259.

20 Cook, “Music: A very Short Introduction”, 6-14.
19 Nicholas Cook, “Music: A very Short Introduction”, Oxford, Oxford University Press, 2000, 8.
18 Machin, “Analysing Popular Music”, s. 14-15.

17 Cambridge English Dictionary, Authenticity, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/authenticity,
(hämtad 2022-05-23).

16 MasterClass, Indie Rock Music: History and Artists of Independent Rock,
https://www.masterclass.com/articles/indie-rock-music-guide#4-characteristics-of-indie-rock-music, (hämtad
2022-05-14).
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Ett exempel på det är på 70-talet hur discon dominerade radion och fyllde dansgolven medan punkens

gör-det-själv-ideal lockade publiken till grötiga undergroundspelningar där subkulturer blomstrade.

Hur är uppfattningen om inställningen till autenticitet idag? Moores åsikt är att all sorts analys av

musik som använder ordet bör betraktas med en viss skepticism. Det på grund av att ordet används

mer och mer åt att beskriva en individs subjektiva uppfattning av vad som är autentiskt eller inte.

Neotribalism-förklaringsmodellen, där individer i större utsträckning kan förflytta sig temporärt

mellan subkulturer och genrer tillsammans med sociala strukturer, leder till en större makt för varje

individs egen uppfattning om vad som är autentiskt eller inte. Moore framhäver Johan Fornäs förslag

om att dela upp ordet i tre kategorier. En av de kategorierna är den så kallade social autenticitet.

Moore och Machins24 slutsatser om ordets mening idag har en liknande prägel - makten har förflyttats

från vad som är autentiskt till vem som uppfattar musiken som autentisk.25 Det innebär att subkulturer,

som rent konceptuellt är en motrörelse mot mainstreamsamhället, kollektivt bestämmer vad som fyller

kriterierna. Känslan av tillhörighet via en subkultur eller neotribalism med lyssnaren i fokus kan

enkelt sammanfattas som en viktig aspekt i dagens uppfattning om ordets innebörd.

Machin illustrerar hur subkulturer kan så kallat utöva den makten i en jämförelse av pojk- och

indieband. Pojkband har inte samma sociala status eller följer liknande värderingar som dagens

innebörd av ordet och på så vis blir det i praktiken omöjligt för ett pojkband som till exempel Westlife

att uppfattas som autentiskt.26 Machin tar hjälp av Hibbetts arbete om indierock i hans genreanalys av

britpop i hans avsnitt om bandet Pulp. Även om bandet, med Jarvis Cocker i spetsen, nådde stora

kommersiella framgångar i mitten på 1990-talet fanns det alltid ett indieideal över bandet. Det

representeras i Cockers sköra lynne som en antihjälte bland de vanliga människorna (representerat i

deras stora hitlåt “Common People”)27, något som hade varit svårt att nå ut med utan någon slags

råhet. Det framstår som att han sjunger från hjärtat där sångtexter kretsar om misslyckanden och att

inte har en någon självklar plats i samhället. Indierock har det karaktärsdraget av känslomässigt

mörker, sorgsenhet och plåga som dessutom ofta uttrycks via konstnärliga albumomslag med det

temat.28

Via Hebdiges och Bourdieus förklaringsmodeller tillsammans med ett antal andra forskare har

uppsatsen nu identifierat ideal och strukturer inom indiesfären. Innan britpopens framgångar, med

bland annat nämnda Pulp, växte andra subgenrer vidare från punkens ideal. En våg av postpunk

genomsyrade 1980-talets undergroundscen i Storbritannien där flera subgenrer växte fram. Från

28 Machin, “Analysing Popular Music”, s. 139-141.

27 Pulp, Different Class - Common People, Island, 1995,
https://open.spotify.com/track/2fXKyAyPrEa24c6PJyqznF?si=80ae5a68c26143c2, (hämtad 2022-05-14).

26 Machin, “Analysing Popular Music”, s. 14.
25 Moore, “Song Means”, s. 265-271.
24 Machin, “Analysing Popular Music”, s. 17-18.
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postpunken växte subgenrer som drömpop och noiserock fram, och från den förgreningen uppkom

även uppsatsens fokus - shoegaze.

Shoegaze

"The British press invented the term “shoegazer” in the late 80s to describe certain loud and

fuzzily melodic bands’ “motionless performing style, where they stood on stage and stared at

the floor,'' to quote All Music Guide. Like grunge, it’s one of those half-derogatory phrases

that struck a chord, and then stuck for good. According to online dictionary Wikipedia, “Isn’t

Anything” by My Bloody Valentine, released in 1988, is said to have defined the sound,”

which is to say that most shoegazing bands took at least part of My Bloody Valentine’s big

rock approach and ran with it. Which part did they take? For the most part, they borrowed

wholesale that hard-edged swooning sound, the weird and time-slowing trick of bending a

detuned Barre chord in and out of tune." - McGonigal29

McGonigal beskriver hur den nedsättande termen shoegaze fick sitt fäste samt hur My Bloody

Valentines sound satte sin prägel på genren. På 80-talet hade brittiska drömpopband som The Cure,

The Jesus and Mary Chain och Cocteau Twins framgångar på indielistorna i Storbritannien och Irland.

Även om drömpop är likt shoegaze finns det några distinkta skillnader i de besläktade subgenrerna.

Drömpop har vanligtvis mer melodiska elgitarr- och synthslingor samt att sång och låttexter har en

betydligt mer central roll i ljudbilden.30 Shoegaze har som sagt sina gemensamma drag med drömpop

men är också besläktat med amerikanska band som Sonic Youth och Dinosar JR, som i sin tur hade

rötter från 60-talets bluesbaserad rock och noiserock med band som The Velvet Underground. De

nämnda banden har sina likheter i ett mer progressivt sound, speciellt i elgitarrens ljudbild. Bannister

beskriver hur användandet av elgitarren och hur den användes hade en viktig roll i de genrer som

växte fram efter punkeran på 70-talet. Virtuositet nedvärderades nu istället och elgitarren användes

inte som ett verktyg för personlig briljans utan mer för att skapa ett sammanhang eller en atmosfär.

Likt The Velvet Underground tenderade band att spela hela ackord, kontinuerliga gitarrslingor och

enkla solon. Shoegaze faller väl in i hans beskrivning på de det tekniskt genererade bullret av

ljudeffekter de det blir ett uttryck för modernitet. Den ljudbilden skapades vanligtvis via överdriven

ljudvolym och förvrängningar av ljud via en uppsjö av effektpedaler. Med de effekterna blev shoegaze

en naturligt utmanande genre i jämförelse med mer konventionella idéer om vad som uppfattas som

en trevlig ljudbild.31

31 Matthew Bannister, “White Boys, White Noise: Masculinities and 1980s Indie Guitar Rock”, Ashgate popular
and folk music series, Routledge, 2006, s. 121-122.

30 Benjamin Halligan, “Shoegaze as the third wave affective psychedelic noise”, Resonances: Noise and
Contemporary Music, Redaktörer: Michael Goddard, Benjamin Halligan, Nicola Spelman, Bloomsbury
Publishing, London, 2013, s. 37-63 (hämtad online: http://usir.salford.ac.uk/id/eprint/27311/), [s. 1-43], s. 21.

29 Mike McGonigal, “My Bloody Valentine's Loveless”, 33 ⅓, Bloomsbury Publishing USA, 2007, s. 40.
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Allmusic beskriver att ljudvolymen skulle vara överväldigande hög där en stökig kombination av

gitarrens ljudeffekter kokades ihop i en stor soppa av ljud där instrumenten och sång blev svårt att

särskiljas från varandra.32 Den kaosartade ljudbilden (eller för vissa kanske till och med oljud) där

ljudkällor ändras via bland annat distorsion, dynamiska effekter och tidseffekter i sång och instrument

medför att ordens innebörd tappar sin betydelse. Dels går det inte att begripa vad de sjunger vilket

leder till att det inte har någon tydlig mening. Halligan väver ihop det som en slags kollektiv känsla

där alla instrument tillsammans med sången blir en helhetsbild av ljud som förmedlar ett drömskt och

hypnotiskt sound. Ljudbilden var i fokus, och enbart det. Målet var att drömskt tappa medvetandet och

slukas in i musiken. Shoegaze påminner mycket om dagens så kallade postpunkband för även om de

ovan nämnda ingredienser i musiken kan medföra ett sömnigt liveframträdande var verkligheten en

helt annan. Halligan tar My Bloody Valentine som ett exempel där han påstår att musiken varken var

för drömsk eller ambient, för konfronterande eller extrem.33 Liknelsen antyder att drömpop kunde

kanske bli för drömskt så att de upplevdes sömnigt medan dåtida postpunkband som tex. Sonic Youth

kunde uppfattas för aggressiva. Shoegaze hamnade någonstans där mitt emellan.

Hibbett försöker identifiera vad postpunk är eftersom det är genrebesläktat med indierock. Band som

The Velvet Underground har en fast plats i historien (bland annat på grund av ikoniska albumomslag

och nyskapande sound) fastän uppfattningen av autenticitet inom indierock kan vara brutalt kort. Han

tar upp synen på postpunk idag som något utanför indiegenren med sin egen estetik som har en

betydligt högre kulturell status. Hibbett använder band som Sigur Ros, Mogwai och Godspeed You!

Black Emperor för att förklara skillnaden. Subkulturer inom dagens postpunk har liknande ideal som

indierockband. De värdesätter personligt uttryck, har okonventionella låtstrukturer och melodier samt

ideologin om att inte sträva efter att nå ett mainstream-sound. Det som särskiljer banden som idag

kallas postpunk till 70- och 80-talets postpunk är att banden i regel kan bestå av fler antal

bandmedlemmar, användningen av klassiska instrument är vanligt förekommande, få låtar är vanligen

kortare än fem minuter samt låtar på album eller EP:s benämns ofta som stycken istället för normativa

låtnamn. Det är också vanligt förekommande att de banden som klassas som postpunk idag inte har

sitt ursprung från USA eller England. Sigur Ros är ett bra exempel - de är från Island, använder sång

som ett instrument (de sjunger till och med på ett påhittat språk), har släppt album med stycken istället

för låtar samt gitarristen Jonsi använder frekvent en stråk till sin elgitarr.34 Den estetiken har enligt

Hibbett fått ett högre aktat värde idag än indierock från samma tidpunkt. Det som är intressant i det

här sammanhanget är att shoegaze, men först och främst My Bloody Valentine, till stor del fyller alla

de kriterierna rent musikaliskt och estetiskt. Dock uppstod genren i en tid mellan de olika epokerna av

postpunk och de var aktiva i England, även om gruppen i sig bildades i Dublin.

34 Hibbett, “'What is Indie Rock?”, s. 64-65.
33 Halligan, “Shoegaze as the third wave affective psychedelic noise” s. 22-24.

32 Allmusic, Shoegaze Music Genre Overview, https://www.allmusic.com/style/shoegaze-ma0000004454,
(hämtad 2022-05-14).
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Bild 1. Albumomslag till Loveless av My Bloody Valentine.35

Subkulturer på 70-talet hade i regel en tydlig politisk agenda eller var anti-etablissemanget. I

jämförelse med punken eller grunge så lös shoegaze med sin frånvaro av budskap. Det var bara

ljudbilden som skulle tala. Halligan drar liknelsen med att shoegaze kan beskrivas som bildkonstens

motsvarighet av abstrakt expressionism och på så vis genomsyrar borgerliga avantgardiska drag

genren. Albumomslagen var i praxis lika suddiga och stökiga som ljudbilden (se bild 1) och det

abstrakta gestaltades via den obefintliga och allmänt passiva scennärvaro shoegazeband i sin vana

hade. När shoegaze började nå indietopplistorna i slutet på 80-talet framställdes en bild av banden

som socialt obekväma och en estetik som om de inte visste om att de var filmade. I musikvideos

kunde det visualiseras via höstliga promenader i medelklassmiljö i en låt om längtan efter en tjej med

ett ovanligt namn. En anledning till att genren inte nådde en högre kulturell status antyder Halligan

kan ha berott på frånvaron av profilerade bildkonstnärers inblandning.36 Likt här kan paralleller till

The Velvet Undergrounds albumomslag till The Velvet Underground & Nico av Andy Warhol visa vad

för finkulturellt värde en profilerad konstnär kan bidra med.

36 Halligan, “Shoegaze as the third wave affective psychedelic noise”, s. 27-32.

35 NME, Most Important Albums Of NME;s Lifetime - My Bloody Valentine - Loveless,
https://www.nme.com/blogs/nme-blogs/most-important-albums-of-nmes-lifetime-my-bloody-valentine-loveless-
764245, (hämtad 2022-05-14).
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En annan aspekt av shogazes subkultur var hur det förhöll sig till samhällsklass. Halligan jämför

dagens ravekultur med shoegaze där ett vanligt förekommande fenomen är att sugas hypnotiskt in i

musiken, nicka mediterande i takt med huvudet medan musiken tränger sig genom kroppen. Det är en

passande situation till att reflektera och vara i nuet. I 80-talets England ansågs den typen av beteende

vara något som enbart den privilegierade vita medelklassen hade tid eller pengar till. De flesta

shoegazebanden vad anknutna till de södra delarna av England där levnadsstandarden var något högre

än de nordliga regionerna. Speciellt i jämförelse med norra delen av England där raves började

etableras i Manchester. Happy Mondays karismatiske manager Tony Wilson såg det som en möjlighet

att visa en annan typ av indiemusik där indiesubgenren acid house ställdes i kontrast till

shoegazemedelklassen i söder där de stod lugnt dansade stereotypiskt till indierock.37 Eftersom

shoegaze inte kommunicerade någon tydlig ståndpunkt i frågor som berör samhällsklass eller politik

blir det svårt att dra några slutsatser om den stämpeln som vit medelklass egentligen stämmer. Det

högre konstnärliga värdet genren ändå hade i jämförelse till indierock eller drömpop ledde möjligtvist

till att shoegazebanden hamnade i en slags limbo mellan arbetar- och medelklassen. Halligan lägger

till en dimension att när shoegaze nådde sin topp i popularitet gav den kräsna och dömande

indiepubliken genren en mer poppig stämpel istället för den mer avantgardiska bilden några år innan.

Han anser att det är mer av en slump att det blev så då idealen och attityden inom shoegaze var

densamma oavsett hur populär musiken blev.38 Bannister diskuterar klassperspektiv inom indierock

med ståndpunkten att det kan ha varit en motreaktion mot 70-talets metalband. Det kunde upplevas

“för mycket” i sitt framträdande genom att använda för mycket gester, för mycket utrustning, för

många meningslösa solon och för mycket macho. Metal uppfattades som arbetraklassmusik medan

indierock var i grunden mer för medelklassen och de så kallade intellektuella. Bannister skriver att

indierocksubkulturer hade en nedvärderande syn på metal på grund av att det kunde uppfattas som

“för mycket”. Det visar ett slags överdrivet förtroende på sin egen musiksmak och stil, som om det

vore mer sofistikerat.39 Den typen av snobbigt beteende har liknande tendenser som tidigare

diskuterades om den potentiella elitismen som indierock har i sin natur.

Christine Feldman-Barretts kapitel i tidigare nämnda antologin Hebdige and Subculture in the

Twenty-First Century Through the Subcultural Lens passar väl som en brygga in till nästa aspekt som

är viktig att ta upp för att identifiera karaktäristiska drag inom shoegaze. Den aspekten är hur genren

beskrivs och uppfattas då det är en av få rockgenrer där kvinnor har en ständigt framträdande roll.

Dick Hebdige har medgett att hans förklaringsmodell för subkulturer främst utgår från ett manligt

perspektiv, även om kvinnor såklart var närvarande i subkulturer. Feldman-Barrett anser att kvinnors

upplevelser ofta återges som kontraster till männens upplevelser. Dock är det möjligt att konstruera en

39 Bannister, “White Boys, White Noise”, s. 119-120.
38 Halligan, “Shoegaze as the third wave affective psychedelic noise”, s. 26.

37 Tony Wilson och Manchesterscenen på 80-talet skildras i komedin 24 Hour People från 2002 för den som är
intresserad.
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kvinnlig historia genom att utgå från Hebdige bok då det kan användas som en inspirationskälla till

fortsatt forskning inom genusperspektiv i subkulturer. Hon skriver till och med att det är en öppen

inbjudan till alla forskare att påbörja det arbetet då det potentiellt finns en kunskapslucka.40 Det skrev

hon för bara något år sedan vilket kan betraktas som aktuellt än idag. Feldman-Barrett antyder helt

enkelt att forskningen på kvinnligt perspektiv inom subkultur lyser med sin frånvaro och det finns

liknande tendenser inom indierock och subgenren shoegaze.

Bannister skriver att populärmusik har alltid varit bundet till förändrade sociala normer till vad som är

manligt eller kvinnligt. Indierock har väldigt tydligt dominerats av vita män, vilket egentligen präglar

de flesta rockgenrer.41 Han skriver att indiescenen i Storbritannien hade en tvetydig blandning där den

var väldigt öppet macho men kunde samtidigt vara mer androgyn i sin estetik. Det skiljde sig mycket

mellan punkarna, som vanligtvis uppfattades som macho, till androgyna glamrockare som till exempel

David Bowie. När kvinnor väl var närvarande i band var de ofta en minoritet i konstellationen och

dessutom spelade de ofta bas eller trummor. Så även när det förekom kvinnor som var delaktiga i band

var de oftast inte en central figur. De centrala rollerna innefattade oftast sång, elgitarr eller låtskrivare.

Det fanns i regel uppenbara spänningar mellan de flesta indiegrupper påpekar Bannister, som själv var

aktiv inom indiescenen på 80- och 90-talet, där frågor om kanonism, musikstil och uppfattning om

könsroller ofta krockade.42

I dokumentärfilmen Beautiful Noise om de tre banden Cocteau Twins, The Jesus and Mary Chain, och

My Bloody Valentine säger My Bloody Valentines gitarrist och frontfigur Kevin Shields att det fanns

lika många män som kvinnor i shoegazekretsarna, vilket också återspeglar sig i de flesta framstående

banden. De flesta hade åtminstone en framstående kvinnlig musiker som sjöng, spelade elgitarr eller

skrev låtar (My Bloody Valentine, Lush och Slowdive är några exempel). Det var inte bara

bandmedlemmarna som var jämnt fördelat utan det var en liknande situation på skivbolagen som

fokuserade på shoegaze.43 De aspekterna kan mycket väl ha varit en anledning till varför manligt och

kvinnligt suddades ut i ljudbilden då det verkar ha varit likadant inom shoegazekretsar. Sett till hur

samtida grunge och britpop såg ut är det en total motsats där det knappt fanns några kvinnliga

bandmedlemmar att hitta i de framträdande banden (Blur, Oasis, Nirvana och Pearl Jam är några

samtida exempel på 90-talet där samtliga bandmedlemmar var vita män). Att hitta forskning eller

texter från media som berör det här ämnet är undermåligt. Som Feldman-Barrett antydde om

forskningen kring kvinnligt perspektiv inom subkulturer verkar det vara likadant här - det är som en

tom bok enligt henne. Det vill säga att arbetet ej är påbörjat. När man letar på sökmotorerna finns det

43 HypFilms, Beautiful Noise (2014) Shoegaze Documental Subtitulado en Español ,[video], Youtube,
2020-08-15, https://youtu.be/YlvmTp6-SwU?t=2760, 46:00-51.00, (hämtad 2022-05-14).

42 Bannister, “White Boys, White Noise”, s. 98-104.
41 Bannister, “White Boys, White Noise”, s. xxii.

40 Christine Feldman-Barrett, “"Where the (Untypical) Girls Are: Inscribing Women’s Experiences into Dick
Hebdige’s Subculture: The Meaning of Style"”, Hebdige and Subculture in the Twenty-First Century, Through
the Subcultural Lens, s. 93-112, [s. 105].
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en liknande allmän uppfattning om Shields påstående om balansen mellan män och kvinnor inom

shoegaze. Ett exempel är en skribent som beskriver att kvinnornas roll var avgörande för att skapa

shoegazes ljudbild då kontrasten mellan den feminina sångtekniken och effekterna ställdes emot det

mer maskulint förknippade väggen av ljud från elgitarren. Vanligt förekommande var även en

blandning mellan manlig och kvinnlig sång i samma låt för att krydda till det lite extra. Flertalet källor

refererar till Cocteau Twins drömpoppiga ljudbild där Elisabeth Frasers sångröst skapade ett unikt

sound för sin tid i kontrast till elgitarrens effekter.44 Det är inga vetenskapliga artiklar som

förekommer men det verkar finnas en allmän uppfattning på forum45 och andra liknande texter som

baseras på personliga åsikter.

Det som väl går att hitta från mer tillförlitliga källor är från Hallingers arbete. Han skriver att

shoegaze inte presenterade någon aggresiv hetrosexualitet, någon urskiljbar sång mellan män och

kvinnor eller någon antydan för sexuell lust. Många av shoegazebanden hade dessutom flera

bandmedlemmar från olika etniciteter och öppet homosexuella personer men allt som oftast den typen

av information okommenterat förbi. Det går med andra ord att hitta progressiva element i det dolda

inom shoegaze som i sin tur hänger på hur individen tolkar informationen. Genren fick det

nedsättande smeknamnen “scenen som firar sig själv” och “scenen utan namn”, bland annat på grund

av den låga säljpotential shoegaze hade på grund av den återhållsamma ideologin och oviljan av en

utåtriktad scennärvaro.46 Likt annan djupare konst, som Hallingers jämförelse med abstrakt

expressionism, ligger ofta storheten i att kunna skapa sin egen uppfattning av ett verk. I den aspekten

finns det mycket att hämta från de tysta och opersonliga inom shoegaze som enbart verkar har brytt

sig om ljudbilden.

46 Halligan, “Shoegaze as the third wave affective psychedelic noise”, s. 30-31.

45 Reddit, Is it fair to say that women have a more welcome presence in Shoegaze than other recent guitar driven
genres?,
https://www.reddit.com/r/shoegaze/comments/e7s7qr/is_it_fair_to_say_that_women_have_a_more_welcome/,
(hämtad 2022-05-14).

44 The Vinyl Factory, Discovering the Women of Shoegaze from 1988-1994, with ELLES,
https://thevinylfactory.com/features/discovering-the-women-of-shoegaze-from-1988-1994-with-elles/, (hämtad
2022-05-14).
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Musikanalys av “To Here Knows When”
Syftet med att identifiera karaktäristiska drag i shoegaze har nu fått en så bred bild som är möjligt med

det material som finns tillgängligt sett till arbetets storlek som en C-uppsats. Nästa steg är att föra ihop

det som har identifierats som karaktäristiska drag inom shoegaze och göra en musikanalys av ett

genredefinierande verk. Valet av att analysera en låt baseras i stor utsträckning på grund av arbetets

tidsram. Metoden för musikanalysen utgår från Moore och Machins böcker om analys av

populärmusik.

Moores verktyg för att analysera populärmusik har ett större omfång för att beskriva en låt på ett

väldigt utförligt sätt. Metoden kommer dock inte besvara varje fråga från hans system då det skulle bli

väldigt omfattande och inte höra ihop med uppsatsens syfte och frågeställning. Istället har frågor valts

för att kunna fokusera på de karaktäristiska drag som undersökningen antyder att shoegaze verkar ha.

Moores verktyg är uppbyggt med ett system där varje kapitel i hans bok har 10-20 frågeställningar för

att kunna besvara det som är relevant till varje avsnitt. Jag har valt att fokusera på fyra av tio delar av

boken. Kapitel två som handlar om musikalisk uppsättning då det går in i detalj på hur ljudbilden ser

ut och vilka musikaliska lager som går att identifiera. Det tredje kapitlet fokuserar på musikalisk form

som blir en naturlig del efter att ha besvarat frågorna på kapitlet innan. Avsnitt fem koncentrera sig på

musikalisk stil som hjälper till att identifiera karaktäristiska drag inom en genre. Det sista kapitlet som

musikanalysen fokuserar på är avsnitt nio som berör frågor om autenticitet.47

Då Moores verktyg är bredare i sitt omfång används Machins verktyg mer som ett komplement till

musikanalysen. Machin har en bakgrund inom media och kulturvetenskap vilket innebär att han har

ett annat fokus. Likt här har jag valt ut de begrepp och frågeställningar som är rimliga för den här

uppsatsen. I kapitlet om ljuds kvalitet och innebörd går han in på sång och instruments potentiella roll

för ljudbilden på ett mer ingående sätt. Ett exempel på det är hur en låg eller hög grad av efterklang

och fördröjning i elgitarren eller sången påverkar ljudbildens karaktär.48 Det är en förklaringsmodell

som kompletterar Moores verktyg då shoegaze verkar vara en genre som fokuserar väldigt mycket på

ljudbilden och hur den upplevs. Förutom kapitel sex om ljuds kvalitet och innebörd används Machins

ordlista med fokus på förklaringsmodeller som beskriver ljuds mening.49

My Bloody Valentine anses av många kritiker och shoegazefans överlag vara det mest

genredefinierande bandet. Deras album Loveless från 1991 beskrivs av NME som ett ytterst autentiskt

verk: “Shields’ magnum opus sounds like an authentic field recording from its author’s – or should

49 Machin, “Analysing Popular Music”, 215-220.
48 Machin, “Analysing Popular Music”, 120-126.
47 Moore, “Song Means”, s. 331-336.
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that be architect’s?”.50 Förutom betoningen på autenticitet använder skribenten metaforen att Shield är

en arkitekt, det för att beskriva den höga och innovativa produktionskvalitén. Albumet rankas idag på

plats 18 av de bästa albumen någonsin enligt NME vilket är högst av alla shoegazeband och före

ansedda album som OK Computer av Radiohead och The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The

Spiders From Mars av David Bowie. Det säger något om dess högt ansedda plats i historien. Både

NME och Allmusic framhäver albumspåret “To Here Knows When” som ett av de starkaste spåren.51

Det var den första singeln på albumet och har en ljudbild väl anpassad som utgångspunkt för

uppsatsens syfte. Martin Aston från Q magazine skrev en recension av albumet och framhävde

följande ingredienser:

“The most striking material proves all those studio hours weren't in vain. 'To Here Knows

When', 'Loomer' and 'Touched' are earmarked by some extraordinary touches, as Shields and

Butcher concoct ever more giddy guitar whirlpools and ambient effects via an array of tape

loops and samples. The results can be disorientating as the guitars sound warped, yet the band

somehow make it fit. The instrumental 'Touched' is especially startling, like a drunken fight

between a syrupy Disney soundtrack and an Eastern mantra. All in all, Loveless amounts to a

virtual reinvention of the guitar.” - Martin Aston, Q, January 199252

Aston framhäver produktionen och hur albumet lyckats återuppfinna hur en elgitarr kan låta. Dele

Fadele från NME beskrev albumet som ett genredefinierande verk redan när det släpptes, vilket har

visat sig med tiden att det mycket väl kan vara.53

53 Tohereknowswhen, Loveless Review by Dele Fadele, http://tohereknowswhen.org/press/nme-9nov91-2.html,
(hämtad 2022-05-14).

52 Rock's Backpages, My Bloody Valentine: Loveless. By Martin Aston : Articles, reviews and interviews from
Rock's Backpages, https://www.rocksbackpages.com/Library/Article/my-bloody-valentine-loveless-2, (hämtad
2022-05-14) - (inlogg krävs, ligger med som bifogad fil).

51 Allmusic, Loveless - My Bloody Valentine | Songs, Reviews, Credits,
https://www.allmusic.com/album/loveless-mw0000272104, (hämtad 2022-05-14).

50 NME, The 500 Greatest Albums Of All Time: 100-1,
https://www.nme.com/photos/the-500-greatest-albums-of-all-time-100-1-1426116, (hämtad 2022-05-14).
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My Bloody Valentine - “To Here Knows When”54

Tonart: G-dur55

Sektion Motiv Tid Låttext56 Kommentar

Intro A 0-0.20 Trumkompet, synthslingan
och elgitarren introduceras

Vers 1 B 0.21-0.59 Kiss Your fear, Your red button,
Falls from my mouth
Slip Your dress, Over your head It's
been so long

Elgitarrens ljudbild svävar
hypnotiskt runt med hjälp
av flertalet ljudeffekter

Refräng C 1.00-1.18 ow oh ow, ow oh ow, ow oh ow, ow Vissa källor anser att de
sjunger “move”

Intro A 1.19-1.28 Move, On top, Because that way,
You touch her, too
Turn, Your head, Come back again,
To here knows when

Vers 2 B 1.29-2.07 ow oh ow, ow oh ow, ow oh ow, ow

Refräng C 2.08-3.07 ow oh ow, ow oh ow, ow oh ow, ow

Refräng C 3.08-3.38 ow oh ow, ow oh ow, ow oh ow, ow Variation på synthslingans
melodi

Refräng C 3.39-4.47 ow oh ow, ow oh ow, ow oh ow, ow

Outro D 4.48-5.31 Outro som fungerar som
en brygga till nästa spår

Tabell 1, sektionsschema av “To Here Knows When”.

“To Here Knows When” är strukturerad i fyra sektioner som är intro (A-motiv), vers (B-motiv),

refräng (C-motiv) och outro (D-motiv). Sektionernas ordning som tabellen visar är inte något

uppseendeväckande då det är en vanlig struktur på en låt inom indierock. Det som tabellen inte visar

är hur lite skillnad det är i ljudbilden mellan de olika sektionerna och motiven. Motiven A, B och C

56 Tohereknowswhen, My Bloody Valentine. to here knows web. Site includes comprehensive collection of
articles, comprehensive discography, Lyrics and Links,
http://tohereknowswhen.org/tabs/to-here-knows-when.html, (hämtad 2022-05-14);
Genius, my bloody valentine – To Here Knows When Lyrics,
https://genius.com/My-bloody-valentine-to-here-knows-when-lyrics, (hämtad 2022-05-14).

55 Hooktheory, Chords, melody, and music theory analysis of To Here Knows When by My Bloody Valentine,
https://www.hooktheory.com/theorytab/view/my-bloody-valentine/to-here-knows-when, (hämtad 2022-05-14);
Tohereknowswhen, My Bloody Valentine. to here knows web. Site includes comprehensive collection of articles,
comprehensive discography, Lyrics and Links, http://tohereknowswhen.org/tabs/to-here-knows-when.html,
(hämtad 2022-05-14).

54 my bloody valentine, loveless - to here knows when, Creation, Sire, Domino, 1991,
https://open.spotify.com/track/2Qt7TmKGuet6bKJzhNM0YA?si=649177a804224df4, (hämtad 2022-05-14).
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har en faktur som är i princip identisk medan D-motivet fungerar som en brygga till nästa låt (det är

enbart en elgitarrmelodi som spelas i outrot). I många fall inom indierock finns det tydliga klangfärger

instrumenten sinsemellan, och i det här exemplet inkluderas sången som ett instrument. Även om

elgitarren, sången och synthen har olika melodier och tonföljder så har alla de lagren en liknande

volym. Klangfärgen mellan de instrumenten är utan några elektroniska effekter enklare att urskilja

(om synthen i det här exemplet har en standardinställning som låter likt en keyboards standardljud)

men på grund av den uppsjö av effektenheter som används förs instrumenten ihop mer som en

kollektiv enhet. Den fakturen där flera sammanvävda melodilinjer flyter ihop har även likheten att de

är repetitiva i ett kontinuerligt tempo. Synthslingan går svagt upp och ner i volym och har väldigt få

melodiska variationer, förutom vid 3.08-3.38 där C-motivet tar ut svängarna lite melodiskt. Elgitarren

har inte heller några större melodiska variationer eller komplexa tonala utvikningar från låtens tonart

G-dur utan det är ljudeffekterna och svajarmen som skapar dynamiken. Dessutom är trummorna i ett

och samma trumkomp genom hela låten fram tills outrot. “To Here Knows When” har alltså ett

vanligt komponerat sektionsschema men det som är anmärkningsvärt är att sektionerna är svåra att

separera då det inte har några tydliga kontraster. Sektionerna blir svåra att separera på grund av att

motiven i låten är, likt sektionerna, också väldigt snarlika i sin faktur. Den repetitiva karaktären på

ljudbilden gestaltas som tydligast efter den andra versen då nästan halva låten utgörs av att C-motivet

kontinueligt repeteras om och om igen.

Ljudbild

För att identifiera karaktäristiska drag i låtens sound används förklaringsmodellen med fyra

musikaliskt funktionella lager - tydliga rytmiska lager, funktionella baslager, melodiska lager och

harmoniskt fyllda lager.57 Det rytmiska lagret introduceras redan i de första sekunderna av låten via

trummornas två takter som kontinuerligt återupprepas och fortsätter sedan i samma 4/4 och tempo tills

outrot. Synthslingan ger också en rytmisk igenkännbarhet via sin repetitiva melodi och tillsammans

med trummornas kontinuerliga takt stärker det låtens upprepande karaktär. De andra spåren på

albumet har en liknande rytmisk karaktär då trumkompet vanligtvis är repetitivt och kontinuerligt

samt att det introduceras direkt i låtens början.

Till skillnad från andra spår på albumet används inte någon elbas och på så vis har inte låten något

funktionellt baslager. “To Here Knows When” har möjligtvis inte några tydliga melodiskt eller

harmoniskt fyllt lager. I vanliga fall inom indierock går det att identifiera en basmelodi via en elbas

samt uppsättningen av instrument brukar vara fler i antal vilket tillför en tydligare distinktion mellan

melodiska och harmoniska lager. Sången av Belina Butcher upplevs som ett instrument och på så vis

lägger till ett melodiskt och harmoniskt fyllt lager samt synthslingan är möjligen en blandning av

57 Moore, “Song Means”, s. 19-21.
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rytmiskt, melodiskt och harmoniskt lager beroende på hur man tolkar det. Det som bidrar i stor

utsträckning till den kaosartade ljudbilden är elgitarren då den får den största rollen i låten. Eftersom

låten inte har något baslager ger det mer utrymme för de melodiska och harmoniska lagret som

elgitarren fyller på ett dynamiskt sätt med sin uppsjö av effekter som bland annat distorsion,

volympedaler och kompressorer. Därtill går elgitarrmelodin ut ur rytm med tidseffekter som

efterklang och fördröjning vilket möjligtvis skapar den suddighet i ljudbilden som shoegaze

förknippas med. Det ger en ostadighet i harmoniken som ställs i kontrast till de andra mer

kontrollerade och repetitiva lagren av instrument som återkommer i sina motiv. McGonigal skriver i

sin biografi att medarbetarna på skivbolaget trodde att “To Here Knows When” hade blivit inspelat på

ett felaktigt band eller liknande.58 Förklaringsmodellen med fyra musikaliskt funktionella lager som

Moore har med i sitt verktyg ger möjligtvis ett svar på varför medarbetarna blev perplexa över den

unika ljudbilden låten möjligtvis har. Avsaknaden av ett tydligt funktionellt baslager samtidigt som

elgitarren, synthen och sången tillsammans skapar de melodiska och harmoniska lagren sticker ut från

vad som klassas som normativt inom indierock då de lagren vanligtvis går att urskilja på ett tydligare

sätt.

Machin använder Philip Taggs teorier för symbolik när han diskuterar vad ljudeffekter kan potentiellt

ge uttryck för sitt sound.59 “To Here Knows When” har en ljudbild typiskt för ett lofi-ljudlandskap där

elgitarr, trummor, synth och sång smälter tillsammans som en enhet. Ett argument för att låten har en

hifi-karaktär, som kännetecknas av att instrumenten går att särskiljas från varandra, kan vara att

elgitarren får en viktig roll men eftersom att den smälter ihop med de andra lagren av instrument kan

den inte riktigt stå för sig själv. Tagg påstår, likt Machin, att efterklang och fördröjning kan ge en

karaktär av tomhet. Det används ofta inom hifi-ljudbilder för att få en sångröst eller instrument att

sticka ut och förmedla den känslan av tomhet. I “To Here Knows When” är en av elgitarrens effekter

efterklang och fördröjning men sången har också en mindre grad av de tidseffekter som skapar det

ekande ljudet. Den känslan av tomhet får en extra dimension då sången och synthslingan har en mjuk

karaktär utan någon slags distorsioneffekt. Elgitarren har en helt motsatt karaktär då distorsion och

andra effekter skapar kontraster och bildar då en grad av spänning i ljudbilden. Distorsionen ger en

hög grad av raspighet och smutsar till ljudbilden och dess karaktär till ett lortigt kaos, vilket Machin

antyder att det symboliserar äkta känslor som kokar inombords. Det symboliserar känslor som är så

överväldigande att det inte går att hålla inom sig. Den beskrivningen är ganska bra för låtens karaktär

då den reflekterande aspekten av ljudbilden inom shoegaze späds på av de nämnda associationerna.

Butchers sångteknik tillsammans med de tidseffekter som beskrevs har dessutom en hög grad av

luftighet. Den luftigheten kan uppfattas som väldigt intimt, så intim att sångaren kanske till och med

delar med sig av sina tankar högt.60 Spänningen mellan vad som uppfattas som kvinnligt eller manligt

60 Machin, “Analysing Popular Music”, s. 215.
59 Machin, “Analysing Popular Music”, s. 126.
58 McGonigal, “My Bloody Valentine's Loveless”, 62.
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utmanas i elgitarrens raspiga macho-karaktär när ljudbilden flyter ihop med Butchers sångstämma. De

känslor som ljudeffekter möjligtvis kan ge uttryck för gestaltas kanske i “To Here Knows When” på

ett genredefinerande sätt då shoegaze har tydliga drag av en intim och drömmande karaktär.

Karaktäristiskt för ljudbilden är att Kevin Shields valde att spela in låten i mono istället för stereo.

Han motiverade det genom att de flesta som skapar musik har lager av diskant och bas för att tämja

mellanregistret och på så vis få ljudbilden sötare och mer av en hifi-karaktär med stereoseparation och

efterklang och fördröjning.61 Istället tycker Shields att känslan av djup skapas i balansen mellan

frekvenser där det inte finns något fast område för separation mellan lager. Han fortsätter sin

förklaring med följande citat: "The sense of bigness just comes from the depth of perception. Pet

Sounds and Phil Spector’s productions were mono as well—it’s more the balance of frequencies that

creates a sense of depth than stereo separation and ambience; they’re not as important.".62 Han antyder

att mono-tekniken har en större möjlighet att skapa djup i ljudbilden. Det kan vara en av

anledningarna till varför sektioner, de funktionella lagren och instrumenten är svåra att separera då allt

flyter ihop som en enhet på ett annat sätt än om låten hade varit inspelad i stereo.

My Bloody Valentine är kända (eller ökända möjligtvis) för deras låttexter. De har inte publicerat eller

klargjort vad deras låttexter är exakt, vilket hade varit rimligt då det är så svårt att höra vad de sjunger.

Bandet kritiserade Spotify öppet på Twitter för att ha fel texter till deras låtar istället för att klargöra

dom.63 I en intervju från 1990 av Kevin Shields indikerar han retsamt att texterna är sensuella och att

de ofta härstammar från det undermedvetna.64 Sångens funktionella lager och effekter den möjligtvis

genererar har tidigare beskrivits, men enligt Shields har låttexterna kanske en större betydelse, även

fast de är svåra att tyda. Den anonyma och återhållsamma kutymen inom subkulturen och genren

gestaltas tydligt då de texter som går att hitta (se tabell 1) är lika suddiga och otydliga som hela

shoegaze-estetiken (se bild 1). Den andra versen “Move, On top, Because that way, You touch her,

too; Turn, Your head, Come back again, To here knows when” är ett exempel på den otydligheten. Det

är troligtvis rätt låttext då flera källor tyder på samma sak, men det som versen visar är inte helt lätt att

tolka. Vad texten innebär till 100% är svårt att konstatera men det finns möjligtvis en antydan att låten

handlar om sexuell längtan eller brist på fysiska kontakt. Allmusic beskriver albumets sinnesstämning

som sexuellt, reflekterande, kärleksfullt och drömskt,65 vilket är ett liknande påstående som Halligan

65 Allmusic, Loveless - My Bloody Valentine | Songs, Reviews, Credits,
https://www.allmusic.com/album/loveless-mw0000272104, (hämtad 2022-05-14).

64 The Guardian, My Bloody Valentine criticise Spotify for showing ‘fake’ lyrics to their songs | My Bloody
Valentine,
https://www.theguardian.com/music/2022/jan/21/my-bloody-valentine-criticise-spotify-for-showing-fake-lyrics-
to-their-songs, (hämtad 2022-05-14).

63 The Guardian, My Bloody Valentine criticise Spotify for showing ‘fake’ lyrics to their songs | My Bloody
Valentine,
https://www.theguardian.com/music/2022/jan/21/my-bloody-valentine-criticise-spotify-for-showing-fake-lyrics-
to-their-songs, (hämtad 2022-05-14).

62 McGonigal, “My Bloody Valentine's Loveless”, s. 56.
61 McGonigal, “My Bloody Valentine's Loveless”, s. 55.
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beskrev shoegaze som genre i sin helhet. Sambandet mellan musiken och texten blir lite extra

komplicerad när det gäller shoegaze då det verkar finnas mycket att tolka in i det okommenterade,

precis som Shields antydde. Det finns inslag i musiken, och i “To Here Knows When”, att det är upp

till individen att själv skapa en uppfattning, vilket också diskuterades i undersökningen om Shoegaze.

Låtens inställning till ideal & autenticitet

Min tolkning av hur låten kan identifiera karaktäristiska drag inom shoegaze förs ihop med Hibbetts

problematisering om friktionen mellan termerna fin-, populär- och masskultur. Som tidigare diskuterat

i uppsatsen hamnade shoegaze någonstans mitt emellan fin- och populärkultur och Moore går in på en

till dimension då vissa band under den tiden undvek kategoriseringen av pop eller rock. Han tar upp

Radiohead och shoegazebandet Spiritualized som några exempel på band som undvek den stämpeln.

Moore antyder att allt eftersom 70-talets punkare blev äldre mognade även ljudbilden åt det mer

sofistikerade hållet. Den vita medelklassen i Storbritannien, Irland och USA föll för det och en

uppfattning av vad som går att uppnå via ny teknik (främst ljudeffekter till elgitarren) öppnade nya

dörrar för vad som kunde uppfattas som autentiskt.66 “To Here Knows When” fyller några av de

kriterier som Cook beskrev om autenticitetidealet - musiken bör vara personlig, genuin och äkta. De

kriterierna uppfyller låten genom sin unika ljudbild som kan uppfattas som personlig, genuin och äkta

eftersom den går emot hur en indierock låt vanligtvis låter och speciellt om man ställer låten till

popmusik som spelades på radion vid samma tidpunkt. Vem som bestämmer att verket uppfattas som

autentiskt går att föra ihop med diskussionen om hur ordet uppfattas och används idag då det är

lyssnaren som är i fokus. Låten förmedlar en personlig och intim känsla som mottagaren själv får

tolka och drömma sig bort i.

Den kollektiva känslan i ljudbilden som My Bloody Valentines låt har ställs väl i kontrast med

Machins genreanalysexempel av Pulps låt “Disco 2000”. I låtens intro (0-0.31)67 introduceras de

funktionella lagren som Moore har i sitt verktyg i tydliga kontraster till varandra och sången får en

central placering i ljudbilden istället för den mono-skrothögsliknande vägg av ljud som “To Here

Knows When” levererar. Produktionstekniken som låten och albumet använder sig av är inte

avvikande eller ovanlig för att vara en shoegazeplatta men de förstärker de särskilda stilegenskaperna

som definierar genren. De faktorer som definierar låten med sin stil på tydligast sätt är de repetitiva

motiven där instrumenten och sången smälter ihop smälter ihop och stärker den kollektiva känslan.

Utöver det har låten den suddiga ljudbilden som återspeglas i videon till låten (bilden till

albumomslaget är tagen från inspelningen av videon till “To Here Knows When”) och det

transliknande och drömska sinnestillståndet som låten möjligtvis skapar. Albumet släpptes när

67 Pulp, Different Class - Disco 2000, Island, 1995,
https://open.spotify.com/track/2aC8wwfrM0YeTAzzk8hxqC?si=06561fb896184744, (hämtad 2022-05-14).

66 Moore, “Song Means”, s. 153.
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shoegaze nådde sin topp i popularitet i Storbritannien och Irland innan grunge och britpop

konkurrerade ut genren.

Liknande låtar

Det finns tre exempel som jag vill framhäva här som kan belysa influenser, samtida band samt vad för

influenser My Bloody Valentine själva har på samtida musik. Mitt första exempel är Cocteau Twins

låt “Lorelei”68 från 1986. Det är ett band som har tydliga influenser på shoegaze men även på My

Bloody Valentine. Ljudbilden på det här spåret har rätt många liknelser som går passar in på shoegaze.

Rösten är distad och flyter ihop med resterande instrument vilket gör det svårt att uppfatta vad hon

sjunger. Trummorna har en liknande musikalisk idé som “To Here Knows When” vilket också

genomsyrar hela låten men med små variationer. Elgitarren har inte lika många lager av effekter och

pedaler, vilket kanske särskiljer Loveless från mängden mest, men det är simpla gitarrslingor som

ligger i bakgrunden likt “To Here Knows When”.

Låten “Big City (Everybody I Know Can Be Found Here)”69 av Spacemen 3 från 1991 har liknande

rytmiska lager då trummorna har en konstant tempo utan någon större variation. Den är mer extrem i

sitt suktande efter repetitiva melodier då den är över 10 minuter lång och har en synthslinga som

hypnotiskt återkommer konstant. Synthen har en större roll i den här låten då den fungerar som ett

baslager men också som ett melodiskt lager. Det harmoniska lagren kommer via sången, som går att

urskilja betydligt mer än i shoegaze, samt de oändligt långa och stadiga elgitarrslingorna. Spacemen 3

klassades mer åt psykedelisk rock och acid house men har många släktskap med shoegaze.

Det sista och nyare exemplet är “Don’t Delete The Kisses”70 av Wolf Alice från 2017. Den

musikaliska idén är snarlik då en synthslinga konstant går igenom hela låten utan någon variation.

Fram till 3.25 håller trummorna ett och samma komp men efter det går de över i en mer intensiv

mantra. Ljudbilden är rätt hypnotisk via det repetitiva melodierna men har ett helt annat

hifi-ljudlandskap än My Bloody Valentine. Inget av de tre exemplen jag har lyft fram här har dock en

ljudbild som är likvärdig. De har alla hifi-landskap där sång och instrument går att särskilja från

varandra på ett enklare sätt. Instrumentens roller är tydliga och låttexten är en mer central del, även

om Spacemen 3s “Big City (Everybody I Know Can Be Found Here)” är mest snarlik i sin ljudbild

med sitt repetitiva sound. Det som kanske särskiljer mest är hur kontrasterna mellan sektioner som

70 Wolf Alice, Visions Of A Life - Don’t Delete The Kisses, Dirty Hit, 2017,
https://open.spotify.com/track/1LomCMl5wD3MPVlC6smUHe?si=0b3c30cadae14002, (hämtad 2022-05-14).

69 Spacemen 3, Recurring - Big City (Everybody I Know Can Be Found Here), Fire Records, Space Age
Recordings, 1990, https://open.spotify.com/track/518iteDht5ttZZSCHklyCj?si=99d8ea6ef7be49c1, (hämtad
2022-05-14).

68 Cocteau Twins, Treasure - Lorelei, 4AD, 1984,
https://open.spotify.com/track/1ZnXuijpwEBjhNxpEnb8WH?si=a5491bf7b3064b81, (hämtad 2022-05-14).
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vers och refräng är mer tydliga i de flesta låtar medan My Bloody Valentines sektioner flyter mer ihop

med varandra.
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Slutdiskussion
Förklaringsmodellen med subkulturer har varit ett hjälpsamt medel för att identifiera karaktäristiska

drag inom en genre. De genrer som utvecklades från undergroundscenen har många likheter med de

ideal som musikskapare inom indierocksubgenrer har. De implikationerna som litteraturen har använt

för uppsatsen när det gäller grupptillhörighet verkar också ha någon slags verklighetsförankring. Både

Hibbetts text om indierock samt Halligans text om shoegaze ger implikationer om ideal inom

indiegenrer som beskriver ett personligt skapande samt en suktan av att sticka ut från normen och vad

som uppfattas som mainstream. Dimensionen med symboliskt kapital blir en viktig del då Halligan

och Hibbett diskuterar hur indierockgenrer förhåller sig till ekonomisk kapital. Det finns en viss

antydan att elitism genomsyrar indierock och det verkar finnas liknande tendenser i uppfattningen om

shoegaze. Jag påstår att shoegaze kan ha hamnat i en slags limbo mellan indierock och postpunk, och

på så vis mellan en genre som har ett högre kulturellt anseende än indierock. Halligan skrev om hur

shoegaze förknippades med den vita medelklassen i Englands södra delar i kontrast till ravescenen i

de norra delarna. Det samtidigt som genren inte klassas som postpunk fast det finns vissa likheter. På

så vis fick shoegaze möjligtvis inte någon klar identitet och hamnade i en limbo mellan indierockare

och postpunkare. Om det var positivt eller negativt är svårt att hitta underlag för i den här uppsatsen,

det påståendet kräver dock mer belägg och undersökning men det finns absolut en möjlighet att

shoegaze sticker ut som genre inom indierock i det avseendet. Ett potentiellt hjälpmedel hade varit ett

verktyg, likt Moores för analys av populärmusik, där fokuset är att identifiera karaktäristiska drag

inom en genre med hjälp av förklaringsmodellerna subkulturer, neotribalism och symboliskt kapital.

Forskning som relaterar till genusfrågor inom subkulturer och genrer verkar antyda att det finns en

kunskapslucka. Feldman-Barrett skrev så sent som 2020 att det finns ett arbete som ej är påbörjat om

ämnet och hon uppmanar forskare att ta sig an det. Litteratur som fokuserar på kvinnor inom shoegaze

verkar vara obefintligt den med. Det finns många texter av skribenter inom ämnet men också flertalet

intervjuer med personer från shoegaze-eran på 80- och 90-talet som diskuterar det unika att det var

möjligtvis lika många män som kvinnor inom genren. Dokumentärfilmen Beautiful Noise har tagits

upp som ett exempel, men det finns mer material att utforska för den som är intresserad att ta sig an

den potentiella kunskapsluckan om ett genusperspektiv inom shoegaze.

Om påståendet att autenticitet framstår som viktigt inom indierock stämmer verkar det vara extra

viktigt inom shoegaze. Att begreppet autenticitet ständigt förekommer i den litteratur och texter som

uppsatsen använder verkar det inte vara något tvivel om. Det som bör tas i beaktning är det som

Moore och Machin diskuterade om att ordets betydelse möjligtvis bör användas för att beskriva vem

som uppfattar musiken som autentisk istället för vad som uppfattas som autentiskt. Om det resultatet

nu stämmer leder det också i praktiken till att makten har förflyttats från musikkritiker och andra

28



personer som historiskt sett har beskrivit musik till fansen. Även om livslängden för vad som

uppfattas bra eller autentiskt kan ha ett brutalt kort tidsspann, som Hibbett diskuterade, verkar det vara

extra viktigt inom shoegaze att musiken är personlig, genuin och äkta.

Musikanalysen av “To Here Knows When” gav några implikationer på karaktäristiska drag inom

shoegaze. Även om det bara är ett låtexempel finns det ändå något att hämta från resultatet. De

repetitiva motiven som visades i sektionsschemat (Tabell 1) ger en bild av hur få motiv och

variationer som finns i låten. Den tabellen stämmer överens med Halligans text där han jämför

shoegaze med rave eller EDM. De repetitiva inslagen, som också genomsyrar hela albumet, är vanligt

förekommande i musik som har något slags mål med att förmedla ett drömskt eller självreflekterande

sinnestillstånd.71 Den kollektiva ljudbilden som kokas ihop som en enhet med hjälp av

mono-inspelningstekniken tillsammans med sektionernas liknande faktur separerar shoegaze med hur

andra genrer inom indierock vanligtvis låter. Bannister beskrev även hur en viss elitism finns inom

indierock där han jämför synen på metal som “för mycket”. “To Here Knows When” är ett ganska

tydligt exempel på vad som inte är för mycket, men ändå upplevs som ett kaos av ljud.

Allmusics beskrivning om albumets sinnesstämning som sexuellt, reflekterande, kärleksfullt och

drömskt verkar ha korrelationer till Machin och Taggs påstående om ljudeffekters symbolika

betydelse. Vem vet, kanske har Allmusic gjort en liknande analys med hjälp av Taggs symbolik men

sannolikheten att det stämmer är ganska låg. Metoden som musikanalysen använder samt valet att

fokusera på undersökningens resultat lämnar dock hål i resultatet. En djupdykning på musikteoretiska

frågeställningar saknas vilket skulle kunna ge tyngd i resultatet på en annan nivå. Eftersom det inte

finns partitur tillgängligt skulle ett arbete krävas för att transkribera musiken, och i det arbetet skulle

ljudeffekterna kunna analyserar på en betydligt mer avancerad nivå. På så vis blir de slutsatser som

går att hämta från musikanalysen inte särskilt säkra, men det hör även ihop med att det enbart är en låt

som analyseras.

Loveless plats i historien som ett betydelsefullt album verkar för tillfället vara rätt självklar. NME

placerade albumet på plats 18 av de bästa albumen någonsin och Pitchfork rankade albumet på

förstaplatsen över de 50 bästa shoegazealbumen någonsin.72 De liknande låtarna som musikanalysen

tog upp visar kanske inte hela bilden av hur många band och artister som idag har tydliga influenser

från My Bloody Valentine. Shields nämner i Beautiful Noise hur klimatet förändrades 1991 när

Nevermind slog igenom. Grunge och britpop slog igenom med dunder och brak och alla de banden

hade i princip enbart vita manliga bandmedlemmar.73 Det utfallet blir lite stereotypiskt att genrer inom

73 HypFilms, Beautiful Noise (2014) Shoegaze Documental Subtitulado en Español ,[video], Youtube,
2020-08-15, https://youtu.be/YlvmTp6-SwU?t=2943, 49:00-51.00, (hämtad 2022-05-14).

72 Pitchfork, The 50 Best Shoegaze Albums of All Time,
https://pitchfork.com/features/lists-and-guides/9966-the-50-best-shoegaze-albums-of-all-time/, (hämtad
2022-05-14).

71 Halligan, “Shoegaze as the third wave affective psychedelic noise”, s. 25-26.
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indierock åter blev totalt dominerade av män. Halligan skrev i sin text dessutom att flera

bandmedlemmar inom shoegaze var från olika etniciteter och öppet homosexuella personer. Det

påståendet tillsammans med antagandet att det var lika många män som kvinnor gör att genren kanske

får en ännu viktigare del i historien. Det finns vissa antydningar på att shoegaze åter är på väg att bli

mer populärt igen. Rateyourmusic är en databas med metadata om musik sammanställer statistik över

album som utges. Deras data bör vara någorlunda tillförlitlig då det är en av de större databaser inom

musik som finns på internet. Trenden över shoegazes popularitet verkar ökar ständigt de senaste 20

åren. År 1992 var 0,89% av alla album som utgavs klassificerade som shoegaze och bottennivån

nåddes 1999 då siffran var på 0,14%. Sen dess har det stadigt ökat och år 2021 var siffran på 0,60%.74

Beach House är ett av de populäraste och mest kritikerhyllade banden inom drömpop idag.75 De har

ett liknande drömskt sound samtidigt som de har en kvinnlig sångare som frontfigur. Att dra

paralleller med shoegaze eller vad för inverkan genren har haft går just nu bara att spekulera i, men

det kanske inte är en tillfällighet att bandet är jämnt fördelat mellan män och kvinnor.

75 Allmusic, Discography Beach House,
https://www.allmusic.com/artist/beach-house-mn0000998969/discography, (hämtad 2022-05-14).

74 Rateyourmusic, Shoegaze, https://rateyourmusic.com/genre/shoegaze/, (hämtad 2022-05-14).
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Slutsats

Uppsatsen visade att det verkar vara extra viktigt inom shoegaze att ett band uppfattas som autentiskt.

Genren och dess subkultur verkar också vara hårt dömande mot mainstream-musik och det vore ett

stort snedsteg för ett band eller artist att ens försöka nå ut till en större publik. Liknelsen med abstrakt

expressionism som Halligan beskrev tycker jag sammanfattar genren i stora drag. Albumomslagen är

lika suddiga och svårtolkade som musiken samt det finns möjligtvis elitistiska drag som präglar

genren. Det viktigaste verkar som sagt vara att ett band uppfattas som autentiskt av sina fans, vilket

det verkar finnas rätt goda belägg för att My Bloody Valentine gör än idag och kommer även fortsätta

göra. Även om musikanalysen är begränsad, likt slutdiskussionen beskrev, finns det karaktäristiska

drag inom shoegaze att hitta i “To Here Knows When”. De repetitiva motiven tillsammans med den

lofi-präglade ljudbilden där sång och instrument smälter samman som en kollektiv enhet. Det finns

potentiella kunskapsluckor inom forskningen av musikanalys inom genrer, indierock men speciellt

shoegaze. Frågeställningar med ett kvinnligt perspektiv inom ämnen om subkulturer och genrer finns

det rätt säkra källor på att det finns kunskapsluckor i. Det här arbetet bör betraktas som en början på

att öka kunskapen inom de ämnen de finns en kunskapslucka i. Någon annan forskare eller student

kan ta avstamp i mitt arbete för att sedan ta den vidare till nästa nivå. Musikanalysen har som tidigare

nämnt att det inte är något musikteoretiskt fokus vilket skulle kunna ge en större tyngd i de

implikationerna om ljudbildens mening och karaktär. Uppsatsens slutsats blir möjligtvis lite som

Feldman-Barrett skrev - det finns en tom bok att börja skriva, dock med det här arbetet som

hjälpmedel.
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