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Förord

Mitt avhandlingsarbete har i olika mån bedrivits på tre universitet i tre
länder. I tur och ordning vill jag tacka lärare och kolleger på sociologiska
respektive religionsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi; på
sociologiska institutionen vid Universität Konstanz; och i högre seminariet i
religionssociologi på teologiska institutionen vid Uppsala universitet. I Åbo
vill jag därutöver tacka deltagarna i projektet "Diskurs om populärkultur",
och i Uppsala medlemmarna i Smurf-gruppen. Av människor jag mött i
dessa sammanhang har jag fått den första vägledningen in på sociologins och
religionssociologins område, oumbärligt stöd, och såväl kritik som
inspiration.

Många människor har under arbetets gång tagit del av och kommenterat
delar av mina texter i olika sammanhang. Ett kollektivt tack till alla dessa.
Särskilt vill jag nämna Alf Linderman, som läst och gett kommentarer till ett
antal versioner av avhandlingens s.k. "kappa". Ett stort tack till Hillevi
Ganetz, som fungerade som opponent vid avhandlingens sista genomgång i
seminariet i Uppsala. Framför allt vill jag rikta ett varmt tack till min
handledare, professor Thorleif Pettersson, som läst och funderat och kommit
med förslag, alltid med en öppen inställning och en vilja till kommunikation.
(Både de med namn nämnda och de övriga som velat komma med förslag
och bidrag har dock säkert noterat att jag ofta ändå gjort som jag tänkte från
början...)

I avhandlingen studeras i huvudsak färdigt utgivet material, som inte
producerats för att någon skall analysera det i en religionssociologisk studie.
Jag vill här rikta ett tack till alla personer vars texter om rockmusik används
som material i avhandlingen, och därmed diskuteras på ett sätt som dessa
skribenter säkerligen inte tänkt sig när de skrivit sina texter. Tack också till
de personer som ställt upp och berättat för mig om sådana aspekter av den
kristna rockdebatten som det inte varit möjligt att läsa sig till i böcker och
tidningar.

En betydande del av arbetet med avhandlingen har skett vid sidan om annat
arbete. Utan det ekonomiska stöd för heltidsforskning jag under några
repriser erhållit från Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut, NorFA
respektive Uppsala universitet hade det dock varit mycket svårare att
färdigställa avhandlingen.



Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling. Det innebär att en del av
de texter som ingår tidigare har publicerats i andra sammanhang (se Tabell
1, s. 3). Jag vill tacka de tidskrifter och förlag som gett ut mina texter, och
som låter dem återges i en del av avhandlingsutgåvan.

För att livet inte enbart består av avhandlingsskrivande vill jag tacka familj
och vänner, systrar och bröder. Först och sist vill jag tacka Gud som skapat
allt – och som antagligen också hade ett finger med i spelet när elgitarren
uppfanns.

Åstranden, Åbo, 15.12.2000,

Andreas Häger
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1. Inledning

Tematik och syfte

Rockmusiken har under hela sin snart 50-åriga historia – liksom många
tidigare musikstilar – varit föremål för debatt. Den har kritiserats för att
korrumpera unga människor, sprida kommunistisk propaganda, vara ett hot
mot lag och ordning osv. Mycket av denna kritik har kommit från religiösa
kretsar (se Sullivan 1987; Martin & Seagrave 1988). Men rockmusiken har
också många förespråkare av olika slag, och sådana finner man också i
kyrkor och samfund. Hur företrädare för institutionell kristendom i skrift och
tal bemöter rockmusiken är temat för denna avhandling.

Rockmusiken kan sägas innehålla religiösa element, såväl i en substantiell
som funktionell mening. Enskilda artister och verk – men förvisso inte alla –
och ibland hela genrer, infogar element från etablerad religion, inte minst
från kristendomen, och rocken kan därtill ha t.ex. rituella funktioner (för
närmare diskussion se t.ex. Weinstein 1995). Dessa element uppfattas också
som religiösa av representanter för institutionell religion, framför allt i den
meningen att rocken antas förmedla ett livsåskådningsinnehåll, ett budskap.
Det ligger därför nära till hands att se det kristna bemötandet av rocken som
bemötandet av en konkurrent på livsåskådningsfältet.

Denna avhandlings syfte är att studera den kristna rockdiskursen som
exempel på hur institutionell religion bemöter konkurrens. För att uppfylla
detta syfte utvecklas ett teoretiskt perspektiv och en begreppsapparat.
Begreppsapparaten syftar till att bidra till förståelsen av den kristna
rockdiskursen. Den kristna rockdiskursen används som exempel för att visa
hur begreppen och det teoretiska perspektivet kan tillämpas och kunde
tillämpas även i andra sammanhang.

Avhandlingen är en studie av ett empiriskt material, som inte tidigare
studerats i nämnvärd grad, ur ett visst teoretiskt perspektiv. Den vikt det
teoretiska perspektivet har för uppnåendet av avhandlingens syfte gör att
utvecklandet av detta perspektiv får en central roll i avhandlingen och blir
lika mycket ett mål i sig som ett medel för studiet av kristen rockdiskurs.
Avhandlingen bidrar inte med en heltäckande kunskap om den kristna
rockdiskursen, som en mer historisk genomgång kunde göra, men ger i
stället genom de använda begreppen en förståelse av diskursen.
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De teoretiska grundvalarna för avhandlingen hämtas hos Peter Berger och
Thomas Luckmann, dels deras gemensamma verk The Social Construction
of Reality (Berger & Luckmann 1987/1966), dels The Sacred Canopy
(Berger 1967). The Social Construction of Reality har blivit en
grundläggande text för den del av sociologin som kan kallas
konstruktivistisk. Den konstruktivistiska syn som denna del av sociologin
bygger på säger att samhället inte är att betrakta som en samling fakta som
existerar oberoende av oss, utan det upprätthålls gemensamt – konstrueras
socialt – i en ständigt pågående process. En sådan konstruktvistisk syn ligger
också till grund för denna studie.

Ovan konstaterades att avhandlingen studerar hur kristendomen förhåller sig
till rocken i egenskap av konkurrent på livsåskådningsfältet. En
utgångspunkt för avhandlingen är att dagens samhälle är pluralistiskt. Ett
pluralistiskt samhälle karaktäriseras av "a wide variety of religious and other
reality-defining agencies that compete for [our] allegiance or at least
attention" (Berger 1967: 127). Berger (1967) ser frågan om hur institutionell
religion förhåller sig till en sådan pluralistisk situation med många
konkurrenter som en mycket central fråga för religionssociologin (se kapitel
3). Denna uppfattning bildar här utgångspunkt för studiet av den kristna
rockdiskursen. Massmedia, inklusive media som förmedlar populärmusik,
ses som en mycket central exponent för den pluralism den institutionella
religionen har att bemöta (Hoover 1996; se vidare kapitel 2).

Disposition

Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling, bestående av denna del,
den s.k. kappan, samt sex artiklar. Fem av artiklarna är tidigare publicerade
(tre av dem i tidskrifter med referee-system). Tre av artiklarna är skrivna på
svenska och tre på engelska. Jag är ensam författare till samtliga artiklar.
Både i artiklarna och i kappan är en del av texten placerad i fotnoter.
Noterna är dels till för att komplettera den övriga texten med information
som jag inte ansett vara oundgänglig men som ändå kan vara klargörande
eller av intresse för enskilda läsare; dels för att kommentera eller föra dialog
med huvudtexten. Hänvisningar till artiklarna sker på det sätt som framgår
av Tabell 1. Hänvisningar till kapitel i kappan sker enligt den
kapitelnumrering som framkommer i innehållsförteckningen.
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Tabell 1. Artiklar som ingår i avhandlingen.

Artikel I  Kyrkan, rockmusiken och det pluralistiska
samhället. Teologisk tidskrift (101) 1996; 348-
359.

Artikel II Like a Prophet: On Christian Interpretations of a
Madonna Video. I: Ahlbäck, Tore (red.) 1996: Dance,
Music, Art and Religion. Åbo: The Donner Institute for
Research in Religious and Cultural History; 151-174.

Artikel III Djävulen i Österbotten. Om den österbottniska
rockdebatten på 1980-talet. I: Häger, Andreas
(red.) 1997: Populärkultur under press. Studier
av finländska tidningstexter om populärkultur.
Vasa: Institutet för finlandssvensk
samhällsforskning; 153-174.

Artikel IV The interpretation of religious symbols in
popular music. Temenos (33) 1997; 49-62.

Artikel V Moral Boundaries in Christian Discourse on Popular
Music. Research in the Social Scientific Study of
Religion (11) 2000; 155-171.

Artikel VI Kristna tidningar skriver om musik.
Opublicerad, 2000; 52 s.

Arbetet med de två första artiklarna påbörjades redan år 1993, och den sista
artikeln har skrivits färdigt under år 2000. Enligt principerna för
sammanläggningsavhandlingar bifogas de här i det skick de publicerats
(respektive, gällande Artikel VI, kommer att publiceras). Därav följer att
vissa diskrepanser mellan artiklarna är oundvikliga. Vissa upprepningar, i
synnerhet från Artikel I till Artikel II samt Artikel II till Artikel IV,
förekommer också. En kort resumé av artiklarna följer här.
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Artikel I är den centrala artikeln i avhandlingen. I den presenteras
avhandlingens teoretiska ram (se kapitel 3). Utgående från framför allt
Berger & Luckmann (1987) och Berger (1967) diskuteras en religiös
institutions förhållande till sin omgivning. Därefter tas några exempel
ur den kristna rockdiskursen upp som illustrationer av det teoretiska
resonemanget. Exemplen behandlar rockens ursprung, samt vilka budskap
rocken uppfattas förmedla.

Artikel II (som är skriven och publicerad före Artikel I) upprepar en del av
den teoretiska diskussionen, men har sin huvudsakliga tyngdpunkt på
diskussionen av några exempel. Artikeln diskuterar fyra texter som alla
handlar om ett och samma verk, en musikvideo kallad "Like a Prayer", med
popstjärnan Madonna. Fokus är framför allt på en text som förhåller sig
mycket positiv till videon i fråga. Den huvudsakliga utgångspunkten för
diskussionen är begreppet inkorporering (se kapitel 3). Därtill föregrips
symboldiskussionen från Artikel IV något.

Artikel III handlar om en dagstidningsdebatt om rockmusik i framför allt en
finlandssvensk dagstidning i början av 1980-talet. Huvudsakligen analyseras
den tidningstext som gav upphov till debatten. Texten ifråga är skarpt kritisk
till framför allt hårdrocken. I Artikel III studeras hur rocken avskärmas
genom att den definieras som djävulsk respektive kulturellt främmande.

Artikel IV är en av två artiklar där fokus är på en fördjupning av
den teoretiska diskussionen. Artikeln diskuterar tolkning av religiösa
symboler. I artikeln presenteras en modell utgående från semiotisk och
religionssociologisk teoribildning (se kapitel 6).

Artikel V diskuterar rockdiskursen utgående från begreppet gränser. Med
hjälp av Douglas (1966) behandlas framför allt hur den till rocken negativt
inställda kristna diskursen strävar till att upprätthålla dels ordnande gränser,
t.ex. mellan kön, dels gränsen mellan "oss" och "dem" (se kapitel 6).

I Artikel VI breddas avhandlingens empiri. Det studerade materialet är ett
annat än det som huvudsakligen används i de övriga artiklarna. Artikeln
innehåller även en vidareutveckling av de begrepp som introduceras i
Artikel I (se kapitel 7). I artikeln diskuteras populärmusikbevakningen i tre
svenska kristna tidningar från 1988 respektive 1998.
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Kappan är upplagd på följande sätt. Kapitel 2 utgör en kort
forskningsöversikt. Kapitel 3 utgör en teoretisk diskussion, med en
presentation av de begrepp som i avhandlingen utvecklas för att förstå den
kristna rockdiskursen. Kapitel 4 är en presentation av materialet, och kapitel
5 behandlar metodfrågor. I kapitel 6 fördjupas och konkretiseras det
teoretiska perspektivet framför allt genom diskussion av symboltolkning och
gränsdragning. Kapitel 7 är en avslutande diskussion, som bl.a. försöker
problematisera de teoretiska begreppen och hur de används i avhandlingen.

De artiklar som ingår i avhandlingen är i skrivande stund klara och till
övervägande del publicerade. Denna del, kappan, kunde därför skrivas som
en ren sammanfattning av artiklarna. Ambitionen är dock att ha en mer
dynamisk ansats, där artiklarna snarare bildar bakgrund till en ny och
självständig text som utgör både inledning och avslutning på avhandlingen,
och en kommentar till artiklarna. Förutom att det finns diskrepanser mellan
artiklarna finns det därför även diskrepanser mellan artiklarna och kappan. I
stället för att försöka dölja eller bortförklara sådana ses de här som en del
av den utveckling som (förhoppningsvis) skall ske under ett projekt som
spänner över sju år.

Kappan är alltså ingen sammanfattning av artiklarna, men bygger ändå till
stor del på innehållet i artiklarna. Vissa avsnitt i kappan bygger
huvudsakligen på enskilda artiklar. De två första avsnitten i kapitel 3
bygger på Artikel I. I kapitel 6 bygger avsnittet om symboler på Artikel IV
samt avsnittet om gränser på Artikel V. I kapitel 7 grundar sig diskussionen
om jämförande perspektiv respektive utvidgningen av begreppsapparaten i
hög grad på Artikel VI. De exempel på kristen rockdiskurs vilka
framkommer även i andra delar av kappan är med några få undantag
hämtade från de olika artiklarna.

Terminologi

Avhandlingen studerar "kristen" "diskurs" om "rock". Detta avsnitt
behandlar hur dessa och några närliggande termer förstås i denna
avhandling.

I avhandlingen studeras olika texter om rockmusik. Dessa texter kunde
tänkas gå under samlingsnamnet "debatt" om rockmusik, och denna term
används t.ex. i Artikel II. Jag väljer dock att i stället tala om "diskurs" om
rockmusik, och detta val skall kort diskuteras här.
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"Diskurs" hör till de allra mest omdiskuterade begreppen inom sociologin
under de senaste decennierna.1 Här är inte avsikten att gå in i denna
diskussion, utan snarare att för avhandlingens behov motivera användningen
av termen diskurs samt presentera en arbetsdefinition som anger hur termen
diskurs används i avhandlingen.

Denna arbetsdefinition har två led. För det första syftar termen diskurs här
på det offentliga samtalet om ett visst objekt, det som skrivs eller sägs
offentligt om ett visst ämne eller fenomen. För det andra ses en diskurs inte
som en reflektion av sitt objekt, utan diskursen uppfattas konstruera och
konstituera sitt objekt (Foucault 1972: 49; Fairclough 1992: 3). Den sociala
konstruktionen av t.ex. rock sker i hög grad i diskursen om rock. Diskursen
om rock är en ständigt pågående, kontinuerlig ny- och omdefiniering av vad
rock är, och en kamp om rätten att definiera rocken.2

De huvudsakliga motiven för att tala om diskurs snarare än debatt ryms i
arbetsdefinitionens två led. Diskurs är ett vidare begrepp än debatt, och
täcker bättre vidden av det material som studeras i avhandlingen. Att tala om
analys av den kristna "debatten" kunde också väcka förväntningar på en
analys av hur olika texter besvarar eller polemiserar mot andra texter, vilket
dock inte är en central frågeställning i avhandlingen. Diskursbegreppet har
också en annan teoretisk resonans i och med att det lyfter fram den sociala
konstruktionen av ett fenomen som t.ex. rock. Synen på diskursen som
social konstruktion är den viktigaste motiveringen för att här använda
termen diskurs.

1 Termen diskurs används inom olika discipliner för att beteckna talat språk, en längre
sammanhängande text, samtal mellan två parter, yttranden som uttrycker värderingar, text
med anknytning till en specifik institution, osv. (se Mills 1997). Den viktigaste
företrädaren för en sociologisk användning av begreppet är Michel Foucault.
Foucault (1972: 80) konstaterar att han infört tre nya sätt att använda begreppet diskurs:
som "the general domain of all statements", "an individualizable group of statements"
eller "a regulated practice that accounts for a number of statements". På annan plats i
samma bok betonar Foucault (1972: 49) att diskurser "systematically form the objects of
which they speak".
2 Som torde framgå av sammanhanget används termen "definiera" här – och i hela
kappan – i en vidare mening än att enbart gälla vetenskapliga definitioner.
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Termerna "kristen diskurs om rockmusik" och "kristen rockdiskurs" används
som synonymer.3 Termerna "rock", "rockmusik" och "populärmusik"
används främst tillsammans med ordet diskurs. Termerna används i
huvudsak som synonyma, även om populärmusik är ett vidare begrepp än
rockmusik. Termen rock används för att beteckna ett mer omfattande
fenomen, som inte enbart berör musik utan även en kultur med anknytning
till denna musik. Detta utesluter inte att termen rockmusik även inkluderar
sådant som inte är uteslutande musikaliska uttryck, såsom musikvideor eller
scenuppträdanden.

Inget egentligt försök att definiera rock eller rockmusik görs i avhandlingen.
Definitionen sker framför allt i materialet: det som i den kristna diskursen
om musik behandlas under paraplytermen rock förstås här som rock. Denna
ansats är en följd av synen på begreppet som socialt konstruerat i en diskurs
(för en närmare diskussion se kapitel 4.).

Det är inte allt som sägs offentligt om rocken som studeras, utan endast det
som kommer fram i en specifik kontext som får benämningen "kristen". Den
kristna diskursen avgränsas huvudsakligen enligt två kriterier (som
diskuteras närmare i kapitel 4). Det gäller dels det sammanhang i vilket de
studerade texterna publiceras och distribueras, dels vissa markörer i texten.
Om en text finns i en tidning som kommer ut i en kristen kontext, t.ex.
Svenska kyrkans tidning eller (Livets Ords) Magazinet, och/eller om en
författare t.ex. stöder sina argument på hänvisningar till bibeln, betraktas
texten här som en del av en kristen diskurs.

Vid ett antal tillfällen i avhandlingen talas om "institutionell kristendom"
eller "institutionell religion". Termerna används som benämning på en
religion som bärs upp av en institution, med den rollfördelning, de
kontrollmekanismer o.s.v. som förknippas med en sådan. Termen "kyrka"
används ibland, t.ex. i rubriken till Artikel I, som synonym med institutionell
kristendom. Betoningen på institutionell kristendom fungerar främst som en
markering av att den kristna rockdiskursen inte betraktas som uttryck för
privat religiositet utan som på olika sätt och i varierande grad (se kapitel 4)
förankrad i institutionaliserad, organiserad religion.

3 Den senare termen kunde även användas som benämning på den kristna rocken, om
man vill betona att den också är en diskurs, men den användningen av termen
förekommer inte i avhandlingen.
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Redan i detta inledande avsnitt har gjorts ett flertal hänvisningar till
begreppet religion. Frågan om definition av religionsbegreppet är ett
klassiskt problem inom religionssociologin. Såväl bredare funktionella som
smalare substantiella definitioner har sina nackdelar. Substantiella
definitioner kan kritiseras för att många fenomen som kunde kallas religiösa
exkluderas. Funktionella definitioner kan å andra sidan kritiseras för att de
blir för breda, för att de inte kan fungera som grund för distinktion mellan
religion och icke-religion och att "allt" blir religion.

Jag använder här i praktiken en smal substantiell definition, eftersom
termerna religion eller religiös i avhandlingen oftast syftar på kristendomen,
eller i vissa fall på religioner, såsom hinduism eller satanism, som diskuteras
i den kristna rockdiskursen. En smal definition fyller en klar uppgift
eftersom en distinktion mellan "religion" och "rock" är en förutsättning för
genomförandet av avhandlingens syfte. Denna religion i smal mening förstås
dock främst utgående från ett funktionellt synsätt som ett "symboliskt
universum" (se kapitel 3). Enligt detta synsätt kunde också rocken betraktas
som ett möjligt symboliskt universum.4 Men även om rockkulturen i vid
mening kunde tänkas fungera som ett symboliskt universum, och därmed
som en religion, så beskrivs "religion" och "rock" i avhandlingen som två
olika storheter, där den första i praktiken är lika med etablerad och
institutionaliserad kristendom.

Ett exempel på hur den smala religionsdefinitionen används, och på att den
inte är oproblematisk, framkommer i den distinktion som görs mellan
"kristen" och "sekulär" rockmusik. Distinktionen är svår att undvika, bl.a. på
grund av att en del av den materialbeskrivning som görs (framför allt i
Artikel VI) utgår från vilken typ av rock som behandlas. En definition av
"kristen" rock kan se ut på olika sätt. En möjlig definition, ur ett internt
kristet perspektiv, är den som framförs av Howard (1992: 123), som säger
att "C[ontemporary] C[hristian] M[usic] involves the pairing of a Gospel
message or Christian world view with popular forms of rock music." Enligt
denna definition är kristen musik sådan som har ett kristet budskap, medan
sekulär musik inte har ett sådant budskap. Definitionen lämnar dock den
svåra frågan om vad som är ett kristet budskap obesvarad. En annan möjlig

4 Forbes & Mahan (2000) diskuterar relationen mellan religion och populärkultur bl.a.
genom att se på populärkulturella uttryck som religion. Man kan också tänka sig ett
omvänt perspektiv, och se på traditionella religiösa uttryck som populärkultur
(Pettersson 1985).
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definition som också utgår från det eventuella religiösa innehållet, men som
inte är användbar som grund för en distinktion i detta sammanhang, är att
konstatera att var och en lyssnare avgör vilken rockmusik eller -text hon
eller han uppfattar som "kristen" eller "sekulär".

Den arbetsdefinition som här används är att kristen musik är producerad av
kristna, t.ex. utgiven på "kristna" bolag, som ägs och/eller initierats av
kristna kyrkor och samfund; och framför allt distribuerad i kristet ägda
bok- och skivbutiker eller – i fråga om live-musik – på festivaler eller
konserter med institutionellt kristna arrangörer; och konsumerad
huvudsakligen av personer som även på andra sätt är involverade i
institutionaliserad kristendom.5

I kapitel 5 diskuteras termerna "tolkning" respektive "användning" av en text
och där antas att de kan betyda samma sak. Termerna används i konsekvens
härmed synonymt och utbytbart; en tredje term som används för samma sak
är "läsning".

5 Jfr Romanowski (2000), som inte direkt presenterar en definition av kristen
populärmusik men som diskuterar den framför allt i termer av hur den produceras,
distribueras och konsumeras av evangelikala kristna.
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2. Översikt över forskningsläget

Det finns ingen akademisk tradition att tala om gällande studier av kristen
debatt om rockmusik, men jag har funnit några tidigare studier på området,
liksom en del angränsande forskning som är relevant för denna avhandling. I
detta kapitel diskuteras denna tidigare forskning. Syftet med kapitlet är att
avgränsa avhandlingens uppgift i relation till forskningsläget. Den tidigare
forskningen har försiggått inom flera olika akademiska fält, såväl populär-
eller ungdomskulturforskning som religionsvetenskap. Här diskuteras några
exempel på studier inom dessa fält, samt något om teoribildningen på
området. I kapitlets första avsnitt tas upp hur diskurser om populärkultur
studerats, i det andra avsnittet behandlas (övrig) forskning om relationen
mellan religion och populärkultur.

Diskurser om populärkultur

I detta avsnitt diskuteras studier av diskurser om populärkultur. Efter en
inledande diskussion följer två underavsnitt. Det första underavsnittet är en
diskussion av det på detta forskningsområde centrala begreppet "moralisk
panik". Det andra underavsnittet går igenom några olika studier av diskurser
om populärkultur och i synnerhet populärmusik.

Studier av diskurser om populärkultur utgör en betydelsefull del av den
forskning som görs om populärkultur eller ungdomskultur. I Sverige (och i
viss mån även i övriga Norden) är denna forskning framför allt kopplad till
det som kommit att kallas "ungdomsforskning" (t.ex. Fornäs & Bolin 1995),
som också har beröringar med det fält som internationellt benämns "cultural
studies" (t.ex. Hall m.fl. 1980; Turner 1992).

En central frågeställning inom populärkulturforskningen är vad som gör att
vissa kulturella uttryck, till skillnad från andra, blir betraktade som
"populära", hur man skall dra gränsen mellan populärkultur och "finkultur".
Fornäs (1997) diskuterar olika möjliga kriterier – såsom estetiska kvaliteter
och mängden utövare eller konsumenter – och finner inga av dem
tillräckliga. Hans slutsats är:

Det finns helt enkelt ingen entydig och för alltid given gräns att ta
fasta på, utan klassifikationerna är kulturella konstruktioner,
upprätthållna av sociala aktörer inom mer eller mindre mäktiga
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institutioner och med hjälp av språkliga diskurser där kulturfenomen
bedöms och värderas inom inbördes stridande
tolkningsgemenskaper. (Fornäs 1997: 12)

Fornäs ser distinktionen mellan "populärkultur" och "finkultur", mellan
"högt" och "lågt", som en social konstruktion.6 Hur denna distinktion
konstrueras och upprätthålls i diskurser om populärkultur blir därmed en av
de centrala frågorna inom populärkulturforskningen. Många av de studier
som utgår från liknande material som denna avhandling ger exempel på hur
denna fråga behandlats i forskningen (Shiach 1989; Häger 1997).

Den kristna rockdiskursen kan, för att återknyta till ovanstående citat från
Fornäs (1997), ses som ett exempel på hur "sociala aktörer inom mer eller
mindre mäktiga institutioner […] med hjälp av språkliga diskurser" bedömer
och värderar kulturfenomen. Upprätthållandet av distinktionen mellan högt
och lågt uppfattas inte här som den centrala funktionen i den kristna
rockdiskursen, även om denna också kan förstås ur ett sådant perspektiv.7
De primära distinktionerna i den kristna rockdiskursen är enligt denna
avhandlings perspektiv snarare de mellan "oss" och "dem", och mellan gott
och ont (se närmare diskussion i kapitel 6).

Begreppet "moralisk panik"

Ett klassiskt begrepp inom forskningen om diskurser om populärkultur är
"moral panic", på svenska moralpanik eller moralisk panik (Cohen
1980/1972; Boëthius 1993; Thompson 1998). Begreppet används i studier av
närmast panikartade debatter i media och annan offentlighet. Debatterna
gäller frågor relaterade till värderingar och "moral", och särskilt till hur
moralen hotas bland och av ungdom. Många studier om populärkultur utgår
på olika sätt från detta begrepp, från Cohens (1980) klassiska studie av
engelska subkulturer, till nyare studier av debatter om videovåld i Sverige
(Höjdestrand 1997; Dalqvist 1998).

6 Användningen av termen "distinktion" utgår från Bourdieu (1984). För en studie av den
moderna ungdomskulturen utgående från begreppsparet högt/lågt, se Bjurström (1997).
7 Det förekommer å andra sidan också i den till rocken kritiska delen av den kristna
diskursen exempel på kritik av s.k. klassisk musik; t.ex. Arnroth (1991: 15), om "den av
asatron så inspirerade" Richard Wagner; eller Meller (1986: 81-84), om "onda" influenser
i den klassiska musiken.
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Begreppet moralisk panik används inte som sådant i denna avhandling,
eftersom materialet som studeras till största delen inte passar in under
begreppet. Inte minst gäller detta p.g.a. att begreppet enbart täcker skarpt
avvisande av t.ex. populärkultur, medan materialet här är mer
mångskiftande. Det kan dock vara meningsfullt att något närmare diskutera
begreppet moralisk panik, eftersom vissa aspekter av det kan vara belysande,
och eftersom det är så pass centralt i den forskningstradition där de allra
flesta undersökningar av debatter om populärkultur hör hemma. För att
placera min avhandling i sitt sammanhang kan det vara belysande att se på
både likheter och skillnader i jämförelse med studier av moralisk panik.

Thompson (1998: 8) räknar – utgående från Cohen – upp följande skeden i
en moralisk panik: något eller någon definieras som hot mot värden eller
intressen; hotet beskrivs i massmedia på ett lätt igenkännligt vis; den
allmänna oron eskalerar snabbt; myndigheter eller opinionsbildare reagerar;
paniken minskar eller resulterar i förändring. I det material som diskuteras i
avhandlingen finns inget exempel som fyller alla dessa kriterier på moralisk
panik. Det som möjligen ligger närmast är den österbottniska rockdebatten
på 1980-talet. Men inte heller den fyller alla kriterier, framför allt väckte de
mot i detta fall hårdrocken kritiska rösterna allt för mycket opposition (se
Artikel III). Oron för rockmusiken – "paniken" – spred sig inte till den breda
allmänheten utanför vissa av de kristna grupperna, och inte heller till
myndigheter, eller till andra betydelsefulla opinionsbildare än den person
som gav upphov till debatten.8

Begreppet moralisk panik, definierat enligt ovan nämnda kriterier, kan inte
användas som sådant på det material som studeras här. Det finns dock
särskilt i de två första av de led Thompson (1998) nämner, definitionen av
något hotande och presentationen av detta hot, klara beröringspunkter med
avhandlingens material. Dessa gäller hur man argumenterar, vilka det är som
debatterar samt orsakerna till panikerna.

Thompson (1998) lyfter fram olika kännetecken på hur man argumenterar i
en moralisk panik. Det första som skall nämnas är överdriften eller
disproportionaliteten, att argumenten inte står i proportion till det som
beskrivs. Det gäller vilken fara som hotar, hur många som är i riskzonen att

8 Innehållet i debatten blev dock allmänt känt, och argumenten återanvändes t.ex. ett par
år senare i ordkrig mellan syntare och hårdrockare på tidningarnas ungdomssidor (t.ex. i
Vasabladet 9.2.1985).
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drabbas, eller vilka effekter som det panikskapande fenomenet förväntas få.
En variant av disproportionaliteten är symboliseringen, att ett enskilt
exempel får symbolisera ett omfattande och komplicerat fenomen. De mest
extrema exemplen får representera helheten, t.ex. en enskild rockgrupp eller
ett musikstycke får representera helheten av rockmusiken (för exempel se
kapitel 6); i den svenska videovåldsdebatten fick en enskild film
(Motorsågsmassakern) representera hela videoutbudet (Höjdestrand 1997).

Ett annat exempel på tekniker som används i argumenteringen är
"signification spiral", ett begrepp som Thompson (1998: 19-20) lånar från
Stuart Hall. Det innebär att användningen av olika tecken förstärker
varandra. Det exempel Hall och Thompson använder är "student hooligans",
där ordet "student" får en negativ klang genom att kopplas till ordet
"hooligan". Termen "videovåld" är ett annat exempel. Ur den kristna
rockdebatten kan nämnas ordet "pornorock" (Ekeberg 1991: 92) (i kapitel 5
ges fler exempel).

Med Becker (1963) diskuterar Thompson (1998: 12-13) hur vissa enskilda
personer tar på sig rollen som "moralisk entreprenör" ("moral
entrepreneur"). Utgående från en absolut etik definierar de vilka fenomen i
samhället som är hotande, och vad de hotar (ibid.). Flera av de författare
vars texter diskuteras i avhandlingen kan betecknas som moraliska
entreprenörer. Detta gäller t.ex. Ann Ekeberg och Börje Hästbacka (se
kapitel 4), som åtminstone delvis agerar som enskilda individer snarare än
som representanter för en grupp.

Thompson (1998) framhåller också betydelsen av vad han kallar
intressegrupper – t.ex. religiösa sådana – för uppkomsten av moraliska
paniker. En grupp strävar efter att etablera en viss definition, en viss
beskrivning av ett fenomen genom att vinna gehör för denna i media, genom
att beskriva verkligheten i termer av ont och gott, och genom att presentera
extrema exempel som om de vore typiska (Thompson 1998: 17). I de
diskuterade exemplen på kristen diskurs om rockmusik finner man ett flertal
fall där det är tydligt att en grupp – ett samfund eller en kyrka – står bakom
en viss text. Ett exempel är Arnroth (1993), utgiven som bilaga till Livets
Ords tidning Magazinet och försedd med förord av församlingens ledare Ulf
Ekman. Däremot är det – i alla fall i den till rocken skarpt kritiska delen av
diskursen – inte alltid ett primärt mål att sprida en viss verklighetsdefinition
till allmänheten, utan snarare att definiera verkligheten på ett sätt som bidrar
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till avskärmningen från omvärlden (se kapitel 3).9 Det är inte heller de mest
spridda offentliga media som används, utan snarast organisationernas egna
organ, och man riktar sig till de egna leden snarare än till allmänheten.

Som ovan konstaterats spelar diskussionen om former för och mekanismer i
de moraliska panikerna en stor roll i studiet av dessa, men frågor om orsaker
berörs också. Den centrala förklaringen har redan berörts: det uppfattas
handla om "generationsklyftan", om att ungdomar och det de gör väcker
panik hos äldre och etablerade. Det fenomen som väcker panik är därutöver
ofta något som uppfattas som ett nytt fenomen, som lättast upptas och
uppskattas av unga människor, t.ex. nya media – vissa forskare talar hellre
om "mediepanik" än om moralisk panik (Drotner 1992). En förklaring som
betonas av Höjdestrand (1997) är att den moraliska paniken strävar till att
upprätthålla en moralisk ordning, att bevaka gränsen mellan gott och ont.
Även Boëthius (1993) lyfter fram denna aspekt, och drar paralleller till Mary
Douglas' (1966) diskussion om gränsdragning (jfr kapitel 6).

I svaret på frågan om vilka som debatterar, vilka som ger uttryck åt panik,
kan man också söka svaret på frågan om varför. Med andra ord: en
återkommande förklaring till moraliska paniker är att de tjänar någons
intresse. Här finns en tydlig koppling till frågan om högt och lågt i kulturen.
Det som väcker panik är ofta ett kulturellt fenomen som i debatten definieras
som hemmahörande i kulturens lägre sfärer, och genom att ta avstånd från
detta fenomen placerar sig debattörerna i ett högre skikt – bland dem som
inte ser på video eller hör på rockmusik, till exempel.

Boëthius (1993) talar om en "ideologisk exploatering" av populärkulturen,
t.ex. i den svenska sekelskiftesdebatten om de s.k. Nick Carter-böckerna:

Högern använde Nick Carter för att försöka komma åt också annan
"smuts" som ansågs farlig utgående från den makthavande
borgerlighetens synpunkt: vänsterpressen, den socialistiska
agitationen och den "dekadenta" skönlitteraturen. (Boëthius 1993:
268)

Uttrycket "ideologisk exploatering" beskriver hur i alla fall en del av den till
rocken kritiska delen av den kristna debatten låter rocken stå för mycket

9 Ett exempel på detta är beskrivningen av musiken som framför allt en andlig företeelse
(t.ex. Arnroth 1991).
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annat som ses som negativt i det moderna samhället, från kommersialism till
förändrade könsroller.

Studier av debatter om populärmusik

Olika moralpaniker och debatter om populärkultur är således ett
betydelsefullt studieobjekt i populärkulturforskningen. Den panik som under
olika tider väckts av populärmusik har granskats t.ex. av Frykman (1988),
om dansen i Sverige under 1900-talet, och av Thornton (1999), om
ravekulturen. Frykman (1988) diskuterar motståndet mot dansmusik och
dansbanor i Sverige under 1930- och 40-talen, och kommer också in på det
motstånd som väcktes i kyrkliga kretsar. Han fokuserar på motståndet som
en fråga om disciplinering av ungdom, ur ett generations- men också ur
ett klassperspektiv.

Martin & Seagrave (1988) redovisar en historisk översikt över motståndet
mot rockmusik. De ser rockmotståndet som ett exempel på "the generation
gap" (Martin & Seagrave 1988: vii). Gemensamt för t.ex. Frykman (1988)
och Martin & Seagrave (1988), liksom stora delar av den övriga forskningen
om diskurser om populärkultur, är att de fokuserar på den markant kritiska
debatten – gällande rockmusiken på det som Martin & Seagrave (1988)
redan i titeln på sin bok kallar "Anti-Rock".

Grossberg (1993) är ett undantag från denna regel. Grossberg (1993)
diskuterar den amerikanska högerns relation till populärmusiken och tar upp
Bloom (1987), Parents' Music Resource Center10 och användningen av
rockmusik i George Bushs valkampanj 1988. På basen av dessa tre exempel
gör Grossberg en tredelning där han lyfter fram både en skarpt avvisande
(rejection) och en mer sorterande (discriminating) diskurs, samt en
övertagande (appropriating) praktik. Grossbergs tredelning har haft
betydelse för begreppsbildningen i denna avhandling (se kapitel 3).

Martin & Seagrave (1988) diskuterar även något det rockmotstånd som
förekommit bland kristna. Den kristna rock- och populärkulturdebatten har
också ägnats några särskilda studier. Brown (1996) studerar den
amerikanska evangelikala debatten om den evangelikala rörelsens

10 PMRC är en organisation i Washington DC, som under ledning av bl.a. Tipper Gore
(gift med Al Gore, i skrivande stund USA:s vicepresident) framgångsrikt verkat för
varningstexter på vissa rockskivor (Martin & Seagrave 1988: 291-314; Grossberg 1993).
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populärkulturella uttryck. Han talar om å ena sidan "traditionalister", som
avvisar varje form av modernt uttryck oberoende av budskap, och
"progressiva" ("progressivists") som anser att mediet är neutralt och
budskapet det som avgör. Han konstaterar att det finns skillnader i
klassbakgrund mellan dessa, så att traditionalisterna – som är
fundamentalister – har lägre medelinkomst och utbildning. Hans
huvudsakliga poäng är att den evangelikala subkulturen inte är enhetlig, och
att debatten om populärkultur är ett uttryck för en maktkamp bland de
evangelikala i USA. Browns studie har likheter med denna avhandling, i det
att bägge ser på kristen debatt om populärkultur, och betonar att den inte är
enhetlig. Den största skillnaden är att Brown (1996) inte ser på den del av
diskursen som behandlar den sekulära populärkulturen.

Inom ramen för strävan att etablera en ny akademisk disciplin kallad
"theomusicology" – som underdisciplin till musikvetenskap och parallell till
"ethnomusicology" – har publicerats några studier om religion och
populärmusik (bl.a. Spencer 1994a). Spencer (1994 b) diskuterar motståndet
mot populärmusik i USA under 1900-talet, i termer av ovilja att se
populärmusikens religiösa innehåll. Kritikerna har enligt Spencer endast sett
till populärmusikens "secular exterior" – som bedömts utgående från ett
"eurocentriskt" perspektiv – medan forskarna inom "theomusicology" vill se
till dess "interior religiosity" (Spencer 1994 b). Förklaringarna till motstånd
mot populärmusik är alltså enligt Spencer att kritikerna för starkt betonat
åtskillnaden mellan heligt och profant, att de varit eurocentriska och inte
kunnat se att den afrikansk(amerikansk)a kulturen har ett helhetsperspektiv
där det religiösa och det sekulära går hand i hand. Spencer (1994 b) vill i
stället betona att populärmusiken är religiös, dels för att den genom sitt
ursprung influerats av det afrikanska helhetsperspektivet, dels för att alla
människor – och därmed även all mänsklig verksamhet – egentligen är
religiösa. I det material som diskuteras i denna avhandling förekommer dock
många exempel på hur de mest stränga kritiker mot rocken tar upp just dess
religiösa element. Jag tolkar inte dessa exempel så att de stöder Spencers
antagande att kritiken bygger på att man inte ser rockens religiositet, utan
snarare så att rocken uppfattas uttrycka "fel" religion.

Gemensamt för många av studierna om kristen debatt om populärmusik är
att de fokuserar på rockmotståndet. Många av dessa undersökningar skrivs
därtill som en slags rockens apologetik: man strävar efter att på basen av
teologiska argument visa att rocken inte är så hemsk som debatten
framställer den. Man går så att säga in i debatten på dess egna villkor.
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Exempel på sådana studier är Björklund (1993) och Miller (1993). Sullivan
(1987), som behandlar amerikansk kritik mot Beatles, går också i polemik
mot rockmotståndarna. Men hans artikel rymmer även ansatser till
förklaringar, t.ex. att Beatles, i motsats till Elvis, i sin egenskap av unga och
britter var tillräckligt annorlunda än den amerikanska kristna högern för att
vara ett "safe target" för kritik (ibid.).11

Religion och populärkultur

Studier av religiöst emanerad eller religiöst influerad diskurs om
populärkultur och populärmusik utgör endast en del av forskningen om
religion och populärkultur. Här skall kort nämnas något om annan forskning
på fältet. Diskussionen gäller här dels forskning om religion, massmedia och
(populär)kultur generellt, dels forskning om religion och rockmusik.

Den religionsvetenskapliga forskningen om populärkultur är i hög grad
knuten till forskningen om relationen mellan religion och massmedia. Ett
centralt bidrag till den forskningen utgörs av antologin Rethinking Media,
Religion and Culture (Hoover & Lundby 1997). Forskarna som medverkar i
Hoover & Lundby (1997) studerar religion och massmedia med
utgångspunkten att religion blir mer och mer medialiserad, och att media i
allt högre grad fyller religiösa funktioner. Denna utgångspunkt är också
central i en annan antologi (Forbes & Mahan 2000), som är än mer
fokuserad på religion och populärkultur.

Hoover (1996) räknar upp ett antal teman eller forskningsuppgifter inom
området, av vilka undersökningar av meningsskapande är det tema som varit
centralt för de flesta involverade forskarna (t.ex. Linderman 1997). En av de
forskningsuppgifter som nämns – men som inte ägnas närmare
uppmärksamhet t.ex. i någon av studierna i Hoover & Lundby (1997) eller
Forbes & Mahan (2000) – är studiet av hur den institutionella religionen
strävar till att kontrollera användandet av religiösa symboler. En av
artiklarna i min avhandling ägnar sig explicit åt denna uppgift, och
avhandlingen som helhet kan sägas handla om den religiösa kontrollen av
spridandet av livsåskådningar. På så vis fyller min avhandling en lucka i den
internationella forskningen om religion, media och populärkultur.

11 I diskussionen av materialet i denna avhandling framkommer liknande exempel på att
rockmotståndet riktas mot det främmande; se Artikel I och III.
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Forskningen om religion och massmedia kan sägas ha två huvudteman: den
institutionella religionens användning av massmedia, och religiösa
funktioner i "sekulära" massmedia, i material producerat utan anknytning
(t.ex. i form av ägande) till etablerad religion. På motsvarande sätt studeras
också rockmusiken, och studiet av den kristna diskursen om rockmusik utgör
endast en liten del av hur relationer mellan religion och rockmusik studerats
akademiskt. Denna forskning har inte direkt koppling till uppgiften för
avhandlingen, men tas ändå kort upp här, för att påminna om att relationerna
mellan religion och rockmusik långt ifrån enbart handlar om hur man bland
religiösa talar och skriver om rockmusik.

Sociologen Deena Weinstein (1995) ser rocken som ett tecken på "de-
secularization", och talar om tre olika religiösa aspekter av rockmusiken. Det
gäller rockstjärnorna som idoler, "avgudar"; rockens rituella aspekter inte
minst i konsertsammanhang; och textuella aspekter, både i rockens innehåll
och hur den förstås och tolkas i diskursen om rock. Martin (1979; 1981)
lyfter också fram den rituella aspekten av rocken, i en diskussion ur
antropologiskt perspektiv. Rehal (1991) inför ett psykoanalytiskt perspektiv,
och talar om rocken som "religionssubstitut och orenhetsrit". Bossius (1998)
kombinerar ett musikvetenskapligt och ett religionspsykologiskt perspektiv i
en diskussion om identitetsutveckling hos unga män i relation till religiöst
influerad rockmusik såsom s.k. black metal.

Inom religionsforskning och teologi finns en hel del studier av religiösa
aspekter hos enskilda artister och deras verk, framför allt gällande
textinnehåll. En del av denna forskning har skett inom ramen för den ovan
nämnda disciplinen "theomusicology", t.ex. Shelton (1994) som behandlar
Willy Nelson. Exempel från annat håll är Halme (1989) som diskuterar den
finska artisten Juice Leskinen, Yamin (1990) som tar upp Bruce Springsteen
och Hulsether (2000) som behandlar Madonna. Några mer
populärvetenskapliga verk med motsvarande innehåll är t.ex. Greeley
(1988), Turner (1988) och Halme (1994), som tar upp olika artister – Turner
(1988) är en slags historik över religiösa teman i rocken – och diskuterar
deras kopplingar till framför allt kristendomen.

Schwarze (1994) försöker skissera grunderna för en rockmusikens teologi.
Han vill framhålla vikten av en sådan verksamhet, eftersom han uppfattar
rocken som "a means for salvation" och "a place of creative transcendence"
(Schwarze 1994: 81). Han lyfter även fram vissa av de tankegångar som är
viktiga i denna avhandling, när han betonar att en teologisk granskning av
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rocken framför allt är en fråga om teologins syn på religiös pluralism. Han
utvecklar detta vidare i sin varning för att i teologisk analys av enskilda
artister och deras verk "embrace someone who does not want to be
embraced" (ibid.) i en kristen sfär, och för att inte ha respekt för
självständigt konstnärligt skapande.12 Schwarze diskuterar inte närmare
några konkreta exempel på vad han avser. Däremot framhåller han Greeley
(1988) som exempel på teologi som har respekt för konstnären. För en
diskussion av några exempel på Greeleys analys, se kapitel 6 och Artikel IV.
Att Schwarze själv talar om rocken som ett medel för frälsning, och säger att
rocken är full av längtan efter det gudomliga (Schwarze 1994: 91), visar
enligt min mening på hur svårt det är att tala om rocken ur ett
religiöst/teologiskt perspektiv utan att riskera att "embrace someone who
does not want to be embraced" (jfr även diskussionen om den teologiska
rockforskningen i kapitel 4).

Populärmusiken är ett mycket litet tema inom religionsvetenskapen, men
helt nonchalerad är den alltså inte. Studiet av diskursen om rockmusik – eller
om populärkultur i allmänhet – har dock fått en mindre roll i
religionsvetenskaplig populärkulturforskning än i populärkulturforskning i
allmänhet. Fornäs (1997) utgår från att studiet av diskursen om
populärkultur rymmer ett konstruktivistiskt perspektiv, där man vill se hur
populärkulturen definieras och konstrueras diskursivt. Det konstruktivistiska
perspektivet är också införstått i begreppet moralisk panik. De
religionsvetenskapliga studierna av populärkultur har däremot ofta ett
perspektiv som snarare kunde kallas essentialistiskt: man studerar t.ex.
rocktexter för att se i vilken grad de har ett religiöst innehåll. Ett
konstruktivistiskt perspektiv, särskilt i synen på texter och tolkning (se
kapitel 5), betonar att en text inte har en given betydelse utan att betydelsen,
t.ex. ett religiöst innehåll, uppstår i tolkningen. Denna avhandling bidrar till
den religionsvetenskapliga forskningen om populärkultur genom att visa på
ett alternativ till en essentialistisk syn på rockmusiken.

12 Schwarze (1994) blir genom denna varning den text jag funnit som ligger närmast min
analys av inkorporering (se kapitel 3) i den kristna rockdiskursen.
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3.Teoretisk ram

Inledning

I denna avhandling studeras den kristna rockdiskursen som ett exempel på
hur det kristna symboliska universumet försvaras mot konkurrens. Detta
kapitel utgör en närmare diskussion av detta perspektiv. Kapitlet tar upp den
centrala delen av avhandlingens begreppsapparat. Två ytterligare teoretiska
spår, gällande tolkning av symboler respektive gränsdragning, tas upp i
kapitel 6.

I den tidigast färdigställda delen av avhandlingen, Artikel II, konstateras
att den kristna rockdiskursen är ett exempel på kristendomens förhållande
till konsten.13 I flera av de övriga artiklarna talas om att den kristna
rockdiskursen är ett exempel på relationen mellan institutionell religion och
det moderna samhället. Att jag i kappan talar om den kristna rockdiskursen
som försvar mot konkurrens betyder inte att dessa bägge tidigare
nämnda aspekter är irrelevanta. Rockmusiken kan ses som en konstform,
och detta framkommer också i den kristna rockdiskursen t.ex. i form av
kritik mot rockens estetiska kvaliteter. Rocken är också en del av det
(sen)moderna samhället, och vissa element i den kristna rockdiskursen, t.ex.
försvaret av gränser (se kapitel 6), kan förstås som att man förhåller sig
till rocken i dess egenskap av modernt fenomen. Den institutionella
kristendomens förhållande till rockmusik i egenskap av konst respektive del
av det moderna samhället ses här i enlighet med avhandlingens syfte som
exempel på hur institutionell kristendom försvarar sig mot konkurrens. Detta
kan också motiveras av att konsten har varit och är problematisk för
kristendomen bl.a. för att den är en konkurrent (jfr Weber 1963: 242-245),
och att det moderna samhället är problematiskt inte minst för att det är
pluralistiskt och rymmer många konkurrenter.

Konstaterandet att den kristna rockdiskursen kan ses som ett exempel på
relationen mellan religion och konst respektive religion och det moderna
samhället tjänar inte minst som en påminnelse om att en debatt, en diskurs,
en samling yttranden som den kristna rockdiskursen inte kan reduceras till
att betyda enbart t.ex. försvar mot konkurrens. Den kan också ses som ett

13 Detta konstaterande föranleds delvis av att Artikel II är publicerad i en rapport från en
konferens om religion och konst.
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försök att utöva social kontroll över unga människor, som medelklassens
försök att försvara den goda smaken, osv. Den tolkning som i denna
avhandling görs av den kristna rockdiskursen görs utgående från ett specifikt
teoretiskt perspektiv, och är en av många möjliga.

Den teoretiska ramen för avhandlingen hämtas från Berger & Luckmann
(1987) och Berger (1967). Den kan sammanfattas i tre huvudpunker. För det
första: en religion, ett "symboliskt universum", såsom kristendomen, bygger
sin förmåga att förklara tillvaron på ett förklaringsmonopol, på att den har
ensamrätt att ge tillvaron dess slutgiltiga mening. För det andra: detta
monopol hotas i en pluralistisk situation. För det tredje: detta monopol måste
därför försvaras. Dessa tre tankar diskuteras både i Berger & Luckmann
(1987) och Berger (1967), men i olika grad och i något olika termer. Berger
(1967) tar framför allt i bokens senare del i högre grad upp frågor om hur
institutionell religion, och empiriskt framför allt kristendomen, förhåller sig
till en pluralistisk situation, medan Berger & Luckmann (1987) ger mer
utrymme åt den teoretiska diskussionen om vad ett "symboliskt universum"
är, och hur det försvaras mot konkurrens. Berger (1967) formulerar
problemet, frågar hur en religiös institution kan relatera till konkurrens,
medan Berger & Luckmann (1987) ger vissa teoretiska svar – som jag i min
tur tillämpar på empiriska exempel. Referenserna här följer i huvudsak dessa
tendenser till skillnad mellan böckerna.

Kapitlet fortsätter i följande avsnitt med en diskussion av de två första av
punkterna ovan, kravet på och hotet mot ett förklaringsmonopol. Därefter
följer en diskussion om försvaret, samt ges några exempel på hur detta
försvar kan gå till.

Ett symboliskt universum i en pluralistisk situation

Berger & Luckmann (1987) utgår, liksom Berger (1967), från en
konstruktivistisk syn, som säger att verkligheten inte kan skiljas från vår
uppfattning om den, det finns ingen annan nåbar verklighet än vår
verklighetsuppfattning. De diskuterar de mekanismer genom vilka en viss
verklighet – eller med andra ord en viss verklighetsuppfattning – befästs i ett
samhälle; eller som titeln på deras bok säger: hur verkligheten konstrueras
socialt. Det främsta instrumentet för upprätthållandet av en viss verklighet
kallar Berger & Luckmann (1987) "symboliskt universum". Ett symboliskt
universum är ett integrerat och allomfattande system av såväl teoretisk som
normativ kunskap. Med "symbolisk" avses att verkligheten, det rådande
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tillståndet, legitimeras – förklaras och försvaras – med hänvisning till något
som går ut över den vardagliga verkligheten, något transcendent. Med
"universum" avses att denna legitimering gör anspråk på att vara universell,
total – inget man möter kan eller får lämnas oförklarat eller oförklarligt, och
att inga alternativa, konkurrerande förklaringar tillåts (Berger & Luckmann
1987: 113-115). De tydligaste exemplen på ett sådant symboliskt universum
finner man bland religionerna. Begreppet "symboliskt universum" kan också
förstås som i det närmaste synonymt med en religion (Berger & Luckmann
1987: 226; not 69), och som konstaterats i kapitel 1 är begreppet centralt för
hur religion förstås i denna avhandling.

Ett symboliskt universum bygger sin kapacitet att upprätthålla verkligheten
på att dess förklaringar inte i grunden kan ifrågasättas. Tvivlet hålls på
avstånd av det sociala sammanhang i vilket ett symboliskt universum
befinner sig, av den grupp människor som bekänner sig till en viss tro, en
viss uppfattning om verkligheten. Det sociala sammanhang som är grunden
för ett symboliskt universum kallar Berger & Luckmann (1987)
plausibilitetsstruktur – grunden för kunskapens trovärdighet.

För att fungera måste ett symboliskt universum per definition ha monopol på
de slutgiltiga svaren. I en konkret studie av hur ett sådant symboliskt
universum, kristendomen, försvarar sitt monopol finns det dock orsak att
något nyansera diskussionen. För det första bör påpekas att den kristna
reflexionen över sig själv, inte minst som den formuleras inom ramen för
akademisk teologi, även berör de problem som ett monopolkrav innebär i
mötet med det pluralistiska samhället (se t.ex. Okholm & Phillips 1995).
Därutöver är det också klart att monopolkrav kan vara av olika omfattning
och art. Anspråken på unik legitimitet att uttala sig om tillvaron kan tänkas
gälla det egna samfundet, viss form av organiserad kristendom, eller
kristendomen som helhet oberoende om och hur den är organiserad.
Anspråken kan också vara olika slag, och gälla absoluta sanningsanspråk för
en detaljerat utformad lära, eller krav på ensamrätt att uttala sig om vissa
frågor eller använda ett visst språk och vissa symboler. I avhandlingens
material kan man också skönja att det är möjligt att helt eller delvis avstå
från kraven på monopol och acceptera en pluralistisk situation (se kapitel 7).

I ett pluralistiskt samhälle, som det (sen)moderna, präglat av en mångfald av
konkurrerande livsåskådningar, ställs en institution som bär upp ett
symboliskt universum inför frågan hur man skall förhålla sig till den
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omvärld som så att säga inte lever i samma verklighet. Berger (1967: 156)
säger att religiösa institutioner ställs inför ett val mellan två möjligheter:

[…] the fundamental problem of the religious institutions is how
to keep going in a milieu that no longer takes for granted their
definition of reality. […] the two basic options open to them are
those of accomodation and resistance to the massive impact of
this milieu.

Berger framställer – genom ett idealtypiskt resonemang – ett val mellan att
försöka stå emot eller anpassa sig till det pluralistiska samhället. Motståndet
förstås här så att det i praktiken innebär avskärmning; jfr Berger (1967: 153)
där han i stället för "resistance" säger att religiösa institutioner "entrench
themselves", förskansar sig. Avskärmning innebär att man isolerar sig, drar
skarpa gränser. Ett rättroende "ghetto" utgör plausibilitetsstruktur, och dess
kapacitet att upprätthålla tron kan bevaras i den mån man lyckas med att
hålla det övriga samhället på avstånd. Anpassning innebär i sin tur att man
strävar till att behålla hela samhället som plausibilitetsstruktur; man försöker
anpassa religionen till det rådande samhället så att de allra flesta kan omfatta
den åtminstone på något plan – t.ex. genom formellt medlemskap.
Avskärmningen kan liknas vid en sekteristisk inställning, och anpassningen
vid en kyrklig (jfr kapitel 7 för närmare diskussion).

Devaluering och inkorporering

Berger (1967) konstaterar att religiösa institutioner i ett pluralistiskt
samhälle befinner sig i en situation där deras förklaringsmonopol hotas. I det
följande diskuteras utgående från Berger & Luckmann (1987: 130-134) hur
det symboliska universumets förklaringsmonopol, dess unika legitimitet,
försvaras. Kort kan sägas att monopolet försvaras genom att den pluralistiska
situationen i princip helt förnekas, eller som Berger och Luckmann (1987:
132) säger, nihileras.

Nihilering innebär ett försök att komma till rätta med sådant som
konfronterar det egna symboliska universumet, ett försök att begreppsligt
eliminera det som finns – eller hotar att finnas – utanför det egna symboliska
universumet:

[...] nihilation denies the reality of whatever phenomena or
interpretations of phenomena do not fit into that universe. (ibid.;
kursivering i original)
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Nihilering kan delas in i två typer, som i avhandlingen benämns devaluering
respektive inkorporering. Begreppen devaluering och inkorporering utgör
avhandlingens centrala begrepp för förståelse av den kristna rockdiskursen.

Devaluering innebär att det hotande nedvärderas, ges en "inferior ontological
status" (ibid.). Det som är främmande för det egna symboliska universumet
definieras som tillhörande en annan och lägre stående kategori. Det förklaras
som helt artskilt, och inte fullt ut "verkligt" – det hör inte hemma i kosmos
utan i kaos.

Inkorporering utgör en strävan att begreppsligt införliva allt i kosmos, i den
egna meningsfullt ordnade verkligheten.14 Det avvikande inkorporeras
genom att det benämns med, översätts till, de egna termerna, det egna
språket. Avvikelserna får sin "egentliga" mening genom att de tolkas i
termer av det egna symboliska universumet. Det som kunde ha sett ut som
ett hot mot och ett förnekande av det egna symboliska universumet, vänds på
så sätt till en bekräftelse av det.

Resultatet av devaluering och inkorporering är i princip det samma: man
förklarar att det inte finns något utanför det egna symboliska universumet.
Men inkorporering är, när den lyckas, mer definitiv: konkurrensen har i
princip försvunnit när den blivit en del av det meningsfullt ordnade kosmos.
Devaluering däremot måste vara en ständigt upprepad handling, även om det
som devalueras förpassas till en lägre klass, till kaos, kan det ändå alltid
sticka upp sitt huvud. Devaluering lämnar ett helt annat utrymme för
gnagande tvivel än inkorporering.15

De två typerna av nihilering kan ses i samband med de två lösningar Berger
ser på en religiös institutions dilemma i ett pluralistiskt samhälle.
Devaluering hör samman med avskärmning och inkorporering med
anpassning. Sambandet kan förstås på olika sätt. Den språkliga handlingen,

14 Raymond Williams (1976) använder också termen inkorporering i en motsvarande
betydelse (se Artikel II).
15 Enligt Thornton (1999) är det ett krav för rocken för att kunna uppnå trovärdighet,
"street credibility", att den orsakar moralisk panik – med andra ord att den devalueras av
etablissemanget. Man kan alltså tänka sig att inkorporeringen både i ord och handling på
så sätt är det ultimata motståndet mot rocken, som förlorar sin trovärdighet genom att
förklaras som "egentligen" kristen – eller "egentligen" kapitalistisk, osv.
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texten, kan i sig fungera avskärmande respektive anpassande. Det
främmande hålls på avstånd genom att det förklaras vara något annorlunda
och lägre stående, att t.ex. definiera rocken som djävulsk är i sig ett
klart avståndstagande. Att lägga ut det kristna budskapet hos en viss
"sekulär" artist kan i sin tur ses som en form av anpassning till en
pluralistisk situation.

Sambandet kan även förstås som att förhållandet till omgivningen
legitimeras genom någon form av nihilering. En konkret form av
anpassning, t.ex. reform av organisation eller gudstjänstliv, legitimeras i en
språklig handling genom att det nya förklaras vara en del av det symboliska
universumet, det inkorporeras. På motsvarande sätt legitimeras t.ex. en
social eller geografisk avskärmning från omgivningen genom att det man
avskärmar sig från devalueras.

I avhandlingen uppfattas devaluering framför allt som en form av
begreppslig avskärmning, och termerna "devaluering" och "avskärmning"
används mer eller mindre synonymt. I Artikel I ses sambandet mellan
inkorporering och anpassning på ett motsvarande sätt. Här antas dock att
relationen mellan dem är mer komplicerad. Inkorporering kan ses som en
form av anpassning t.ex. i och med att moderna former tas i bruk och
legitimeras. Men i och med att inkorporering också innebär ett förnekande
av en pluralistisk situation är det i grunden inte fråga om en anpassning till
det rådande samhället.

Berger (1967) talar inte explicit om hur ett symboliskt universum försvarar
sig genom nihilering – dessa termer används inte i The Sacred Canopy. Men
också där finns antydningar till en motsvarande diskussion som i Berger &
Luckmann (1987: 130-134). Ett exempel är en kort genomgång av hur
hinduismen förhållit sig till sin konkurrens:

But the fact that Hinduism, for instance, did not produce an
inquisition does not mean that it did not establish an effective
monopoly of reality-definition and legitimation in classical Indian
society. Rival definitions of reality were either absorbed into the
Hindu system socially and ideationally (by becoming a caste or sect
within Hinduism), or defined in such a way that they remained
religiously irrelevant for those within the system (thus all non-Hindu
were ritually impure to begin with, which allowed their "mad" ideas
to be neutralized in the consciousness of the Hindu as natural
expressions of their existential impurity). Where groups embodying
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rival definitions of reality were physically present on the territory of
the system, they were effectively segregated from Hindu society by
the same ritual tabus and thus prevented from "contaminating" the
world as defined by hinduism (the Zoroastrian Parsis are a good
illustration). (Berger 1967: 137-138; kursivering i original).

Berger beskriver hur hinduismen försvarar sitt monopol på att definiera
verkligheten genom att konkurrenter antingen inkorporeras – blir "absorbed"
– och görs till en del av hinduismen, eller avskärmas begreppsligt och vid
behov också fysiskt genom att behäftas med tabun. Bergers diskussion av
hinduismen i visar ett exempel på hur ett symboliskt universum försvarar sig
genom två olika slag av nihilering.

Berger (1967: 153) konstaterar att de två alternativ han ser för hur
institutionell religion kan förhålla sig till pluralismen är att betrakta som
idealtyper, medan det i praktiken oftast sker en kompromiss av något slag. I
kapitel 2 hänvisades till hur Grossberg (1993) gör en tredelning av den
amerikanska högerns förhållande till rockmusiken i en avvisande, sorterande
respektive övertagande strategi. I den kristna rockdiskursen kan man också
göra en liknande grovindelning, där delar av diskursen är markant avvisande
till all rockmusik, delar försöker överta eller införliva allt och delar av
diskursen fokuserar framför allt på kristen populärmusik och ignorerar
resten. Dessa tre deldiskurser inom den kristna rockdiskursen benämns här
den devaluerande, inkorporerande respektive sorterande diskursen.16

Inkorporering och devaluering är två olika mekanismer med hjälp av vilka
ett symboliskt universum kan försvaras mot konkurrens. Dessa mekanismer
får också ge namn åt två strategier där respektive mekanism dominerar. En
tredje strategi är den sorterande, som framför allt inkorporerar en form, men
som devaluerar den största delen av rockmusiken, den som inte har
anknytning till institutionell kristendom. Dessa tre strategier får i sin tur ge
namn åt tre deldiskurser, inom den kristna rockdiskursen, där respektive
strategi är förhärskande. Tyngdpunkten i avhandlingen ligger på de mer
"extrema" deldiskurserna, framför allt för att dessa bäst exemplifierar de
mekanismer, devaluering och inkorporering, med vilka även någon form av
sorterande kompromiss upprätthålls.

16 Den grupp Brown (1996) (se kapitel 2) benämner traditionalister använder en
devaluerande strategi, medan den grupp han kallar progressivister använder en
sorterande strategi.
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Exempel och diskussion

Artikel II tar upp exempel på såväl devaluering som inkorporering, med
fokus på det senare. Devalueringen är i fokus såväl i Artikel III som i Artikel
V. Sorteringen tas främst upp i Artikel VI. I detta avsnitt presenteras några
exempel på alla dessa tre strategier.

Den teoretiska utgångspunkten i två idealtypiska och i någon mening
motsatta begrepp kan lätt leda till att det empiriska materialet kan komma att
framstå som än mer polariserat än det skulle göra om man närmade sig det
utan hjälp av dessa två begrepp. Denna problematik behandlas i korthet i
detta avsnitt, bl.a. med hjälp av begreppet sortering, och den tas närmare upp
i kapitel 7.

Exemplen i detta avsnitt är i huvudsak hämtade från två svenska kristna
böcker om rockmusik, utkomna i början av 1990-talet. Den ena boken
(Arnroth 1991), som är utgiven inom ramen för den s.k. trosrörelsen,
använder jag ofta som exempel på devaluering. Den andra boken (Hansson
1990) har getts ut inom en svenskkyrklig kontext och används här som
exempel på inkorporering. Böckerna och deras författare presenteras något
närmare i kapitel 4.

Ett viktigt tema i den kristna rockdiskursen är rockens budskap, något som
är konsekvent med tanken att den kristna rockdiskursen utgör ett försvar mot
konkurrerande förklaringar av tillvaron. Arnroth (1991: 9) beskriver rocken
på följande vis:

Rockens värld har blivit ett av djävulens mest framgångsrika
arbeten. Där når han ut med sina budskap om uppror, fri sex,
homosexualitet, våld och nyandlighet. Där kan djävulen predika sina
predikningar utan att möta något motstånd.

På motsvarande sätt säger den finska pingstpastorn Leo Meller (1986) att
rocken har fem teman: sex, droger, uppror, österländska religioner och
satanism. I kapitel 5 ses några exempel på hur rocken definieras som
förmedlare både av "österländska religioner" (huvudsakligen hinduism)
och av satanism.

Att rocken i den devaluerande diskursen definieras som förmedlare av
"främmande" religioner är en del av definitionen av rocken som något
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främmande och annorlunda. I den inkorporerande diskursen definieras
rocken däremot som förmedlare av den kristna religionen, t.ex. då Hansson
(1990: 122) säger att

Bob Dylan, Prince, Madonna, U2 med flera har pekat på korset och
Jesu lidande som vår väg till frälsning.

Med hjälp av ett traditionellt kristet språkbruk säger Hansson att flera av de
största rockstjärnorna framför ett kristet budskap.

Madonna är en omtalad artist också i den kristna rockdiskursen. I Artikel II
diskuteras fyra olika svenska kommentarer till Madonnas i kristna
sammanhang kanske mest omdiskuterade video, "Like a Prayer".
Tyngdpunkten i den artikeln är på diskussionen av inkorporering, men två av
exemplen är hämtade från den devaluerande diskursen.

Ett av dessa exempel kommer från Arnroth (1991: 173), som skriver:

Madonna har liksom Prince blandat religion och sex i sin musik. I
videon till låten "Like a Prayer" dansar hon i underkläder framför tre
brinnande kors; hon dansar i samma underkläder inne i en kyrka
framför ett krucifix med en färgad Jesus-figur. Under sången
stigmatiseras hon, den svarte Jesus blir levande och tar Madonna i
famnen. Refrängen sjunger Madonna med en svart gospelkör.

Arnroths kommentarer till "Like a Prayer" exemplifierar flera av de
mekanismer som används i den devaluerande diskursen. Han presenterar en
– t.ex. i jämförelse med Hansson (1990) – mycket kortfattad och inexakt
återgivning av innehållet i videon. Arnroth nämner inte den händelse kring
vilken berättelsen i videon kretsar, ett överfall eller mord som bevittnas av
den karaktär som spelas av Madonna (Madonna 1990). Däremot
nämner Arnroth en scen där Madonna iförd endast underkläder skulle dansa
framför ett krucifix, men någon dans framför ett krucifix förekommer inte i
videon, och Madonnas klädsel kan också uppfattas som en klänning.
Kombinationen krucifix och underkläder fungerar däremot som en
hänvisning till att Madonna uppfattas överskrida vissa viktiga gränser, i detta
fall gränsen mellan sexualitet och religion (gränsbegreppet diskuteras
närmare i kapitel 6).

Hansson (1990: 97-99) ägnar större delen av sin diskussion av Madonna åt
videon "Like a Prayer". Bland annat genom att lyfta fram kyrkan som den
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plats där (den karaktär som i videon spelas av) Madonna får mod att våga
vittna till förmån för en oskyldigt anklagad, och genom att betona
kontrasterna i färgnyanser mellan ljusa och varma färger inne i kyrkan och
kalla gråtoner ute på gatan, tolkar Hansson videon som ett ställningstagande
för kyrkan. Kyrkobyggnaden i videon jämförs med "de böne- och
missionshus som finns runt om i byar i Sverige" (Hansson 1990: 97), och
Madonna inkorporeras på så vis även in i det egna nationella sammanhanget.

Hansson sammanfattar sin diskussion om "Like a Prayer":

Den tolkning av videon som ligger närmast till hands är att Madonna
vill visa att även om rasismen, hatet och våldet regerar på våra gator
och torg finns det krafter som aktivt vill stå emot detta onda och i
stället sprida godhet. Denna kraft ryms i kristen tro, den står att
finna inom kyrkan, den är självutgivande men ingalunda en lätt väg
att gå för den som vill följa den. Sårmärkena i Madonnas händer och
fångenskapen för helgonet/Jesus visar på att lidande och smärta kan
bli följden för den som vill gå kärlekens väg i denna onda värld.
(Hansson 1990: 98)

Madonna definieras i citatet inte bara som en taleskvinna för kyrkan, utan
genom en traditionell tolkning av den stigmatisering som är videons kanske
mest slående bild låter Hansson (som inte gör någon distinktion mellan
artisten och karaktären i videon) Madonna identifiera sig och identifieras
med den Jesus som fick gå igenom "lidande och smärta" för att han valde
"kärlekens väg i denna onda värld". I titeln till sin bok frågar Hansson
(1990) om man bland populärkulturens artister kan finna "Guds profeter?".
Inga entydiga svar ges, men i fråga om Madonna verkar boken åtminstone
antyda ett jakande svar.

Arnroth (1991) och Hansson (1990) erbjuder – åtminstone i sina respektive
diskussioner av Madonna – exempel på devaluering respektive
inkorporering. Här skall därutöver kort tas upp några exempel på den tredje
ovan nämnda strategin, som jag kallar sortering. Benämningen hänvisar till
att strategin har som syfte att sortera in rocken i bra respektive dålig – eller
kristen respektive icke-kristen – rock. Strategin tar sig huvudsakligen uttryck
i att man behandlar enbart den god(känd)a musiken, den kristna rocken, och
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i huvudsak ignorerar större delen av rockmusiken. Man inkorporerar rocken
som form, men man devaluerar eller ignorerar den "världsliga" rocken.17

Ett exempel på hur sortering kan gå till är att man i kristen rockdiskurs gör
jämförelser mellan kristna artister och sekulära motsvarigheter (se Artikel
VI). När en kristen tidning jämför den kristna artisten Miss Angie med den
sekulära gruppen Cranberries (Trons Värld 6/1998: 15), t.ex., är detta
dels en inkorporering av den form av populärmusik Cranberries framför,
men samtidigt en avskärmning från deras budskap. Det är en klar markering
att recensenten ifråga gillar Cranberries musik, jämförelsen innebär en
positiv beskrivning av den kristna artisten, men det är samtidigt en
markering att man inte behöver lyssna på Cranberries eftersom det finns ett
kristet alternativ.

Diskussionen om en sorterande strategi fungerar som en påminnelse om att
devaluering inte bara används i en enhetligt devaluerande diskurs, eller
inkorporering bara i en inkorporerande diskurs, utan att bägge mekanismer i
praktiken ofta används parallellt. I Artikel VI diskuteras detta tema närmare.
Men även material som används som exempel i de övriga artiklarna kan vara
mer komplext än vad som ibland framkommer: t.ex. Hansson (1990), som
jag ofta använder som exempel på den mest utpräglade inkorporerande
diskursen, tar avstånd från hänvsningar till djävulen i delar av hårdrocken.
Han skiljer sig dock från den devaluerande diskursen framför allt genom att
framhålla att hänvisningarna till djävulen enbart berör en liten del av rocken,
och han menar också att det varit fråga om en "trend" – han talar om
hårdrocken i ett kapitel kallat "Djävulstrenden" – som han när boken Guds
profeter? skrevs redan anser vara förbi (Hansson 1990: 62-68).18

Det finns alltså exempel i den kristna rockdiskursen på att devaluering och
inkorporering tydligt används sida vid sida. Man kan även tala om olika
grader av devaluering respektive inkorporering. Att stava namnet på en
rockgrupp fel eller att förväxla olika artister är en "mildare" form av

17 Samtidigt som den kristna rockmusiken är en kristen inkorporering av en modern
musikalisk form, kan den också ses som t.ex. en kapitalistisk inkorporering av kristet
budskap och kristna uttryck. Det är ingen enkelriktad process, utan en maktkamp där "He
[sic] who has the bigger stick has the better chance of imposing his definitions of reality"
(Berger & Luckmann 1987: 127).
18 Ett annat och kanske tydligare exempel på en svensk bok som i sin diskussion av
rockmusiken blandar inkorporering och devaluering är Sjöberg (1986).
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devaluering än t.ex. att jämföra rockmusiken med nazismen (Olsson 1983;
Ekeberg 1991: 58), som i ett kristet sammanhang i sin tur inte är ett lika
skarpt avståndstagande från rocken som ett försök att leda i bevis att
rockmusiken har ett sataniskt ursprung. Alla dessa tre betraktas dock i
avhandlingen som exempel på devaluering.

Man kan också finna motsvarande gradskillnader i användningen av
inkorporering. Det är en starkare inkorporering att antyda att Madonna
liksom Jesus på korset får sår i sina händer för att hon "går kärlekens väg i
denna onda värld" (Hansson 1990: 98) än att säga att hon behärskar det
kristna symbolspråket (ibid.). Inkorporeringen kan också vara mer eller
mindre specifik. Att säga att en sång kanske handlar om att få svar på bön
(Hansson 1990: 97) är att göra sången till en del av en ganska vagt
avgränsad kristen – eller kanske allmänt religiös eller andlig – sfär. Att som
Greeley (1988) (se kapitel 6) tolka Madonna i termer av en uttryckligen
katolsk teologi, eller som Hansson (se s. 29) tala om "böne- och
missionshus" i Sverige, är i sin tur att inkorporera artisten i fråga i ett mer
specifikt institutionellt sammanhang.

Inkorporering och devaluering kan också gälla olika nivåer, en enskild artist,
ett verk eller en hel genre, eller en grupp unga människor som lyssnar på en
viss slags musik, osv. Det är oftast inte så lätt att urskilja dessa olika nivåer i
de studerade texterna. Snarare fungerar argumentationen så att ett enda verk
får representera artisten i fråga och hela den genre och kultur hon eller han
ingår i (jfr kapitel 6).

Som konstaterats i föregående avsnitt kan både devaluering och
inkorporering förstås som legitimering av en avskärmande respektive
inkorporerande – och ibland kanske anpassande – praxis. I Artikel VI finns
exempel på hur praktisk inkorporering av rockmusiken, t.ex. i form av
gudstjänster med "sekulär" rockmusik, framhålls som något positivt. Att
överhuvudtaget i text legitimera existensen av en kristen populärmusik är i
denna mening inkorporering. I den devaluerande diskursen kan man å andra
sidan finna exempel på legitimering av en viss avskärmande praxis, t.ex. i
form av uppmaningar att förstöra sekulära rockskivor (Godwin 1988: 339;
Ekman 1993 a).

Devaluering och inkorporering kan ske genom urval och tolkning samt
genom att beskriva en inkorporerande eller avskärmande praxis. I bägge
deldiskurserna förekommer därtill mer eller mindre direkta uppmaningar till
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avskärmning respektive inkorporering. Godwin (1990: 112) talar för behovet
av "more separation", och den norske skivproducenten Erik Hillestad (Nytt
Liv 8-9/1988: 13) talar i sin tur mot bildningen av "ghetton" och för
definitionen av hela samhället och hela kulturen som kristen.

I den kristna rockdiskursen finns också exempel på vad som kunde
betecknas som uppmaningar till pluralism. Ett exempel är följande
ifrågasättande av gränsen mellan kristen och icke-kristen musik:

Finns det överhuvudtaget något man kan kalla kristen musik, och
vad eller hur är den i så fall? […] Är det överhuvudtaget rätt att tala
om en "vi" och "dom"-situation? (Trots Allt 3/1998: 35).

I stället för att ifrågasätta eller dölja gränsen mellan "oss" och "dem" genom
att inkorporera allt i en kristen sfär, menar skribenten att det inte finns någon
"kristen" musik överhuvudtaget, att ingen musik i sig hör hemma i ett kristet
symboliskt universum, men att man som kristen får lyssna på den ändå.19

Detta exempel antyder att den kristna rockdiskursen inte uteslutande kan
förstås som en nihilering av konkurrens. I en del av den kristna
rockdiskursen bejakas den pluralistiska situationen. Detta kan liknas vid en
denominationell religiös inställning, där kraven på unik legitimitet, på
förklaringsmonopol, har släppts eller åtminstone uppluckrats (McGuire
1992: 139). Denna form av bemötande av rocken diskuteras närmare
i  kapitel 7.

Avslutning.

Avsikten med detta kapitel har varit att presentera avhandlingens
grundläggande teoretiska perspektiv genom en diskussion av begreppen
devaluering och inkorporering. En fördjupning och konkretisering av det
teoretiska perspektivet följer i kapitel 6.

Begreppen devaluering och inkorporering används för att ge en förklaring
till hur man i den kristna rockdiskursen på olika sätt bemöter rockmusiken.
Den centrala tanken bakom begreppen är att såväl devaluering som
inkorporering tjänar till att försvara det egna symboliska universumet mot

19 Jfr även, Artikel I, not 10.



33

konkurrens. På så sätt kan till synes motsatta uppfattningar om en sång, en
artist eller om hela populärmusiken ha samma funktion.

Detta exemplifieras i föregående avsnitt med två kommentarer till Madonnas
video "Like a Prayer". Arnroth (1991) devaluerar Madonna och "Like a
Prayer" genom att uppenbarligen inte ta artisten på allvar och inte bekanta
sig med videon ordentligt, och genom att visa på hur Madonna hotar vissa
för honom viktiga gränser, inte minst mellan sexualitet och religion.
Hansson (1990) i sin tur inkorporerar Madonna genom att tolka hennes
video som förmedlare av ett kristet budskap, eller åtminstone som en klart
positiv inställning till kristendomen och kyrkan. Arnroth och Hansson
tolkar och värderar videon mycket olika. Men de har det gemensamt att
ingen av dem värderar Madonna och "Like a Prayer" så att säga för
deras egen skull. Varken Arnroth eller Hansson tillskriver Madonna ett
egenvärde och en egen självständig position i samhället och kulturen. Bägge
förhåller sig till henne genom att förneka henne rätten att komma med ett
annat budskap än kyrkan, antingen detta förnekande sker genom devaluering
eller inkorporering.
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4. Material

I detta kapitel presenteras avhandlingens material. Efter en översikt av
materialet diskuterar jag de viktigaste kriterierna för avgränsning av
materialet, att det är en "kristen" diskurs om "rock", samt presenterar några
av de författare vars texter analyseras i avhandlingen.

Översikt

Det material som studeras i avhandlingen hämtas från böcker och
tidningsartiklar, samt ett videoband (Boström & Lundström 1990) och en
serie ljudkassetter med inspelade predikningar (Ekman 1993 b). Nästan alla
exempel utgörs av skriven (eller talad) text, därutöver tas även några bilder
upp till kort diskussion.20 En förteckning över det material som refererats i
kappan eller artiklarna är inkluderad som bilaga.

Materialet kommer från Sverige, Finland och USA.21 Undersökningen gör
ingen jämförelse mellan dessa länder. Valet av material från dessa tre länder
har praktiska orsaker. Dels har det varit material som funnits lätt tillgängligt
och på språk jag behärskat tillräckligt för att göra en textanalys; dels har jag
valt material för de enskilda artiklarna utgående från var artikeln i fråga
publicerats. Att låta urvalet delvis styras av praktiska aspekter har varit
möjligt framför allt på grund av att analysen inte tar sin utgångspunkt i
materialet, utan i det teoretiska perspektivet. Detta diskuteras närmare i
följande kapitel.

Materialet kan indelas i två huvudkategorier: böcker respektive tidningar och
tidningsartiklar. Bokmaterialet har jag i huvudsak funnit genom att under
arbetes gång regelbundet leta i kristna bokhandlar i Sverige och Finland. Det

20 De bilder som närmare diskuteras är dels pärmbilden på Hansson (1990), dels en
illustration till Hästbacka (1983), och är av praktiska skäl endast beskrivna och inte
återgivna. I inget av fallen bedöms bilderna vara så centrala att det faktum att de inte är
tryckta i respektive artikel vore avgörande för analysen. I Artikel V hänvisas till en bild i
samband med en diskussion om hur denna bild förstås av Godwin (1988). I Artikel VI
nämns också några bilder, men i dessa fall är bildtexterna det huvudsakliga materialet
för analys.
21 Jag har även haft tillgång till en del tyskt material, som inte närmare analyseras i
avhandlingen. Ett exempel är Tischer (1989), vars diskussion av bl.a. Cat Stevens'
"Morning has Broken" och John Lennons "Imagine" utgör exempel på inkorporering.
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insamlade – men inte det refererade – bokmaterialet inkluderar mig
veterligen alla både nordiska och amerikanska kristna böcker om rockmusik
som distribuerats i dessa två länder under 1990-talet. Tidningsmaterialet har
insamlats genom sökningar i databaser och arkiv (Pressarkivet, Uppsala
Universitetsbibliotek; tidningen Dagens arkiv; Sibeliusmuseets arkiv, Åbo;
Bragearkivet, Helsingfors) eller genom tidigare kännedom.22

Materialinsamlingen har skett genom tre olika tillvägagångssätt. Jag har –
för studierna i Artikel II och III – valt ut material utgående från två större
fall eller "kritiska händelser": diskussionen om Madonnas "Like a Prayer"
respektive den österbottniska 1980-talsdebatten om rockmusik. Därutöver
har jag gjort en större mer svepande materialinsamling, på bokhandlar,
bibliotek och i arkiv. Och till sist har jag även – inom ramen för den studie
som presenteras i Artikel VI – gjort ett urval av ett bestämt tidningsmaterial
på två årgångar (1988 och 1998) av tre olika tidningar (& så vidare/Intro,
Nytt Liv/Trots Allt samt Trons Värld). Urvalsfrågorna diskuteras närmare i
följande kapitel.

Det äldsta materialet är från 1983, från den österbottniska rockdebatt som
närmare tas upp i Artikel III, det nyaste är de tidningar från 1998 som tas
upp i Artikel VI (se bilaga för förteckning över materialet). Förutom i
Artikel III (och kort i kapitel 7) diskuteras inte texterna med hänsyn till den
tid de publicerats. Det hade  varit möjligt att gå längre tillbaka i tiden –
kanske rentav till Svantesson (1942) – men då detta är en sociologisk
avhandling där syftet inte är att   göra en historisk översikt har detta inte
ansetts vara nödvändigt eller intressant (se närmare kapitel 7 angående
jämförelse över tid under den studerade perioden).23

22  Genom att jag alltid varit mer eller mindre aktiv i kyrkliga sammanhang har jag haft
hjälp av vad både jag själv och personer i min närhet på förhand känt till angående den
kristna rockdebatten. Detta gäller dels kännedomen om materialet till Artikel III, dels det
faktum att jag hittat till de kristna bokhandlarna i både Jakobstad, Åbo, Stockholm och
Uppsala.
23 Vill man göra skillnad mellan den kristna debatten om rock och den tidigare debatten
om "dansbaneeländet" – och det kan finnas skäl både för och emot en sådan
gränsdragning – flyttas gränsen för ett presumtivt längre tidsperspektiv inte bara fram till
rockens födelse utan i praktiken fram till den kristna rockmusikens uppkomst, för
Skandinaviens del i mitten av 1970-talet, då rocken blev ett aktuellt diskussionsämne i
kristna sammanhang (jfr Björklund 1993).
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Avhandlingen studerar delvis klart polemiskt material, som kunde kallas
kristen "rockdebatt" lika väl som det bredare "diskurs". Avhandlingen är
dock ingen analys av en debatt i den meningen att texter skulle studeras i
egenskap av svar på andra texter (några undantag finns i Artikel III). Det är
dock klart att inte minst den inkorporerande diskursen också kan förstås som
en reaktion mot meningsmotståndare i den devaluerande diskursen. Ett
exempel där detta syns klart är när Hansson (1990: 70-71) kritiserar vissa
rockmotståndare framför allt för att vara osakliga och dåligt pålästa.
Hansson (1990: 98) bemöter också rockmotståndet i sin diskussion av
Madonna (se Artikel II), då han ironiserar över reaktionerna på vissa
element i videon "Like a Prayer". Ett exempel på att den inkorporerande
diskursen kan bemötas i texter i den devaluerande diskursen är när Arnroth
(1991: 20-21) bemöter den ett år äldre boken av Mikael Hansson, och ställer
sig frågande till de positiva beskrivningarna av olika artister – "[d]en enda
artist man tvålar till är Carola" (ibid.) – och framför allt till bruket av ordet
"profeter" i bokens titel.

Ingen direkt jämförelse mellan bok- och tidningsmaterial görs. I Artikel VI,
där tidningsmaterialet är i fokus, observeras dock en skillnad mellan mer
journalistiskt bevakande tidningstext och den mer opinionsbildande eller
polemiska text som dominerar i bokmaterialet.

En speciell kategori material är olika akademiska teologiska diskussioner av
populärmusik. De som hänvisas till i artiklarna är Greeley (1988) och Halme
(1994). Greeley (1988) är den enda som citeras. Bägge de refererade verken
kan betraktas som mer eller mindre populärvetenskapliga, men har även
vissa teoretiska ambitioner. Bägge förstås i avhandlingen som exempel på
inkorporering. I kapitel 2 (se s. 18) hänvisas även till andra teologiska
studier av rockmusik, bland vilka det även finns exempel på vad som kan
förstås som inkorporering. Det faktum att akademiska verk även kan ses som
material för studium, som en del av den kristna diskursen om rockmusik,
uppmärksammar svårigheten att dra en klar gräns mellan "material" och
"tidigare studier". Frågan är intressant inte minst för att den också
uppmärksammar denna avhandlings position: att den handlar om den kristna
rockdiskursen utesluter inte att den i någon mening också kan vara en del av
denna diskurs.

Olika slag av bakgrundsmaterial har även använts. Sammanlagt tre bandade
intervjuer och två icke bandade telefonintervjuer har gjorts, med en av de
skribenter vars texter analyseras, med chefredaktören till en av de tidningar
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som studeras i Artikel VI, samt med två övriga informanter.24 Vid några
tillfällen hänvisas till CD-skivor, musikvideor eller webbsidor som bakgrund
till diskussionen.

"Kristen" diskurs

En avgränsning av materialet är den geografiska, en annan är den
kronologiska. Den viktigaste avgränsningen är dock att materialet har
hämtats från vad som benämnts som "kristen" rockdiskurs. Flera kriterier har
använts för att definiera vad som är kristen diskurs. För det första gäller det
olika slag av markörer i själva texten, där författaren identifierar sig som
kristen. För många författare är det en självklar utgångspunkt att de skriver i
egenskap av kristna, och de markerar ofta att så är fallet. Detta kan ske på
olika sätt. Ett ofta förekommande sätt är hänvisningar till bibeln, både
indirekt och genom citat (t.ex. Arnroth 1991: 11-13; Halme 1994: 51).
Hästbacka (1983) hänvisar till en kristen auktoritet på området. Hansson
(1990) markerar i texten sin tillhörighet genom återkommande diskussioner
om kyrkans roll i relation till populärkulturen.

Hansson (1990) har utgivits inom ramen för ett projekt kallat "Svenska
kyrkans bekännelsearbete", och boken är därmed också ett tydligt exempel
på ett annat centralt kriterium som kan användas som definition på "kristen"
rockdiskurs, nämligen det institutionella sammanhang där texten publicerats.
De flesta böcker och tidningar som studeras i denna avhandling har utgivits
inom ramen för ett kristet institutionellt sammanhang, t.ex. på förlag ägda av
kyrkor och samfund. Ytterligare ett möjligt kriterium är distributionen av
texten ifråga, böcker som framför allt eller enbart distribueras via
(fri)kyrkligt ägda bokhandlar kan redan av den anledningen ses som en del
av kristen rockdiskurs.

För den del av materialet som citeras och diskuteras i avhandlingen gäller att
de allra flesta citat har en direkt religiös referens, inklusive de som hämtas
från Ekeberg (1991), den författare vars institutionellt kristna förankring är

24 De sistnämnda intervjuerna är gjorda med tidigare medlemmar av församlingen
Livets Ord i Uppsala. Intervjuerna innehåller information som spelar en roll för vissa
delar av avhandlingen, men huvudsakligen berör de frågor som torde behandlas i en
kommande studie.
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mest oklar (se följande avsnitt).25 Ett avsnitt ur Larson (1987) som handlar
om homosexualitet och diskuteras i Artikel V är det tydligaste undantaget. I
en bok som explicit sägs ha "a Christian perspective" (Larson 1987: 194)
behandlas rockens upplevda relation till homosexualitet så gott som enbart
ur ett kulturellt perspektiv, med ett kort konstaterande om att "it is against
the will of God" (Larson 1987: 29). Detta faktum innebär inte att Larson
(1987) skall placeras utanför en kristen diskurs, utan snarare att den
kristendom Larson representerar har ett innehåll som är klart förankrad i en
viss kultur, och att denna kultur i sin tur legitimeras religiöst. I några citat i
Artikel VI ur skivrecensioner o.dyl. saknas direkta religiösa referenser, men
det intressanta i dessa citat är just det faktum att man t.ex. i Trons Värld
1/1988 recenserar en skiva utan att nämna dess religiösa innehåll – och det
hindrar inte att tidningen i fråga är en del av en kristen diskurs.

Det finns även andra exempel på framför allt rockmotstånd som kunde
analyseras på delvis liknande sätt som det som tas upp i avhandlingen. Den i
Sverige kanske mest kände rockmotståndaren är Allan Rubin (1986;
1996).26 Rubin fokuserar, liksom även Bohlin (1995), främst på kopplingen
mellan rockmusik och droger.27 Ett internationellt exempel som kan nämnas
är Bloom (1987). Dessa och andra exempel på "sekulärt" rockmotstånd (jfr
även Martin & Seagrave 1988) visar prov på samma inställning till rocken
som den kristna antirock-diskursen, men har inte en institutionell
kristen förankring, och använder inte i samma grad religionen som stöd för
sina argument.

Några skribenter vars texter analyseras

Definitionen av en viss del av diskursen om rockmusik så som "kristen"
diskurs innebär inte att denna diskurs är enhetlig. Det är tvärtom ett av
avhandlingens tydligaste resultat att den kristna diskursen är mångskiftande.

25 Citaten på temat uppror (Ekeberg 1991: 66) i Artikel I kan kopplas till den diskussion
som förs om djävulen på samma sida, men kanske inte så tydligt som antyds i
den artikeln.
26 Rubin (1996) ingår i katalogen till en utställning kallad "Mellan himmel och helvete".
Utställningen hölls på Nationalmuseum i Stockholm våren 1996 och arrangerades i
samarbete med Allan Rubin. Temat var ondskan i bild, med exempel från renässans,
barock och rock.
27 Bohlin är tulltjänsteman, och hans bok är utgiven av Generaltullstyrelsen. Författaren
skall inte förväxlas med sin namne Göran Bolin, forskare och lärare på Södertörns
högskola (jfr Fornäs & Bolin 1995).
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Även de skribenter vars texter studeras kan delas in enligt olika kriterier,
t.ex. samfundstillhörighet. Texterna studeras inte här primärt som uttryck för
enskilda individers åsikter, utan som illustrationer av ett teoretiskt
perspektiv. För att erbjuda en fylligare bild av materialet, och av
avgränsningen av den kristna diskursen, kommer här dock några av de
författare vars texter flitigast hänvisas till att kort presenteras.
Presentationerna fokuserar på författarnas institutionella förankring, deras
religiösa tillhörighet såväl som den förankring respektive författares alster
har eller har haft i ett institutionellt kristet sammanhang. Av dessa författare
är en finländare, Börje Hästbacka; tre från USA, Jeff Godwin, Bob Larson
och Andrew Greeley; och tre svenskar, Thomas Arnroth, Mikael Hansson
och Ann Ekeberg.

Av Börje Hästbacka analyseras framför allt en artikel som ingick i den
finländska tidningsdebatt som behandlas i Artikel III. På en direkt fråga
(Intervju med Börje Hästbacka) svarar Hästbacka att han hör till den
evangelisk-lutherska kyrkan och inte vill "sätta nån stämpel" på sig utöver
det. Han har även varit aktiv i organisationen Full Gospel Businessmen, som
han själv i annat sammanhang (Hästbacka 1982) beskriver som "en världsvid
karismatisk lekmannaorganisation på allkristen grund". Nämnas kan också
att den del av Finland varifrån (både jag och) Hästbacka kommer, liksom
stora delar av landet i övrigt, är starkt präglad av pietismen. Att Hästbackas
syn på rocken väckte intresse i institutionellt kristna sammanhang visas av
att han i samband med den debatt som studeras i Artikel III under 1983-84
höll föredrag om rockmusik i många kyrkor och församlingar i länet
(Blomqvist 1983; Intervju med Börje Hästbacka).

Bob Larson, som liksom sin amerikanske landsman Jeff Godwin
huvudsakligen behandlas i Artikel V, är en av veteranerna i det amerikanska
rockmotståndet. På baksidan av Larson (1987) berättas bl.a. att han är
ordförande i Bob Larson Ministries, har föreläst om "contemporary culture"
i mer än 70 länder och har ett dagligt radioprogram. Martin & Seagrave
(1988: 181-182) nämner honom som exempel på "fundamentalistiskt"
rockmotstånd. Enligt Bob Larson Ministries' hemsida28 är Larson även värd
för två tv-program varje vecka. På samma webbplats informeras också om
böcker han skrivit i ett stort antal ämnen, bl.a. om våldet i skolorna i USA.

28 www.boblarson.org; 15.3.2000.
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Jeff Godwin är inte lika känd som Larson – han nämns t.ex. inte av Martin &
Seagrave (1988) – men har under snart två decennier varit en av de mer
framträdande amerikanska rockmotståndarna, och också den vars böcker
verkar vara mest spridda i Skandinavien (vilket inte betyder att de finns i
varje bokhandel).29 Han har en verksamhet kallad "The Rock Ministries",
och koncentrerar sig i jämförelse med Larson mer på rockmusiken. Han och
hans fru Paula presenterar ett "Statement of faith", där de sin beskriver tro.30

I stora drag är innehållet en omskrivning av den apostoliska trosbekännelsen,
med tillägget att King James' bibelöversättning från år 1611 är "the Word of
God in the English language". Makarna Godwin återger också en kort
omvändelseberättelse och nämner att de hör till en baptistförsamling i
Bedford, Indiana.

Andrew Greeley är katolsk präst, teolog och internationellt känd
religionssociolog (se t.ex. Greeley 1989). I mitt material ingår en av
Greeleys texter om Madonna (Greeley 1988: 159-170); i en annan text
(Greeley 1993) analyserar han "Like a Prayer" och drar liknande slutsatser
om videon som Hansson (1990) (se s. 29-30). Greeley har även skrivit
skönlitteratur (Greeley 1981). Han har en tydlig institutionell hemvist i sin
egenskap av katolsk präst, och han markerar också denna hemvist på olika
sätt i sina texter om populärkultur (Greeley 1988; jfr kapitel 6).

Mikael Hansson, vars bok Guds profeter? – om tro och andlig längtan i
populärkulturen (Hansson 1990) framför allt diskuteras i Artikel II, är
församlingspedagog i en svenskkyrklig församling i Umeå.31 I bokens
förord (Hansson 1990: 7) betonas att boken inte är ett individuellt projekt.
Den har kommit till som ett resultat av en arbetsgrupp inom ramen för ett
projekt kallat Svenska kyrkans bekännelsearbete (jfr Gerhardsson &
Hansson 1984). Även om detta inte (på det sätt som antyds i Artikel II)

29 Två av de böcker av Godwin som ingår i avhandlingens material har jag köpt på den
kristna bokhandeln Proklama i Stockholm. Även Ekeberg (1991) har jag införskaffat i
denna bokhandel, som är formellt fristående men som åtminstone tidvis haft anknytningar
till trosrörelsen. What’s Wrong with Christian Rock (Godwin 1990) har jag lånat av min
bror, som spelar i ett kristet rockband och fått boken per post av en anonym avsändare.
30 Detta "Statement" har, liksom övrig allmän information om Godwin, hämtats från
nätet, www.freedomministries.org.uk/godwin; 15.3.2000.
31 Hansson är även i övrigt aktiv när det gäller diskussion om populärkulturens betydelse
för kyrkan. Han är bl.a. samordnare för EFS', Svenska kyrkans ungas och Svenska
Bibelsällskapets gemensamma satsning "Bibelsajten" (www.bibelsajten.nu/omsajten.htm;
2.4.2000). I Artikel II hävdas felaktigt att han skulle vara präst  i Svenska kyrkan.
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behöver innebära att boken har en officiell status i relation till Svenska
kyrkan, innebär det dock att den har en tydlig institutionell förankring.
Boken är ett tydligt försök till dialog med populärkulturen som jämbördig
partner, bl.a. räknar Hansson upp ett antal utmaningar som populärkulturen
ställer till kyrkan, gällande språk, makt osv. Att boken trots detta rymmer
mycket som här kan användas som exempel på inkorporering kan ses som
ett tecken på svårigheterna med detta slag av dialog.

Thomas Arnroth är den enda av skribenterna vars verk diskuteras i alla
artiklar.32 Han har skrivit två böcker om rockmusik. Den första, Dina
harpors buller (Arnroth 1991), kom ut på ett förlag, Trons Värld Ordbild,
med förankring i trosrörelsen och framför allt i Livets Ord i Uppsala
(Telefonintervju med Krister Holmström).33 Arnroth var vid denna tid
även musikredaktör vid samma förlags tidning, Trons Värld (se Artikel
VI). Arnroth var medlem i Livets Ords församling fram till 1995
(Informantintervju A; Informantintervju B). Dina harpors buller är försedd
med förord av musikern Ulf Christiansson, vid den tiden likaledes aktiv i
Livets Ord (se t.ex. Magazinet februari 1989; Trons Värld 14/1992). Hur
den kristna rocken spelade ut sin roll (Arnroth 1993) utkom som bilaga till
Livets Ords tidning Magazinet. Boken är försedd med förord av Ulf Ekman,
pastor i församlingen. I samma tidning (bl.a. Magazinet oktober 1993) skrev
Arnroth flera artiklar på samma teman. En av mina informanter berättar
(Informantintervju B) att ett centralt kriterium på vilken musik man fick
lyssna på eller inte lyssna på som medlem av Livets Ord i slutet av 1980-
talet var hur Arnroth hade bedömt musiken i Trons Värld.

Ekeberg (1991) är den av de i avhandlingen mer flitigt citerade böckerna
som är svårast att klart placera i den kristna rockdiskursen. Ann Ekeberg är
lärare och har bl.a. rest omkring i skolor och talat om rockmusik (Dahlström
1993). Jag inhandlade mitt exemplar av Ekebergs bok på en kristen
bokhandel, och har inte sett den någon annanstans. Boken har även fått ett

32 Detta inkluderar även Artikel VI, där synen på den enskilda skribentens roll i
sammanhanget genomförs mest konsekvent så att inga författarnamn nämns (och inte
alltid är att få reda på eftersom en del av materialet består av anonyma notiser).
Ytterligare en av de i den övriga avhandlingen citerade "deltagarna" i den kristna
rockdiskursen är representerad i materialet i Artikel VI, nämligen Per Harling.
33 Med trosrörelsen avses den grupp fria församlingar, med Livets Ord i Uppsala som
förebild och det mest kända exemplet, vilka i Sverige (och övriga Norden) bildades på
1980- och 90-talen, och som också har gått under benämningen "framgångsteologi" (se
Coleman 1991).
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positivit mottagande i den kristna dagstidningen Dagen (Nilsson 1991). I
övrigt är dock Ekebergs placering i ett institutionellt kristet sammanhang,
eller hennes genomslag där, oklart. Boken har getts ut på författarens eget
förlag och inga hänvisningar till någon samfundstillhörighet eller
motsvarande framkommer. Även själva texten ger i viss mån motstridiga
signaler. På flera ställen i boken talar Ekeberg (t.ex. 1991: 106) om "de
kristna", snarare än t.ex. "vi kristna". Men hon säger å andra sidan att "[v]i
måste gå tillbaka till de tio Budordens standard" (Ekeberg 1991: 139); och
att hon redan som barn blivit "vaccinerad" mot det som hon ser som negativt
i ungdomskulturen genom "Gud som haver", "havregrynsgröt" och "mamma
hemma" (ibid.; original i halvfet stil). Hon upprörs över en
religionskunskapsbok som ifrågasätter den heliga Birgittas uppenbarelser
(Ekeberg 1991: 23); och hon ägnar ett kapitel (Ekeberg 1991: 106-113) åt att
diskutera Uppenbarelsebokens nionde kapitel, som hon ser som en profetisk
förutsägelse av rocken. I Ekebergs diskussion av Upp. 9 finns dock också
exempel på svårigheten med att placera Ekeberg i en renodlat kristen
diskurs, då hon där också hänvisar till begrepp hämtade från andra
religioner, såsom chakra (Ekeberg 1991: 107).

Enligt de kriterier som nämndes i föregående avsnitt, att texten skall vara
antingen producerad eller distribuerad inom en kristen kontext, eller ha
innehållsliga referenser till kristendomen, gäller detta för alla de ovan
nämnda författarnas texter. För de flesta gäller också att alla tre kriterier
uppfylls. Med undantag av Ekeberg kan man också konstatera att det är
tydligt att skribenterna på ett eller annat sätt hör hemma i det jag kallar
"institutionell kristendom".

Rock?

I kapitel 1 konstateras att ingen närmare definition av rock presenteras i
avhandlingen, utan att begreppet definieras utifrån materialet. Detta innebär
inte att man kommer ifrån frågan om materialets begränsning på denna
punkt. I detta avsnitt diskuteras vilka grunder det kan finnas för att kalla
avhandlingens material för "rockdiskurs". Detta diskuteras först gällande
hela materialet, och därefter gällande det material som används, de exempel
som studeras.

En text antas här vara en del av rockdiskursen om det i själva texten finns
explicita anspråk på att behandla rock eller pop. Det enklast tänkbara
kriteriet på detta är förekomsten av termerna rock eller pop: säger en
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skribent att texten handlar om rock, anses det vara ett tillräckligt kriterium
på att texten är en del av diskursen om rock.

För flertalet texter av de ovan beskrivna författarna räcker detta kriterium för
att tydligt placera dem i en diskurs om rock. Börje Hästbacka (1983) nämner
redan i ingressen att artikelns tema är "hård- och punkrock". Den bok av
Bob Larson som studeras bär titeln "Larson's book of Rock" (Larson 1987). I
två av de tre böcker av Jeff Godwin vilka refereras till finns också ordet rock
i titeln (se bilaga); för den tredje (Godwin 1988) räcker det att läsa på
baksidan för att få bekräftat att boken handlar om rock. Situationen är
jämförbar gällande Thomas Arnroths böcker: om den ena deklareras i titeln
att temat är rock, om den andra (Arnroth 1991) sägs på baksidan att den
handlar om "den moderna rock- och musikkulturen".

Ekeberg (1991) är den text av de som exemplifierar devaluering i vilken
denna form av explicita anknytning till rock är minst tydlig, men den
förekommer också där. Bokens titel talar i allmänna ordalag om
"ungdomskultur", som i baksidestexten exemplifieras med rockmusik,
rollspel och dataspel (i den ordningen). Över hälften av boken handlar om
musik. I rubrikerna till dessa kapitel används konsekvent termen "musik". I
brödtexten talar Ekeberg omväxlande om både "musik" och "rockmusik".
Tittar man på de citat som diskuteras i avhandlingen är hänvisningarna till
rock helt explicita.

När det gäller de författare vars texter här används som exempel på den
inkorporerande diskursen är anknytningen inte lika tydlig som t.ex. hos
Larson eller Godwin. Hansson talar i titeln till sin bok (Hansson 1990) om
"populärkultur". I baksidestexten till Hansson (1990) sägs att "rockmusiker,
artister, regissörer och författare talar idag om sin religiösa längtan". Det
uttrycks att bokens avsikt inte är att enbart behandla rock, men rocken är ett
viktigt exempel på den populärkultur som tas upp. Bland de tretton exempel
som konkret nämns i samma text finns tio musiker, en film, en skådespelare
och en författare. I ett kapitel i boken tar Hansson upp exempel på olika slag
av konsertevenemang till förmån för politiska ändamål. Mellanrubrikerna till
kapitlets avsnitt lyder bl.a. "Rock mot apartheid", "Rock för mänskliga
rättigheter" och "Greenpeacerock". Bland de artister som medverkat
vid dessa evenemang nämns bl.a. Whitney Houston, Tracey Chapman
och (operasångerskan) Jessie Norman (Hansson 1990: 35). Även om
Hansson (1990) alltså tar upp exempel på flera artister vars musik inte
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självklart i alla sammanhang skulle kallas "rock" så placerar han dem gärna i
denna kategori.

Den bok av Andrew Greeley (1988) ur vilken några exempel är hämtade har
titeln "God in Popular Culture". Några av de artister som diskuteras i boken
är musiker, bl.a. Madonna och Bruce Springsteen, men Greeley skriver
också om författaren Stephen King och skådespelaren Bill Cosby. I denna
avhandling diskuteras endast ett kapitel i Greeleys bok, det som handlar om
Madonna. Henne beskriver Greeley (1988: 159) som "at the present writing
– the most popular Rock performer in the world".

I den del av avhandlingens material som består av de ovan diskuterade
böckerna är "rock" alltså en ofta använd benämning på det fenomen som
behandlas. Detta gäller även om de artister som behandlas inte alltid med
nödvändighet skulle definieras som rockartister i sekulär rockdiskurs – detta
gäller bl.a. Hanssons ovan nämnda soul- och operasångerskor eller Arnroths
(1991: 160) hänvisning till trubadurerna Jeja Sundström och Stefan Demert.
Genom att passa in även dessa artister under paraplytermen rock kan både de
inkorporerande och devaluerande skribenterna – med viss reservation för
Ekeberg – anses betona att det just är fenomenet "rock" man förhåller sig
till, och inte till vissa enskilda artister eller till sekulär kultur i allmänhet. Att
artister som Jessie Norman, Jeja Sundström eller Madonna, som minst lika
väl som rockartister kunde kallas operasångare, trubadur respektive
popsångare, av olika författare placeras in i kategorin "rock", kan sägas göra
det än mer befogat att tala om materialet som "rockdiskurs", som den diskurs
där fenomenet "rock" definieras.

Det material som studeras i Artikel VI är på flera sätt annorlunda än
avhandlingens övriga material. Den i detta sammanhang intressanta
skillnaden är att de olika kristna tidningar som studeras i den artikeln inte i
sin helhet är texter specifikt om musik. Två av de tre studerade tidningarna
karaktäriseras framför allt av att de riktar sig till ungdom. I dessa tidningar
är musik ett mer eller mindre viktigt tema i den mån det antas intressera den
unga läsekretsen. Den tredje tidningen har en åldersmässigt bredare
målgrupp, men inkluderar musiksidor riktade framför allt till tidningens
yngre läsare.

En av de studerade tidningarna har, särskilt i den tidigare av de två årgångar
jag tagit del av, en klart mer begränsad musikbevakning än de två övriga.
För den tidningen gäller att jag i Artikel VI diskuterar allt som skrivs om
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musik. De bägge övriga studerade tidningarna har en musikbevakning som
både är större till omfång och bredare till innehåll. Endast en del av det dessa
tidningar skriver om musik ingår i det här studerade materialet. I tidningen
Trots Allt 1998, till exempel, recenseras musik under två olika rubriker:
"Klassiskt & sånt" respektive "Pop & sånt", och det material som diskuteras
i avhandlingen kommer från den senare kategorin. I recensionerna i Trots
Allt 1998 används beteckningarna pop och rock som genrebeteckingar bland
andra, vid sidan av hiphop, country, ambient o.s.v. Ingen av termerna
används som paraplybeteckning under vilken man placerar allt man gillar
eller ogillar.

Avslutning

I detta kapitel har jag velat ge en översikt över avhandlingens material. Detta
har skett genom en beskrivning av de olika kategorierna av material, samt en
presentation av några av de författare vars texter utgör en stor del av det
studerade materialet. Tyngdpunkten i kapitlet har dock legat på diskussionen
om materialets avgränsning, på frågan varför man kan kalla materialet för
kristen rockdiskurs. Med hjälp av några enkla kriterier har större delen av
både hela det insamlade materialet och de avsnitt som används som exempel
i avhandlingen klart kunnat passas in i kategorin "kristen rockdiskurs".

Den text som – om man talar om boken som helhet och inte bara om de
avsnitt som diskuteras i avhandlingen – utgör ett möjligt undantag är
Ekeberg (1991), där framför allt anknytningen till institutionell kristendom
är otydlig. Även om stora delar av Ekebergs bok kan placeras i kristen
rockdiskurs så kunde man som helhet lika väl säga att den snarare hör
hemma t.ex. i en "konservativ populärkulturdiskurs" eller motsvarande –
även om det ena inte utesluter det andra. Men detta – och hela frågan om
avgränsningen av vad som är kristen rockdiskurs – är här trots allt av
underordnad betydelse, i och med att studien utgår från ett teoretiskt
perspektiv: om det i Ekeberg (1991) finns exempel som kan användas för att
illustrera det teoretiska perspektiv som här presenteras som ett sätt att förstå
den kristna rockdiskursen, så bidrar analysen av detta exempel till
förståelsen av denna diskurs, även om det vore så att den enskilda analysen
inte var en del av det empiriska studiet av den kristna rockdiskursen. Detta
diskuteras närmare i följande kapitel.



46

5. Metodfrågor

I avhandlingen studeras kristen diskurs om rockmusik genom analys av olika
exempel på hur rockmusik tas upp i kristna tidningar och böcker. I detta
kapitel diskuteras hur denna analys görs, och vilka förutsättningar den
bygger på.

Analysen bygger på två olika grundförutsättningar. Den första är materialet,
det faktum att det existerar och hur det ser ut. Den andra typen av
förutsättningar är de antaganden jag gör. Det gäller dels de teoretiska
antaganden om hur man kan förstå den kristna rockdiskursen, som
diskuterats i kapitel 3, och dels vad man kunde kalla metodologiska
antaganden, som skall beskrivas här. Dessa antaganden eller premisser är av
olika slag och av olika vikt. Det gäller generella antaganden, och sådana som
framför allt berör urval respektive analys.

Generella antaganden

Den teoretiska ramen i avhandlingen präglas av en konstruktivistisk
kunskapssyn. Denna syn har med nödvändighet också konsekvenser för
metodologin. Den innebär att de texter som utgör avhandlingens material
inte antas ha en essentiell eller given mening, utan deras mening skapas i
mötet med eller användningen av dessa texter.

Rorty (1992) förespråkar en sådan syn på texter och deras användning. Han
kallar sin syn på textanvändning – och även på metodfrågor mer allmänt –
för pragmatism, och jag tar här över den termen. Valet att benämna min
metodsyn pragmatism har den nackdelen att pragmatismen, som den
framställs av Rorty och som filosofisk riktning i vidare mening, kan föra
med sig många nya frågor som jag inte alls tar ställning till.

Orsakerna att jag trots allt väljer att tala om en pragmatisk metodsyn är flera.
Denna syn rimmar väl med den konstruktivistiska kunskapssyn som följer ur
den teoretiska ramen. Pragmatismen är också ett sätt att framhålla en strävan
till enkelhet i metoden, att det har en hög prioritet att inte använda mer
komplicerade verktyg än nödvändigt – ibland på bekostnad av att materialet
kunde ge mer information än det här gör. En pragmatisk metodsyn innebär
också en betoning av att metoden inte skall vara i centrum, på det sätt som
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den är t.ex. i mer utpräglad diskursanalys, men inte här där det teoretiska
perspektivet är centralt.34

Den metodsyn som här kallas pragmatisk hämtas i sin helhet från Rorty
(1992).35 En central tanke är att inte göra skillnad mellan att tolka en text
och att använda den, eller som Rorty (1992: 93) formulerar det: "all anybody
ever does with anything is use it". Att tala om tolkning som något annat än
användande av texten är enligt Rorty (1992) att anta att texten har en
essentiell, en gång för alla given betydelse, som kan abstraheras fram med
de rätta verktygen. Rorty framhåller att texten inte har någon sådan
essentiell, given betydelse, utan den erbjuder endast större eller mindre
möjligheter att säga "what you were initially inclined to say about it" (Rorty
1992: 92). Den är mer eller mindre lätt att använda för ett visst syfte, på det
sätt som de texter som ingår i denna avhandlings material används för att
visa hur kristen rockdiskurs fungerar som försvar mot konkurrens.

Rorty (1992) ingår i Umberto Ecos Interpretation and Overinterpretation
(Eco 1992), och är ett svar på Ecos huvudessä i samma volym. Eco vill i sin
tur betona att texten har egenskaper som begränsar den möjliga eller legitima
tolkningen, och att dessa egenskaper framför allt synliggörs genom de
tolkningar som är acceptabla "on the grounds of a consensus of the
community" (Eco 1992: 144). Rorty (1992) accepterar också tanken på att
texten har ett visst motstånd mot tolkning när han framhåller att olika texter
lånar sig olika väl till en viss användning. För att anknyta till Rortys egen
bild: det är möjligt att öppna en burk med en skruvmejsel, men skruvmejseln
är mer ägnad åt att skruva i skruvar med, och burken öppnas lättare med en
burköppnare. Och, som Eco (1992: 146) konstaterar, det går inte att använda
skruvmejseln som askkopp. På samma sätt som en skruvmejsel har vissa
egenskaper som gör den mer eller mindre lämpad – eller omöjlig – för viss
användning, så kan ett språkligt yttrande antas ha vissa egenskaper, som –
om än inte lika tydligt som hos en skruvmejsel – begränsar dess användning.

Ecos "consensus of the community" kan jämföras med vad Fornäs (1997) (se
citat s. 10-11) – utgående från Fish (1980) – kallar "tolkningsgemenskaper".

34 För en diskussion om det jag kallar utpräglad diskursanalys, se t.ex. Brown & Yule
(1983).
35 Rorty diskuterar metod också i andra sammanhang, t.ex. Rorty (1995: 91-96). Den
plats synen på metodfrågor har i Rortys pragmatism kan också se som ett (icke-
pragmatiskt) argument för att använda hans tankegångar som en utgångspunkt här.
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Tolkningen av en text är inte enbart ett samspel mellan text och läsare, utan
även andra läsare och läsningar fungerar som begränsning av de möjliga
tolkningarna (se nedan avsnittet Analys).

Rorty (1992) betonar vikten av att inte göra skillnad mellan att tolka en text
och att använda den. Detta innebär inte att texten inte skulle studeras
noggrant och i den meningen tolkas. Och även om inga verktyg antas kunna
hitta en slutgiltig mening hos texten kan verktyg ändå användas. En
pragmatisk syn medför att det viktiga inte är vilka verktyg som används eller
hur de benämns, det viktiga är i stället vad som görs, hur texten används –
tolkas, analyseras. Benämningarna, terminologin, tjänar endast som försök
att hjälpa läsaren att förstå vad som görs. De kan vara mer eller mindre väl
ägnade till detta, och i värsta fall kan de hindra förståelse, om de används på
ett för läsaren ovant sätt, eller om de kommer för mycket i fokus.

Pragmatismen säger att huvudsaken är att analysen fungerar. Ett centralt
kriterium på om analysen fungerar är intersubjektivitet. Min analys fungerar
om den verkar rimlig för den läsare som har satt sig in i (och accepterat) de
teoretiska och metodologiska utgångspunkterna för analysen. Diskussionen i
detta kapitel strävar till att genom en redogörelse för studiens premisser och
dess utförande öka möjligheterna till intersubjektivitet.

Ett sista grundläggande generellt antagande gäller synen på relationen
mellan begrepp och empiri. En central utgångspunkt är Webers diskussion
av idealtyper. Ritzer (1992: 114) diskuterar Webers syn på idealtypiska
begrepp och konstaterar:

In Weber's view, history is composed of unique empirical events;
there can be no generalizations on the empirical level. Sociologists
must, therefore, separate the empirical world from the conceptual
universe that they construct. The concepts never completely capture
the empirical world, but they can be used as heuristic tools for
gaining a better understanding of reality. With these concepts,
sociologists can develop generalizations, but these generalizations
are not history and must not be confused with empirical reality.

Man kan alltså inte säga att en text är inkorporering, även om den
terminologin av stilistiska skäl ofta används i avhandlingen, utan en text kan
bara förstås som t.ex. inkorporering. Begreppen fångar inte den empiriska
världen men kan användas som heuristiska – tankeväckande – verktyg för
att förstå denna värld av empiriska fenomen, t.ex. kristna texter om
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rockmusik. Denna syn på relationen mellan begrepp och empiri är
en viktig utgångspunkt för avhandlingens analys av exempel ur kristen
rockdiskurs.

Urval

Det material som studeras i avhandlingen består i huvudsak av tryckta
texter, samt av några offentligt utgivna och distribuerade bild- och
ljudinspelningar. Man kunde kanske även tänka sig att den kristna diskursen
om rockmusik, eller i alla fall kristna inställningar till rockmusik, kunde ha
studerats på andra sätt, genom en intervju- eller rentav enkätundersökning.
Det första stora (ur)valet görs alltså i beslutet att studera befintligt material.
En viktig orsak till detta är att i s.k. spontanmaterial, material som inte
uppkommit på forskarens initiativ, minskas problemet med forskaren som
felkälla. Det teoretiska perspektivet, studiet av den kristna rockdiskursen
som social konstruktion av verkligheten, motiverar också ett studium av det
offentliga samtalet om rockmusiken. Ett första antagande gällande urval är
alltså att materialet i sin egenskap av spontanmaterial är väl ägnat för
ifrågavarande studium.

Det material jag samlat in i samband med avhandlingsarbetet är – som fallet
ofta är inte minst i samband med kvalitativ textanalys – mycket större än det
material som analyseras. Det sker alltså ett urval, gällande dels vilket
material jag över huvud taget tar del av (se kapitel 4), dels vilka av de
insamlade och lästa texterna, samt vilka avsnitt ur dessa texter, som citeras
och diskuteras. Detta urval är nödvändigt av praktiska skäl, men bör även
vara metodologiskt motiverat eller åtminstone försvarbart.

Den princip som i denna studie huvudsakligen styr urvalet kan kallas
fallstudielogik. Termen "fall" tolkas här som tillämplig både på en specifik
debatt eller ett specifikt diskussionstema i den kristna rockdiskursen – som
den österbottniska 80-talsdebatten om rockmusik eller diskussionen om
Madonnas video "Like a Prayer" – och på en enskild text eller ett enskilt
citat. Silverman (1985: 113) beskriver principen för fallstudielogik så här:

 [...] in a case study, the analyst selects cases only because he
believes they exhibit some general theoretical principle. His
account's claim to validity depends entirely on demonstrating that
the features he portrays in the case are representative not of a
population but of this general principle.
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De enskilda fallen förstås inte primärt som representativa för en större
"population" texter, utan för ett teoretiskt perspektiv, tanken på den kristna
rockdiskursen som försvar mot konkurrens. Validiteten bygger inte på
huruvida de enskilda exemplen i någon mening är typiska eller
genomsnittliga för en större mängd text, utan på hur väl jag lyckas
visa att ett kort citat kan förstås som t.ex. inkorporering. Strävan är att
åstadkomma intersubjektivitet, att göra analysen begriplig och acceptabel för
den enskilda läsaren. Även om det inte är nödvändigt är det därför tänkbart
att välja ut fallen så att det teoretiska perspektivet kan illustreras på tydligast
möjliga vis.36

Analys

I detta avsnitt diskuteras inledningsvis den syn på texter och tolkning som
ligger till grund för analysen som görs av avhandlingens material. Därefter
följer en kort diskussion om en metod kallad kritisk diskursanalys, och om
hur min analys förhåller sig till denna metod.

Texter och tolkning

Det antagande som ligger till grund för analysen är att en text är något som
tolkas eller används av dess läsare – inklusive den som producerat texten. En
text har som ovan konstaterats inte en given betydelse utan denna betydelse
skapas i mötet mellan texten och dess användare. Detta innebär för det första
att rocken, en enskild artist eller ett enskilt verk, kan tolkas och blir tolkat på
olika sätt av olika människor. Betydelsen hos Madonnas "Like a Prayer"
eller Led Zeppelins "Stairway to heaven" är inte oomtvistad, och inte en
gång för alla given, därför är den föremål för diskussion.37

36 Här förutsätts att det teoretiska perspektivet först har gjorts begripligt och har
accepterats av läsaren och att analysen utgår från detta perspektiv.
37 En konsekvens av en avhandlingens syn på texter och tolkning är att också betydelsen
i t.ex. en video med Madonna uppstår i mötet mellan videon och dess användare – också
när dessa användare heter Arnroth eller Hansson. Det är helt förenligt med avhandlingens
textsyn att t.ex. använda "Like a Prayer" för att läsa in ett religiöst budskap som inte varit
avsett av någon av videons producenter och att hämta religiös inspiration från denna
video. Det är däremot oförenligt med denna textsyn att framställa sin tolkning som den
enda möjliga, vilket inte alls alltid är fallet i den inkorporerande diskursen, men ofta nog i
den devaluerande, och försöka hindra andra användare från att göra en egen tolkning.
Framför allt är det inte förenligt med avhandlingens textsyn att propagera för sin tolkning



51

Inte heller betydelsen i t.ex. Hästbacka (1983), eller Hansson (1990), är
självklar eller given, utan den skapas i (i detta fall) mitt möte med texten.
Man får anta (och kan i vissa fall också veta38) att min(a) tolkning(ar) av
texterna i materialet är en annan än skribenternas egen, eller den tolkning de
förutsätter att deras läsare skall göra. Detta följer framför allt av att mitt
perspektiv är ett annat. Det innebär inte att jag på något sätt tar avstånd från
skribenternas egna tolkningar av sina texter, eller de premisser de utgår
ifrån, utan enbart att jag utgår från andra premisser, från avhandlingens
teoretiska perspektiv. Speciellt vissa av de mest negativa texterna kan till
innehåll och formuleringar vara rätt överraskande och ibland verka närmast
löjeväckande för en person som betraktar rockmusiken som något värdefullt,
eller kanske som något i största allmänhet ointressant. Å andra sidan är det
åtminstone ibland lätt att ha förståelse och sympati för skribenternas avsikter
– t.ex. att skydda unga och värnlösa människor från något som kan förstöra
deras liv – utan att nödvändigtvis göra samma bedömningar av rockmusiken.

Ingen text existerar i ett vakuum. Mitt eller någon annans möte med en video
av Madonna sker inte förutsättningslöst, utan påverkas av t.ex. det man
tidigare vet om videon eller artisten. På samma sätt påverkas också mitt
möte med – min läsning eller användning av – t.ex. Hästbackas eller
Hanssons text av mitt tidigare möte med många andra texter. I min läsning
av de texter som analyseras i avhandlingen kan jag för det första ha varit
påverkad av min läsning av det populärmusikaliska verk som behandlas. I de
fall där detta uppenbart är för handen har jag försökt göra det så tydligt som
möjligt (inte minst i Artikel II).39

Min läsning påverkas också av läsningen av andra texter i rockdiskursen –
när jag känner igen ett visst element, t.ex. en viss typ av argumentering, så
tenderar jag att förstå det på samma sätt som jag gjort vid läsningen av
tidigare texter. Denna influens är inte oviktig, och den tydliggörs då jag i
artiklarna hänvisar till andra delar av mitt material än det exempel som för
tillfället analyseras.

genom att t.ex. utesluta dem som inte håller med om tolkningen från en kristen
gemenskap (t.ex. Godwin 1990: 23-26; Wilkerson 1985: 136).
38 Detta gäller f.ö. just Hästbacka, som jag intervjuat (se Artikel III), samt Hansson, som
jag haft epostkontakt med.
39 Man kan väl också tänka sig att det inte bara rör min läsning av enstaka verk, utan
också min uppfattning om olika artister eller om pop- och rockmusiken som helhet. Detta
är ofta svårare att både bedöma och tydliggöra.
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Jag har därtill påverkats av min läsning av de teoretiska texter som ligger till
grund för analysen, och detta uppfattar jag vara den viktigaste influensen på
min läsning, och den influens som är avsedd att få störst genomslag. En följd
av att den teoretiska utgångspunkten styr tolkningen av texterna är att jag i
de allra flesta fall presenterar endast en möjlig tolkning av ett exempel, i
stället för att erbjuda olika alternativa tolkningar. Det är ett exempel på att
utgångspunkten i det teoretiska innebär en begränsning av analysen.

Kritisk diskursanalys

En sista typ av texter som torde ha viss betydelse för min läsning av
materialet är texter som på olika sätt behandlar metodologiska teman, t.ex.
textanalys. Dessa influenser lyfts mycket sparsamt fram i artiklarna, och det
är i linje med min metodsyn att de inte skall ta för stor plats. I detta
underavsnitt kommer dock influenserna från metodlitteraturen att något
närmare beröras.

Fairclough (1992) diskuterar en metod som kallas kritisk diskursanalys, vars
huvudsakliga syfte kan sägas vara att kombinera den sociologiska ansats
som inryms i Foucaults diskursbegrepp – med fokus på makt och social
konstruktion – med analys av konkreta textexempel. Kritisk diskursanalys,
så definierad, är en ansats i vilken mitt eget arbete kan inrymmas. Huruvida
det jag gör "är" kritisk diskursanalys eller inte är dock sekundärt. Det
primära är att diskussionen i Fairclough (1992) kan användas för att säga
något om min analys av exempel ur den kristna rockdiskursen.

Analysen av en enskild text kan ske på tre nivåer, som Fairclough (1992)
kallar text, diskursiv praktik respektive social praktik. På alla tre nivåer är
studieobjektet själva texten, men man fokuserar på olika aspekter av den. Att
beakta alla tre nivåer innebär att man inte enbart studerar texten t.ex. ur ett
formalistiskt perspektiv utan att uppmärksamma sociala aspekter; eller att
man inte enbart fokuserar kopplingen mellan diskurs och makt, utan att se på
den roll t.ex. ordval kan tänkas spela.

Fairclough (1992: 86) sammanfattar den sociala praktikens nivå i termerna
ideologi och hegemoni. Den centrala frågan på denna nivå är vilka
ideologiska funktioner diskursen har. Här ses dessa funktioner, som tidigare
konstaterats, främst i termer av hur det kristna symboliska universumet
försvaras mot konkurrens.



53

Studier på den diskursiva praktikens nivå handlar om hur den analyserade
texten bygger vidare på andra texter, och om hur texten kan tänkas bli –
eller, om man kompletterar textanalysen med receptionsstudier, faktiskt blir
– mottagen av läsarna. Receptionsaspekten faller utanför denna avhandlings
syfte, men berörs något framför allt genom Informantintervju B. Däremot är
intertextualiteten – i vilken mån och hur den studerade texten bygger på
andra texter – central, eftersom de texter jag analyserar per definition
handlar om andra texter (i vid mening), närmare bestämt om olika delar av
populärmusiken. Därutöver berörs vid några tillfällen i artiklarna hur ett
studerat exempel bygger på andra texter i rockdiskursen, eller hur bibelcitat
används.

Den tredje nivån för analys är textnivån. Den centrala aspekten för mina
analyser är vokabulären: ordens betydelse, ordval och val av metaforer; men
även textens kohesion – hur texten hänger samman – berörs något. Det
grundläggande antagandet i analysen av vokabulären är att ord har – eller
bär – betydelse, att det spelar en roll vilka ord som används i en text. I de fall
där analysen gäller kohesion antas det att uppbyggnaden av meningar och
textavsnitt är betydelsefull.

Valet att fokusera på vokabulären bygger framför allt på att denna analys i
de flesta fall är tillräcklig för att demonstrera hur texternas illustrerar
avhandlingens teoretiska perspektiv. I många fall är inte ens en närmare
analys av vokabulären nödvändig för att exemplet skall kunna förstås utifrån
de teoretiska utgångspunkterna. En del av textanalysen görs på så vis redan i
valet av exempel.

Några exempel på textanalys

I det följande försöker jag med några exempel visa hur den textanalys som
görs i artiklarna kan förstås med hjälp av den diskussion som förs i
Fairclough (1992). Exemplen väljs medvetet nästan uteslutande bland dem
som diskuteras i artiklarna, eftersom avsikten inte är att analysera nytt
material, utan att diskutera analysen med en terminologi som (med enstaka
undantag) inte nyttjas där analysen görs i artiklarna.40 Det är åter igen

40 Det hade varit möjligt att även i artiklarna konsekvent diskutera utgående från de
termer som här tas upp, och kanske t.o.m. att gruppera materialet utgående från dem, men
då hade dessa termer blivit det centrala i analysen, snarare än kopplingen till teorin, så
som avsikten varit.
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viktigt att komma ihåg att det betydelsefulla i att applicera en viss
terminologi inte ligger på ett "ontologiskt" plan, i huruvida en viss mening
"är" elliptisk, eller ett enskilt ord "är" en metafor, utan i att terminologin kan
bidra till en förståelse av analysen (jfr citatet ur Ritzer (1992) ovan i
avsnittet Generella antaganden).

Kohesion

Ett sätt att göra textanalys är att studera hur olika delar av texten framstår
som sammanhängande, vad det är som binder samman olika delar av texten,
eller med andra ord, vad som skapar textens kohesion.

Ekeberg (1991: 92) skriver (i ett citat som diskuteras i Artikel II):

[Madonna] visar även upp sina händer som är märkta av
stigmatisering. Uttalande i Penthouse, september 1995: "Krucifix är
sexiga för det är en naken man på dem".

Förhållandet mellan meningarna i citatet är elliptiskt (Fairclogh 1992: 176);
det som binder meningarna samman är en underförstådd sats som inte skrivs
ut. Innehållet i denna underförstådda sats är framför allt att Madonnas
användande av stigmata som bild i en musikvideo genom det citerade
uttalandet, som antas vara gjort av Madonna, påvisas vara en hädelse.
Att satsen inte skrivs ut kan tolkas som att författaren ser det som en
självklarhet att denna slutsats skall dras, och därtill att läsaren också
förväntas dra denna slutsats när hon eller han fått del av den information
som Ekeberg bidrar med.

Ett annat exempel på ellipser är följande citat (som finns med i Artikel I):

Boy George säljer som tur är inte särskilt bra längre, men jag såg en
av hans videos på MTV. Proffsigt gjord, men full av indiska danser,
indiska symboler och så vidare. (Arnroth 1991: 114)

Citatet innehåller två ellipser, där satser ersatts med bindeordet "men". Den
första meningens "men" – som är det mindre intressanta – antyder att trots
att Boy George inte säljer så visas hans videor ibland på MTV. Den andra
meningens "men" kontrasterar videons proffsiga kvalitet med det "indiska"
innehållet. Underförstått säger bindeordet att även om videon har sina goda
sidor – att den är välgjord – så har den också sina dåliga: att den inkluderar
indiska danser och symboler. Att inte skriva rakt ut att det indiska uppfattas
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vara något dåligt, utan bara antyda ett sådant förhållande, implicerar att detta
skulle vara en uppfattning som delas av författare och läsare.

Det finns andra exempel i materialet på hur textens kohesion kan användas
som utgångspunkt för analys. Ett sådant exempel som kan nämnas här är de
avsnitt i böckerna i den devaluerande diskursen som har karaktären av listor
eller kataloger, t.ex. Larsons (1987: 29-33) diskussion om rock och
homosexualitet (se Artikel V). En mängd varierande (sällan
väldokumenterad) information om olika artister radas upp efter varandra –
ofta utan närmare kommentarer från författaren. Dessa katalogmässiga
uppräkningar binds samman av att de exempel som räknas upp alla förväntas
bli tolkade som exempel på samma fenomen, t.ex. på att rockmusiken
propagerar för homosexualitet.

Ords betydelse

Angående analysen av vokabulären tar Fairclough (1992) upp tre aspekter:
ords betydelse, ordval samt metaforer, och alla dessa tre är av vikt i
min analys.

I analysen av ords betydelse är vissa nyckelord centrala, och särskilt
sådana ord vars betydelse är föremål för någon slags omdefiniering i den
studerade diskursen. Ett sådant nyckelord i det material jag studerat är
förstås ordet "rock".

I Bonniers musiklexikon (1983: 366) kan man läsa:

Rock är en hårt rytmisk popmusikform, en vidareutveckling ur
1950-talets rock & roll.

I det material som citeras i denna avhandling sägs att rocken är bl.a.
"hinduiskt avguderi" (Wikman 1984), "musical muck" (Godwin 1990: 24)
och "the music of Antichrist" (Godwin 1990: 6). I mer indirekta försök till
definitioner, framför allt diskussioner om rockens ursprung, sägs bl.a. att

Rockens ursprung är uppror. Dess syfte är uppror. Dess medel är
uppror. Dess resultat är uppror. Detta uppror är från djävulen.
(Ekman 1993 b; även Arnroth 1993: 6)
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"Rock-livet" beskrivs i en text (Trons Värld 19/1998: 14) som "mörker",
"vansinne", "död" och "aids". I ett annat tidningscitat (Intro 3/1998: 10) sägs
att "Gud älskar rock".41

Många av dessa och andra omdefinieringar som finns i materialet är mycket
explicita. Det krävs inte särskilt mycket analys för att se att rock är ett ord
som används på ett annorlunda sätt i framför allt den devaluerande kristna
diskursen än t.ex. i ett musiklexikon, och att den kristna rockdiskursen utgör
en del i kampen om definitionen av begreppet "rock". Det finns säkert skäl
att göra en närmare analys av mer subtila omdefinieringar, men jag nöjer
mig med att ge några exempel i den följande diskussionen om nybildade ord.

Ordval

Gällande ordval vill jag ta upp två aspekter: nybildningar av ord samt lån
från religiöst språk.

Nybildningar av ord är en del i kampen om ords betydelse. Detta gäller inte
minst nybildade bindeord, där en term kopplas ihop med en annan för att ge
den en ny betydelse (jfr diskussionen om begreppet "signification spiral" i
kapitel 2). Sådana exempel, som berör definitionen av termen "rock" och
som citeras i artiklarna, är uttrycken "pornorock" (Ekeberg 1991: 92) och
"rockens föregångare i USA, blues- och voodoomusik" (Lundberg 1991); ett
ytterligare exempel som finns i materialet är "arson-oriented rock" (Larson
1987: 154). Rocken kopplas i dessa nybildade ord samman med tre (andra)
onda ting: pornografi, voodoo och mordbrand.

Ordval är en aspekt av intertextualiteten (Fairclough 1992: 191). Genom att
låna ord från en annan typ av diskurs och låta dem bli delar i nybildade ord,
kopplas den term som därmed omdefinieras samman med den diskurs
varifrån de lånade orden kommer. I de ovan nämnda nybildningarna blir
rocken en del av allmän omoral, beryktade främmande religioner samt
grov kriminalitet.

41 Dessa exempel är alla utom det sista från texter med markerat negativ inställning till
rocken. Att termen och fenomenet "rock" inte i samma mån är föremål för tydliga försök
till omdefiniering i den inkorporerande diskursen kan (så som diskuteras i Artikel I)
förklaras med att man försöker undvika uppenbara generaliseringar. Se dock kapitel 4 för
exempel på att försök till omdefiniering av begreppet rock kan sägas förekomma även i
den inkorporerande diskursen.
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En diskurs från vilken många ord i den kristna rockdiskursen lånas är vad
som kunde kallas den traditionella kristna diskursen. Det förekommer
direkta bibelcitat i delar av diskursen, och olika religiösa termer används
även så att säga i indirekt anföring. Detta föranleds ibland av att de verk som
diskuteras innehåller religiösa symboler (se kapitel 6) men religiös
terminologi lånas också in i diskursen i andra sammanhang.

I den devaluerande diskursen är hänvisningar till djävulen vanliga, även när
sådana hänvisningar inte förekommer i det verk som diskuteras. Det gäller
främst direkta uttalanden om att vissa rockmusiker eller rockmusiken som
helhet på något sätt är djävulens verk. Men det finns också exempel på
mindre direkta anspelningar, som kanske inte är så betydelsefulla som
nycklar till texternas betydelse, men som kan vara intressanta som exempel
på mer subtil argumentering. En sådan anspelning finns i Hästbacka (1983)
där följande anförs som exempel på s.k. baklängesbudskap:

Ett ord som "natas" blir "satan" baklänges.

Utan att säga det rakt ut antyder valet av exempel – i förbifarten och närmast
som en självklarhet – att "satan" är ett vanligt förekommande ord i
rocktexter, och i synnerhet i form av det bakvända ordet.

I de exempel från kristen rockdiskurs där valet av ord, snarare än direkta
påståenden om rockens karaktär, spelar en viktig roll, handlar dock dessa ord
oftare om något som ur den kristna skribentens perspektiv ses som positivt.
Hästbacka (1983) erbjuder också ett sådant exempel, då den person som
framhålls som finländsk föregångare i kampen mot rocken sägs planera ett
"riksomfattande korståg mot hård- och punkrocken" (ibid.).

Hansson (1990: 97) säger att tillsammans med bilderna i Madonnas
video "Like a Prayer" "lyser [sång]texten upp med en oerhörd religiös
klarhet". Om samma video sägs i Boström & Lundström (1990) (i
ett citat som också det tas upp i Artikel II) bl.a. att den är "bibliskt rik
på bilder". Orden "religiös" och "biblisk" används som ett slags
förstärkningsord, och har funktionen att starkare förknippa Madonna och
hennes video med kristendomen.
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Metaforer

En särskild kategori av ordval gäller bruket av metaforer.42 Utgångspunkten
här är att valet av metafor inte är irrelevant, att den bild man använder för att
avbilda något även har betydelse för hur man förstår det avbildade.
Fairclough (1992: 194) skriver:

[…] metaphors are not just superficial stylistic adornments of
discourse. When we signify things through one metaphor rather than
another, we are constructing our reality in one way rather than
another. Metaphors structure the way we think and the way we act,
and our systems of knowledge and belief, in a pervasive and
fundamental way.

Det material som analyseras i denna avhandling innehåller en rad olika
metaforer, och betydelsen hos dem är central i diskussionen av ett antal
exempel. Här skall några av dessa exempel tas upp som belysning av
metaforers betydelse.

Ett sätt att förstå vissa av hänvisningarna till djävulen i den devaluerande
diskursen är att se dem som metaforer. Ett exempel är när Arnroth (1991:
19) säger att

[...] det hörs samma buller från världens rockare, som hördes från
Satans harpor när han kastades ner från himlen.

Uttrycket "samma buller" kan inte förstås bokstavligen, utan det är fråga om
en bildlig jämförelse, en metafor. Valet av metafor är centralt för betydelsen
i denna sats. Det kunde gå att beskriva rockens "buller" genom jämförelser
med motorbuller, explosioner etc., men då skulle det centrala i budskapet –
kopplingen mellan rocken och djävulen – inte komma fram. Därtill är valet
av en metafor för framförandet av detta budskap troligen mer övertygande
än ett direkt påstående om att "rocken är djävulsk" eller liknande.
Metaforens förmåga att, som Fairclough säger, strukturera vårt sätt att tänka,
gör den till ett effektivt medel för argumentation.

42 Diskussionen i detta avsnitt gäller användningen av religiösa termer och metaforer i
texten, inte tolkningen av symboler som förekommer i de verk som diskuteras (jfr Artikel
IV och kapitel 6).
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Godwin (1988: 287) frågar sig om kristna rockfans tror att Gud lyssnar på

[…] the top 40 on His Heavenly transistor radio and boogies on over to
the four and twenty elders for a jam session. Jesus on drums?

Avsikten med valet av en sådan minst sagt ovanlig metafor kan antas vara att
visa på den kristna rockens omöjlighet. Godwins budskap är att kristendom
och rock är en omöjlig kombination, och med metaforens hjälp säger han att
den är lika omöjlig som han förutsätter att det är att tänka sig "Jesus on
drums" eller en himmelsk "transistor" som spelar topplistemusik.

Även i den inkorporerande diskursen används metaforer av olika slag Ett
exempel är när Hansson (1990: 122) som tidigare citerats (se s. 28) säger att
Madonna m.fl. artister "har pekat på korset och Jesu lidande som vår väg till
frälsning". Hansson hänvisar inte till någon text där någon av dessa artister
uttryckligen skulle ha talat om "Jesu lidande som vår väg till frälsning", och
än mindre avser han att de bokstavligen "pekar på korset". Han vill betona
att de nämnda artisterna framför ett kristet budskap, och han använder en
metafor för att förstärka sin poäng.43

Avslutning

En sociologisk undersökning av textmaterial ställer forskaren inför ett antal
val angående hur urval och analys skall göras. Alla val har sina för- och
nackdelar. Det viktigaste valet i denna avhandling gäller att inte göra en
utpräglad diskursanalys, där man närmar sig materialet utan teoretisk
förförståelse men med en mer sofistikerad metod, utan att i stället ta
utgångspunkten i teorin och förenkla metoden. Problemen med detta val är
av olika slag.

Ett problem gäller terminologin. Termen pragmatism har använts med
förhoppningen att den kan fungera som en beskrivning av vissa av de
centrala metodologiska utgångspunkterna, men termen är problematisk i och
med att den också kan betyda mycket annat än vad den betyder i denna

43 Hansson citerar på annan plats Bob Dylans "Saved" och Princes "The Cross", med
strofer som kan sägas vara innehållsligt besläktade med formuleringen i citatet, t.ex. "I've
been saved by the blood of the lamb" respektive "all of our problems will be taken by the
cross" (Hansson 1990: 75; 93).
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avhandling. Termer som kohesion och metafor kan medföra liknande
problem, om än på en annan nivå.

Som konstaterats kunde det insamlade materialet erbjuda mer information,
genom noggrannare analys, och/eller med en analys av en större mängd
material. Analysen i avhandlingen görs – i enlighet med den den
fallstudielogik som beskrivits i detta kapitel – med förhoppningen att den
skall vara tillräcklig för det syfte den skall fylla, nämligen att exemplifiera
och belysa det teoretiska perspektiv som ligger till grund för studien.

Ett annat val gäller avvägningen mellan att sträva till att vara så systematisk
eller så kreativ som möjligt. Här har principen varit att prioritera
kreativiteten framom systematiken. Detta är en konsekvens av att materialet
används först och främst för att illustrera ett teoretiskt perspektiv. Det ligger
också i linje med den pragmatiska metodsynen (Rorty 1995: 94).
Prioriteringen av kreativiteten kan också bidra till att avhandlingen visar på
de möjligheter som finns att göra kvalitativa analyser av texter.
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6. Fördjupning och konkretisering
av det teoretiska perspektivet

Inledning

I kapitel 3 diskuterar jag avhandlingens teoretiska ram, presenterar
avhandlingens teoretiska perspektiv och centrala begrepp, samt ger några
exempel på hur dessa begrepp kan användas för att förstå den kristna
rockdiskursen. I detta kapitel behnadlas tre sätt att precisera och konkretisera
det teoretiska perspektivet.

Detta sker delvis genom att två nya begrepp införs. I följande
avsnitt diskuteras symboler och tolkning av religiösa symboler i
populärmusik. Därefter tas gränser och gränsdragning upp. Bägge dessa
avsnitt innehåller såväl teoretiska resonemang som empiriska exempel.
Exemplen är, om inte annat nämns, hämtade från artiklarna. Kapitlet
avslutas med en diskussion om några mer konkreta tekniker för devaluering
och inkorporering. Denna diskussion grundar sig till skillnad från kapitlets
två övriga avsnitt inte på teoretiska resonemang utan på observationer av
materialet.

Som kapitelrubriken säger handlar kapitlet om en fördjupning snarare än en
utvidgning av det teoretiska perspektivet. Synen på den kristna
rockdiskursen som försvar mot konkurrens genom devaluering och
inkorporering ligger fortfarande till grund för förståelsen. Denna syn
fördjupas – preciseras och konkretiseras – här genom försök att se på hur
försvaret mot konkurrens sker, t.ex. genom försvar av rätten att tolka
religiösa symboler och genom försvar av olika gränser. Diskussionen om
symboler går dock ut över avhandlingens huvudsakliga tema så till vida att
den också något berör frågan om hur rockartister och fans eller konsumenter
använder symboler.

Termen "fördjupning" antyder att avhandlingen opererar med begrepp på
olika nivåer. Innan jag går in på en närmare diskussion av de ovan nämnda
teknikerna för devaluering och inkorporering skall avhandlingens
begreppsnivåer kort utredas. De olika begreppsnivåerna återges i Tabell 2.
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Tabell 2. Begreppsnivåer i avhandlingens analys av
kristen rockdiskurs.

Mål: Nihilering

Strategier: Inkorporering, devaluering,
sortering

Mekanismer: Inkorporering, devaluering

Tekniker: Gränsdragning, symboltolkning,
generalisering, "textmissbruk", osv.

Argumentering: "Signification spiral",
cirkelresonemang, hänvisningar till
auktoriteter osv.

Nihilering av konkurrensen, dvs. att konkurrensen förnekas och begreppsligt
förintas, kan sägas utgöra den kristna rockdiskursens mål. Devaluering,
inkorporering och sortering är tre strategier för att uppnå detta mål.
Devaluering och inkorporering är också benämningar på de mekanismer
med vilka dessa strategier genomförs, och de är begrepp som beskriver hur
ett symboliskt universum försvaras mot konkurrens genom att konkurrensen
nihileras (jfr diskussionen om strategier och mekanismer på s. 26).
Symboltolkning, gränsdragning, generalisering, osv. kallar jag tekniker,
olika sätt genom vilka rocken devalueras och inkorporeras i kristen diskurs.
Dessa kan i sin tur skiljas åt från de olika slag av argumentering som
används för att övertyga läsaren t.ex. om att rocken är av ondo. Exempel på
detta är bl.a. argumentation på basen av vetenskapliga eller
kvasivetenskapliga resultat, angående subliminala budskap i rocken (t.ex.
Hästbacka 1983; Ekeberg 1991: 72) eller rockmusikens effekt på krukväxter
(t.ex. Ekeberg 1991: 52-53; Arnroth 1993: 37-38). Denna nivå tas inte upp i
avhandlingen, utan är föremål för en kommande studie.

Symbolanvändning

I detta avsnitt diskuteras tolkningen av religiösa symboler i populärmusik.
De traditionella religiösa – inte minst kristna – symboler som förekommer
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även i "sekulär" populärmusik är ett återkommande tema i den kristna
rockdiskursen. Symboler såsom korset spelar en central roll i kristendomen,
och responsen från institutionell kristendom när sådana symboler används
utanför kyrkan kan ses som ett försvar av rätten att använda – åtminstone i
betydelsen tolka – dessa symboler. Det kristna bemötandet av förekomsten
av symboler i populärmusiken kan liksom hela den kristna rockdiskursen
grovt indelas i åtminstone ytligt sett positiva och negativa reaktioner. De
negativa reaktionerna gäller själva förekomsten av kristna symboler i
sekulära, ej av etablerad kristendom sanktionerade sammanhang, och inte
minst hur sådana symboler används i kombination t.ex. med något som kan
uppfattas som en sexuell anspelning. Annat som väcker negativa reaktioner
är förekomsten av sådant som tolkas som djävulska eller onda symboler.
Den negativa tolkningen av religiösa symboler i rockmusiken är en del av
devalueringen av rocken. De positiva reaktionerna är i sin tur en form av
inkorporering: symbolerna tolkas så att de förmedlar ett kristet budskap
oberoende av det sammanhang där de förekommer.

I detta avsnitt görs ett försök att utgånde från semiotik och religionssociologi
kort diskutera begreppen "symboler" och "religiösa symboler". Det är fråga
om notoriskt svåra begrepp, och strävan är först och främst att skapa verktyg
tillräckliga för diskussionen av det aktuella temat, tolkningen av religiösa
symboler i populärmusik. Den teoretiska diskussionen mynnar ut i en
indelning i fyra olika slag av symboltolkning eller symbolanvändning, inom
eller utanför en institutionell religiös kontext. Därefter diskuteras några
exempel på kristen tolkning av religiösa symboler i populärmusik utgående
från indelningen i olika slag av symbolanvändning.

Avsnittet baserar sig huvudsakligen på Artikel IV, men är det enskilda
avsnitt i kappan där det dynamiska förhållande till artiklarna som nämndes i
kapitel 1 är mest framträdande. Även om innehållet här i huvudsak stämmer
överens med Artikel IV förekommer alltså vissa skillnader, framför allt i
terminologi och i klargörandet av vissa utgångspunkter som förblev mer
implicita i Artikel IV.

Begreppsdiskussion

Det som här talas om i termer av "religiösa symboler" är tecken (angående
denna term, se nedan) som används som symboler inom en religiös tradition,
t.ex. kristendomen. Den interna definitionen inom den religiösa traditionen
avgör vad som här betraktas som religiös symbol. En distinktion görs
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däremot mellan å ena sidan vad som i ett visst symboliskt universum
betraktas som religiösa symboler, och å andra sidan hur dessa symboler
används, både inom och utanför detta symboliska universum (denna
distinktion diskuteras närmare nedan).

Utgående från semiotik och religionssociologi gör jag vissa antaganden om
– eller försöker beskriva vissa egenskaper hos – religiösa symboler. Ett
första och grundläggande antagande är (som ovan nämnts) att en symbol är
ett tecken. Tecken förstås i enlighet med Saussure (1970/1916) som en enhet
bestående av form och innehåll, eller i andra termer, av betecknande och
betecknat. Symbolen karaktäriseras av ett särskilt förhållande mellan form
och innehåll.

Relationen mellan form och innehåll i en symbol antas vara baserad på en
konvention, på en överenskommelse om vilken form som skall beteckna
vilket innehåll. Med den terminologi som används inom saussuresk
semiotik44 ses symbolen här som ett godtyckligt, "arbiträrt", tecken
(Saussure 1970: 95-97). En symbol förstås då som något socialt (snarare än
naturligt eller logiskt), och blir därmed alltid föremål för tolkning och öppen
för dispyt, öppen för förändring.45

En symbol antas vidare vara ett indirekt tecken (Todorov 1982: 11-13). Ett
tecken som på ett plan har en betydelse kan på ett symboliskt plan anta andra
betydelser. En symbol kan sägas vara indirekt genom att den refererar till
något som i sin tur refererar till symbolens innehåll. Ett krucifix är en bild av
en människa som hänger på ett kors, men på ett symboliskt plan är det en
bild av lidande, försoning, etc.46

Att en symbol är ett konventionellt och indirekt tecken är antaganden som
görs på basen av en semiotisk förståelse. Det är semiotiskt informerade

44 Det kan argumenteras att den korrekta termen i sammanhanget vore "semiologi" –
som också är den benämning Saussure själv använder – men jag väljer att tala
om semiotik p.g.a. att den termen är mer spridd (jfr t.ex. Eco 1971; Fiske 1990).
45 Användningen av termen symbol för tecken som bygger på konventioner är hämtad
från C.S. Peirce (se t.ex. Barthes 1977: 35-38; eller Fiske 1990: 40-41), medan Saussure
(1970) reserverar termen symbol för det som Peirce snarast skulle kalla ikon.
46 Det är möjligt att beskriva relationen mellan dessa olika betydelser i termer av
"primära" och "sekundära" betydelser, men man kan också hävda att det inte går att
skarpt skilja åt primära och sekundära betydelser (jfr Barthes 1970).
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observationer av egenskaper hos de tecken som inom traditionell religion
betraktas som religiösa symboler. En tredje observation, utgående från en
religionssociologisk förståelse, görs angående religiösa symbolers innehåll.

Berger & Luckmann (1987: 113) slår fast att innehållet i en symbol, det som
symbolen betecknar, är något transcendent.47 Andra författare som betonar
denna egenskap hos religiösa symboler är t.ex. Tillich (1966), Kristeva
(1986), eller Geertz (1973). Genom att en religiös symbol är ett medel för
kommunikation mellan det vardagliga och det över-vardagliga eller
transcendenta är den ett medel för religiös legitimering. Ett citat från Geertz
(1973: 90) uttrycker detta sätt att förstå religiösa symboler:

Religious symbols formulate a basic congruence between a
particular style of life and a specific (if, most often, implicit)
metaphysic, and in so doing sustain each with the borrowed
authority of the other.

Genom att anknyta det vardagliga till det transcendenta eller det metafysiska
har religiösa symboler en legitimerande funktion. Denna funktion ger
symbolerna en mycket central roll i religionen.

Att symbolen är en länk till det transcendenta förutsätter att den är indirekt:
det går inte att tala direkt om Gud, utan Gud måste omtalas i bilder. Den
indirekta beteckningen förutsätter i sin tur att tecknet är en konvention. En
förutsättning för att symboliska bilder skall förmedla avsett innehåll är att
man kommit överens om eller lärt sig vad detta innehåll är. I ett sekulariserat
samhälle, där detta avsedda innehåll – den traditionella tolkningen av vissa
symboler – är okänt eller ifrågasatt blir symbolerna å ena sidan föremål för
omtolkning, och å andra sidan blir det traditionella innehållet försvarat av
förespråkarna för den etablerade religionen. Symbolernas legitimerande
funktion, och den vikt symboler därmed har i en religion, kan ses som en
starkt bidragande orsak till att den traditionella betydelsen försvaras av
företrädare för den etablerade religionen.

Fyra slag av symbolanvändning

47 Berger & Luckmann (1987) skiljer i enlighet med den breda religionsdefinition som
inryms i begreppet symboliskt universum inte mellan "symbol" och "religiös symbol".
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En symbol är något som tolkas eller – i den terminologi som tas upp i kapitel
5 – används. I användningen av en religiös symbol är ingen av de tre ovan
diskuterade egenskaperna – att en religiös symbol är konventionell, indirekt
eller har ett transcendent innehåll – självklar. Användaren av en religiös
symbol kan förhålla sig på olika sätt till dessa egenskaper.

Här görs en schematisk indelning i fyra slag av symbolanvändning, och
indelningen diskuteras även i relation till de tre ovan nämnda egenskaperna
hos religiösa symboler. Enligt denna indelning kan en religiös symbol
användas som: yta, sekulär symbol, öppen religiös symbol eller sluten
religiös symbol.

Innan jag närmare diskuterar dessa fyra slag av symbolanvändning vill jag
återknyta till diskussionen om skillnaden mellan begreppet religiös symbol –
som jag diskuterar utgående från tre observerade egenskaper – och
användningen av dessa symboler. Denna distinktion mellan symboler och
symbolanvändning är grundläggande för mitt resonemang. Jag säger alltså
att å ena sidan är t.ex. ett krucifix en religiös symbol genom att det
definieras och används så inom en religiös tradition, och genom att
krucifixet som tecken kan anses ha vissa egenskaper: att det är baserat på en
överenskommelse mellan dem som använder det, har en indirekt eller
symbolisk betydelse, och denna betydelse är något transcendent. Å andra
sidan säger jag att detta krucifix kan användas som något annat än en
religiös symbol, t.ex. som ett smycke eller som ett varumärke.

I den terminologi som används av Saussure (1970) kunde man säga att den
skillnad jag gör mellan symbol och symbolanvändning är analog med
skillnaden mellan språk (langue) och tal (parole). Språket är kollektivt,
socialt, ett "systematized set of conventions" (Barthes 1977: 13), talet är
individuellt, en "individual act of selection and actualization" (Barthes 1977:
15). I analogi med detta är symbolen kollektiv och social, medan
symbolanvändningen är ett (mer eller mindre) individuellt gestaltande av
symbolen. De olika slagen av symbolanvändning innebär olika sätt att
förhålla sig till den definition av ett tecken som religiös symbol vilken är
rådande och socialt upprätthållen i en viss tradition. På samma sätt som
språk och tal förutsätter varandra (ibid.), så finns det heller inga symboler
utan symbolanvändning, och ingen symbolanvändning utan symboler.

I Figur 1. illustreras de olika typerna av symbolanvändning, och deras
förhållande till olika egenskaper hos religiösa symboler. Flera av cellerna i
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figuren är oklara (och delvis kanske också mindre viktiga), det gäller
framför allt de som markerats med frågetecken eller parenteser.

Symbolen används som:

Yta Sekulär Öppen Sluten
symbol religiös religiös

Användningen symbol symbol
utgår från en
syn på symbolen
som:

*konventionell? (Ja) Ja Ja Nej

*indirekt? Nej Ja Ja ?

*betecknande Nej Nej Ja/Nej Ja
ett transcendent
innehåll?

Figur 1. Fyra slag av symbolanvändning och deras respektive sätt att förhålla
sig till vissa egenskaper hos tecken som inom en religiös tradition definieras
som religiösa symboler.48

Figuren är ett försök att åskådliggöra distinktionen mellan symbol och
symbolanvändning. Enligt ovanstående diskussion är en religiös symbol ett
konventionellt och indirekt tecken som betecknar ett transcendent innehåll.
Om man inte gör skillnad mellan en symbol och användningen av denna
symbol borde svaret på alla tre frågor i Figur 1. alltså bli "ja". Eftersom jag
skiljer mellan symbol och symbolanvändning, och framhåller att en symbol
inte behöver användas på ett sätt som stämmer överens med den religiösa
traditionens eller semiotikerns definitioner, så antar jag att man som
symbolanvändare också kan svara "nej" på frågorna om en symbol ses som

48 I motsvarande figur i Artikel IV markeras den cell som anger den öppna religiösa
symbolanvändningens syn på symbolens transcendenta innehåll med ett "ja" inom
parentes, men jag väljer här att i stället skriva "ja/nej", för att markera att synen på
symbolens innehåll inte är oklart i denna typ av symbolanvändning, men att det antas
kunna vara såväl transcendent som icke-transcendent (se nedan för exempel).
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konventionell eller indirekt eller som betecknande ett transcendent
innehåll.49

Att använda en symbol som yta är att inte se den som indirekt och i denna
mening att vägra att tolka. Denna användning utesluter all möjlighet att se ett
transcendent innehåll i symbolen. Att använda en symbol som yta är att
betona det estetiska: olika symboler och bilder används för att de är vackra,
eller fula, men inte för att man intresserar sig för deras symboliska betydelse
(jfr Fiske 1989: 103; Ehrnrooth 1988: 100-101). Det kan sägas vara svårt om
inte rentav omöjligt att i en västerländsk kontext förhålla sig till en symbol
som krucifixet (för att fortsättningsvis använda samma exempel) på detta
sätt och inte erkänna eller igenkänna en symbolisk betydelse. Tanken med
att inkludera denna möjlighet i diskussionen av olika slag av
symbolanvändning är att visa att viss användning av religiösa symboler i
populärkultur kan utgöra ett – mer eller mindre genomförbart – försök att
negligera en traditionell religiös tolkning och lyfta fram enbart estetiska
aspekter hos den använda symbolen – och att detta i sin tur kan leda till
reaktioner från försvararna av en traditionell religiös symbolanvändning.

Den distinktion mellan sekulär och religiös symbolanvändning som används
i fyrdelningen är baserad på en artikel av Julia Kristeva (1986).50

Distinktionen grundar sig på synen på relationen mellan konvention och
tolkning. I en religiös symbol menar Kristeva att konventionen på vilken
symbolens betydelse grundas ses som bestämd, given av Gud. I en sekulär
symbol ses konventionen som socialt konstruerad. Att använda (ett tecken
som inom en religiös tradition definieras som) en religiös symbol som
sekulär symbol är att tolka denna symbol, men att göra denna tolkning
oberoende av den religiösa tradition från vilken symbolen är hämtad.
Betydelsen hos den sekulära symbolanvändningen kan mycket väl vara just
att deklarera oberoende från denna tradition och det etablerade samhälle den
hör hemma i. Det torde framkomma att gränsen mellan yta och sekulär

49 Man kan kanske hävda att "då är det ju ingen symbol" och kanske tala om
teckenanvändning i stället för symbolanvändning. Jag har valt att trots allt tala om
symbolanvändning, dels för att lyfta fram det faktum att diskussionen rör användningen
av sådana tecken som inom en religiös tradition förstås som religiösa symboler, dels för
att jag uppfattar att denna terminologi är mer konsekvent med den tudelning i symbol och
symbolanvändning som är jämförbar med tudelningen i "langue" och "parole".
50 Kristeva (1986) talar om "tecken" och "symbol", i termer som jag behållit i Artikel IV
men här bytt ut till "sekulär" respektive "religiös symbol" för att därmed förhoppningsvis
minska begreppsförvirringen.
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symbol är vag, och användningen av en symbol som yta kan sägas övergå i
sekulär symbolanvändning då deklarationen av självständighet från den
religiösa traditionen blir viktigare än betoningen av det estetiska
(och betoningen av det estetiska kan också sägas vara en outtalad deklaration
av oberoende).

Jag har, utgående från Kurténs (1995) diskussion av olika tolkningar av
religiösa utsagor, delat in den religiösa symbolanvändningen i två typer:
öppen och sluten religiös symbolanvändning. Bägge dessa typer av
symbolanvändning utgår från den religiösa traditionen, och ser religiösa
symboler som bärare av ett transcendent innehåll, men det finns betydande
skillnader mellan dem.

Öppen religiös symbolanvändning accepterar den konventionella karaktären
hos symboler, i den meningen att den betonar en tolkning som har sin grund
i människors erfarenheter. Den är öppen för flera möjliga tolkningar.
Symbolen kan ha både en religiös och en sekulär betydelse (för exempel
se nedan).

Sluten religiös symbolanvändning har som mål att bevara den betydelse som
ses som ursprunglig och given av Gud, att förkunna symbolens enda och
sanna betydelse. Symbolen ses inte som baserad på en social konvention.
Dess indirekta karaktär är inte heller helt klar, eftersom denna
symbolanvändning innebär ett förnekande av tolkning och ett anspråk att
"läsa som det står". På samma sätt som det är svårt om inte omöjligt att
vägra tolka en symbol och använda den som yta, är det också svårt om inte
omöjligt att helt förneka symbolens konventionella natur, men detta (försök
till) förnekande är en central aspekt av sluten religiös symbolanvändning.

Exempel på symbolanvändning

Indelningen i fyra olika typer av symbolanvändning kan fungera som
utgångspunkt för att förstå tolkningen av religiösa symboler som
förekommer i populärmusik. Artister och deras fans verkar ofta använda
symbolerna som yta eller tecken (jfr Fiske 1989: 103-106; se närmare
Artikel IV). I den kristna diskursen förekommer snarare öppen respektive
sluten symbolanvändning.

Hanssons (1990) diskussion av stigmatiseringen i Madonnas "Like a Prayer"
(se kapitel 3, s. 29-30) är ett exempel på sluten religiös symbolanvändning i
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den inkorporerande diskursen. I den devaluerande diskursen tolkas symboler
ofta mycket bokstavligt, och inte minst diskussionen om förekomsten av
olika referenser till djävulen ger ofta prov på sluten symbolanvändning.

Som exempel kan nämnas Arnroths diskussion av vad han kallar "bock-
hälsningen", en höjd och löst knuten hand med uppsträckt pekfinger och
lillfinger som är en gest använd bland hårdrockare. Om denna gest säger
Arnroth (1991: 101)51 att

Bock-hälsningen […] är en standardgrej för hårdrockare […] och
tecknet betyder ordagrant "Jag bekänner att Satan är min Herre".

Arnroth förstår alltså denna gest explicit som en sluten religiös symbol, med
en synnerligen klar betydelse som han t.o.m. säger sig känna till "ordagrant".
Och betydelsen är ur kristen synvinkel den värsta möjliga.

Som exempel på öppen religiös symbolanvändning väljer jag ett avsnitt ur
Greeley (1988). Greeley diskuterar Madonnas användning av krucifix, och
säger att

[...] the crucifix in her cleavage [is] as powerful a symbol of the
analogical imagination as is currently available in popular culture.
(Greeley 1988: 169)

Greeley hänvisar till den katolska synen på skapelsens analogi med
Skaparen – "the analogical imagination" (jfr Catechism of the Catholic
Church 1994: 17-18; §41). Han ger således Madonnas användning av
krucifixet en religiös tolkning. Han vill inte se krucifixet som enbart vackert,
eller som hädiskt. Han förbigår också alternativet att läsa krucifixet på ett
traditionellt kristet sätt, och ignorera urringningen, i likhet med vad Hansson
(1990) gör i sin diskussion av stigmatiseringen i "Like a Prayer". I stället ger
Greeley krucifixet en ny tolkning, han ser inte dess betydelse som en gång
för alla given. Men han ser inte heller Madonnas krucifix som öppet för
vilken som helst omtolkning utan ger det en specifik kristen tolkning.

Greeley (1988: 165-166) förklarar konsekvenserna av analogi-tanken:

51 Citatet finns inte i någon av de i avhandlingen inkluderade artiklarna.
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[The analogical imagination] does not say "either virgin or siren"; it
says, rather, "both virgin and siren" because it understands that such
is the way God designed the human species.

Han håller med feministiska tolkningar av Madonna (jfr McClary 1990) och
lyfter fram Madonna som exempel på överbryggning av den patriarkala
dikotomin madonna/hora. Hans tolkning av Madonnas användning av
krucifix går så utöver en religiös tolkning och ger symbolen en mening
förankrad i människors liv idag.

Avslutning

De kristna tolkningarna av religiösa symboler i populärmusiken tjänar till att
hålla kvar ett institutionellt kristet monopol på användningen av dessa
symboler, till att neka människor utanför kyrkan, eller inte sanktionerade av
kyrkan, att självständigt använda de symboler som kan vara förvirrande,
frustrerande eller spännande, på ett sätt som ger de kristna symbolerna en
icke religiöst sanktionerad mening – om så "bara" som estetiskt tilltalande.
Att tolka kristna symboler – oberoende av kontext – som bärare av en evigt
given sanning, eller som bärare av en "modern" sanning, synlig främst för
akademiskt skolade teologer såsom Greeley, är en del i försvaret av kyrkans
förklaringsmonopol. Det är en del av devalueringen – genom sluten
symboltolkning – eller inkorporeringen – genom sluten eller öppen
symboltolkning – av rocken.

Gränsdragning

Gränser och gränsdragning studeras i avhandlingen som en mekanism
framför allt för devaluering. I devalueringen är gränsdragningen
grundläggande genom att den utgör en strävan att avgränsa sig från den
omgivning som inte hör hemma i den egna sfären. Men även en annan typ av
gränsdragning, som här kallas ordnande gränser, är centrala i devalueringen
av rockmusiken. De ordnande gränserna håller ordning i en värld som hotas
av rockmusiken, som uppfattas ifrågasätta t.ex. köns- och etnicitetsgränser
(för exempel se nedan samt Artikel V).

Den teoretiska grunden för diskussionen om begreppet gränser är hämtad
från Mary Douglas' klassiska studie Purity and Danger (Douglas 1966). Där
definierar Douglas smuts som det som uppfattas vara på fel plats, befinna sig
på fel sida gränsen, eller som inte passar in i en definierad kategori och på så
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sätt ifrågasätter existensen av gränser. Douglas (1966) visar hur den sociala
konstruktionen av "smuts" fungerar bl.a. i det judiska systemet att
klassificera rena och orena djur. Skaldjur, till exempel, definieras som orena
i och med att de inte är landdjur och, på grund av avsaknaden av fjäll och
fenor, inte heller betraktas som fiskar. En parallell till detta kan ses i
definitionen av en manlig hårdrockare som "oren" genom att han varken är
kvinna eller – t.ex. på grund av långt hår eller smink – passar in i en
"traditionell" bild av en man.

I den devaluerande kristna rockdiskursen försvaras dels gränsen mellan
"oss" och "dem", dels ordnande gränser. Dessa två typer av gränsdragningar
är relaterade till varandra på flera sätt. För det första är försvaret mot kaos
genom upprätthållande av ordnande gränser också ett försvar av den egna
gruppen mot de kaotiska omgivningarna, representerade inte minst av
rocken. Den egna gruppen karakteriseras av en av Gud given ordning
medan allt runt om är kaos. Genom att betona den ordning som identifieras
med den egna gruppen, och visa på oordningen utanför, stärks även
gränserna mot omvärlden.

För det andra kan gränsen mellan den egna gruppen och omgivningarna
identifieras med någon specifik ordnande gräns. Genom att stärka gränsen
t.ex. mellan etniska grupper, och identifiera "oss" med en etnisk tillhörighet
och "dem" med en annan etnisk tillhörighet, stärks gränsen mellan den egna
gruppen och omgivningen. En etnisk eller kulturell gräns kan samtidigt
definieras som gränsen mellan kristendom och rock, gränsen mellan oss och
dem och gränsen mellan gott och ont.

Här skall tas upp två exempel på försvar av en av de primära ordnande
gränserna i det material som studeras i avhandlingen: gränsen mellan
manligt och kvinnligt.52 Gränsen mellan manligt och kvinnligt är och har
varit en viktig fråga för den institutionaliserade kristendomen (Lundgren
1993). Denna gräns uppfattas i enlighet med avhandlingens grundläggande

52 Denna diskussion är delvis inspirerad av feministisk litteratur, t.ex. Butler (1990) och
Lundgren (1993). Diskussionen utgör därmed avhandlingens tydligaste exempel på
könsperspektiv. – Av övriga för sociologin centrala strukturerande principer
kommer etnicitet fram som en kategori delvis även i gränsdragningsdiskussionen
(Artikel V), delvis i diskussionen om Madonna (Artikel II). Ett generationsperspektiv
finns implicit i analysen t.ex. av Larson (1987) (Artikel V) och Hästbacka (1983) (Artikel
III). Klassperspektivet begränsar sig till den institutionskritik som är inrymd i den
teoretiska ramen.
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perspektiv som socialt konstruerad och upprätthållen i diskursen om vad
som är manligt respektive kvinnligt. Därutöver diskuteras ett exempel på den
i den kristna rockdiskursen primära dragningen av gränsen mellan "oss" och
"dem": gränsen mellan kristendom och rock (för ytterligare exempel, se
Artikel V).

Arnroth (1993) tar upp olika fenomen som han uppfattar som problematiska
inom kristen rock. Efter att ha gjort upp med tobaksrökande kristna
rockartister skriver Arnroth (1993: 79)53:

Ett annat gigantiskt problem inom den kristna rockvärlden är
utseendet. Killar med långt hår, ring i öronen, tajta läderbyxor,
sönderslitna jeans – och flickor med utstyrsel som knappast talar om
renhet och dygd.

Det jag tar fasta på i detta citat är att långt hår eller ring i örat hos män ses
som ett "gigantiskt problem". Det är uppenbart att den överskridning av
gränserna av vad som uppfattas som "traditionellt" (även om denna
"tradition" inte är särskilt gammal) manligt respektive kvinnligt stör
Arnroth. Sista delen av citatet talar också något om vad Arnroth uppfattar
som "normala" eller eftersträvansvärda kvinnliga drag: "renhet och dygd".

Godwin (1988: 275) tar upp samma tema när han skriver om den
framgångsrika hårdrockgruppen Stryper:

The members of Stryper wear their hair long and womanish by
anyone's definition […] This is a perversion of nature, according to
the Bible.

Godwin säger uttryckligen att de manliga medlemmarna i Stryper
överskrider könsgränsen genom att deras hår är "womanish". Detta
överskridande uppfattar han strida mot både naturen och bibeln.

Den kända amerikanska evangelikala predikanten David Wilkerson (1985:
126)54 ger en målerisk beskrivning av sin syn på gränsen mellan religion
och rockmusik:

53 Citatet finns inte i någon av de i avhandlingen inkluderade artiklarna.
54 Citatet här är längre än den korta hänvisning som finns i Artikel V.
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The ungodly music creeping into God's house today has to be the
wonder of heaven, the disbelief of all that is celestial, the grief of the
four and twenty elders around God's holy throne. The question in
glory has to be, how can those who call themselves by Christ's holy
name take coals off Satan's personal altars and bring them into God's
presence, to lay them on his altar?

De tjugofyra äldste (jfr Uppenbarelseboken 4:4) nämns även i det exempel
på gränsdragning mellan kristendom och rock som diskuteras i kapitel 5. Att
på det sätt som Wilkerson gör beskriva hur den musik som uppfattas som
djävulsk och helvetisk kan tänkas tas emot i himlen är att – med hjälp av
metaforer – definiera skillnaden mellan kristendom och rock som
motsvarande skillnaden mellan himmel och helvete, och så beskriva en
synnerligen stark polarisering mellan kristendom och rock.

Det är tydligt att gränsdragning är något centralt i den devaluerande
diskursen. Det är inte lika tydligt att inkorporering sker genom definition av
gränser. En total nihilering genom inkorporering förutsätter att man inte
erkänner en gräns som det så att säga kan finnas något på andra sidan av.
Men å andra sidan kan inkorporering också uppfattas som ett försök att
placera det inkorporerade på sin egen sida gränsen, i den kristna
rockdiskursen genom att definiera t.ex. Madonna eller Ulf Lundell som
kristna. Gränsdragningen mellan "oss" och "dem" spelar en roll även i en
inkorporerande diskurs, men den kan inte vara lika tydlig som i devaluering
utan måste tvärtom vara kombinerad med ett förnekande av gränsen t.ex.
mellan kristendom och rock. Ett exempel på en ordnande gräns som
försvaras både i den devaluerande och den inkorporerande diskursen är
gränsen mellan religion och ekonomi (jfr t.ex. Trots Allt 3/1998: 30; se
vidare Artikel VI).

Andra tekniker

Symbolanvändning och gränsdragning är två tekniker för att devaluera eller
inkorporera rocken. I detta avsnitt ges några exempel på andra tekniker som
används i den kristna rockdiskursen. De tekniker som tas upp är urvalet av
exempel och generaliseringar utgående från dem, och kort också
förekomsten av sakfel och vad man kunde kalla övertolkning eller för att
anknyta till Rortys användningsbegrepp snarare missbruk av den lästa
texten. De tekniker som diskuteras i detta avsnitt är till skillnad från
symbolanvändning och gränsdragning inte grundade på ett teoretiskt
resonemang utan snarare på observationer i studiet av materialet. De är inte
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heller föremål för något systematiskt studium i någon artikel, även om vissa
av de exempel som nämns är hämtade från artiklarna. I avsnittet går jag
delvis i polemik mot de skribenter vars texter analyseras i och med att jag
presenterar alternativa tolkningar av några exempel.

En grundläggande teknik för både devaluering och inkorporering är urval av
enskilda exempel, och generaliseringar på basen av dessa. Vissa artister väljs
ut som representanter för hela rock- och popmusiken, och en artist kan i sin
tur beskrivas genom diskussion av ett enskilt verk.

När man i den devaluerande diskursen beskriver hårdrockens ondska är King
Diamond ett ofta uppdykande namn, och den låt som väljs som exempel på
hans verk heter "The oath" (t.ex. Larson 1987: 54; Arnroth 1991: 75-77).
Ekeberg citerar låttexten – som är formulerad som en trohetsed till djävulen
– och kommenterar:

Tänk att våra mellanstadieelever kan dessa texter och sjunger med!
(Ekeberg 1991: 98; i original i halvfet stil)

Vissa barn i 10-12-årsåldern gillar hårdrock, och kan några låttexter. King
Diamond sjunger hårdrock. Av detta drar Ekeberg slutsatsen att dessa barn
sjunger med i texten till "The oath", och därtill att de förstår texten och tar
till sig innehållet i den. Minst lika rimligt är att anta (och det är förstås något
som kan prövas) att King Diamond är ett relativt okänt namn bland 10-12-
åringar i jämförelse med hårdrockgrupper som Bon Jovi och Metallica, som
Ekeberg inte ger samma uppmärksamhet som King Diamond.55 Med en
disproportionalitet som är typisk för en moralisk panik (jfr kapitel 2) väljs ett
extremt exempel som representant för hela (hård)rocken.

Även i den inkorporerande diskursen görs urval. Ett exempel är när Hansson
(1990) och Boström & Lundström (1990) väljer att behandla Madonna

55 Metallica omnämns inte alls i hennes bok. Om Bon Jovi konstateras att deras utseende
förändrats under den tid de varit rockstjärnor, och enligt Ekeberg (1991: 13) till det
sämre. – Bjurström (1992) har frågat gymnasieelever i Göteborg bl.a. om musiksmak och
om vilka rockgrupper man känner till. I den undersökningen framkommer bl.a. att
gällande de grupper Bjurström (1992: 80) räknar upp så är hårdrockgruppen Guns
N'Roses bekant för 98,5 % av de tillfrågade (och 99,7% har hört talas om Michael
Jackson), medan death metal-grupperna Morbid Angel och Crumbsuckers, de grupper på
Bjurströms lista som genremässigt ligger närmast King Diamond, är bekanta för endast
23,3% respektive 6.9% av de tillfrågade gymnasieeleverna.
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framför allt genom att diskutera videon "Like a Prayer". Videon till samma
albums andra singel, "Express yourself", för att ta ett exempel, innehåller
inga allusioner till traditionella religiösa symboler, men däremot bl.a. en
scen med sadomasochistiska antydningar där Madonna ligger fastkedjad i en
säng eller brits (Madonna 1990). Denna video skulle därmed vara mycket
svårare om inte omöjlig att inkorporera in i kristendomen med hjälp av de
medel, t.ex. symboltolkning, som Hansson använder. Å andra sidan väljer
också Arnroth (1990) och Ekeberg (1991) att ta upp "Like a Prayer", vilket
tydligt visar att inkorporering och devaluering inte enbart handlar om vilken
del av populärmusiken som uppmärksammas. Det visar också att valet av
vilka verk som behandlas delvis beror på att de olika skribenterna deltar i en
pågående diskussion om en i detta fall både i och utanför kristna kretsar
uppmärksammad video (se Artikel II).

Den devaluerande diskursen kännetecknas i allmänhet av en
förhandsinställning att inte vilja ta rocken på allvar. Detta tar sig bl.a. uttryck
i att sakfel är vanligt förekommande; exempel som nämns i artiklarna är bl.a.
att Bob Marley förväxlas med Boney M (Trons Värld 12/1988: 19), eller när
statyn i "Like a Prayer" kallas krucifix (Arnroth 1991: 173).

En annan teknik, där inställningen att inte ta rocken på allvar också
framkommer, är det som jag kallar missbruk av vissa element i sångtexter
eller dylikt. Jag utgår här från Rortys (1992) användningsbegrepp och
föreslår att man kan tänka sig en gradvis övergång mellan användning av en
text och vad man snarare (med en kanske inte helt optimal term) kunde kalla
missbruk. Rorty (1992) talar om att en text kan vara mer eller mindre
användbar för ett visst syfte, och termen missbruk använder jag för att
beteckna användning av en text som är mindre lämpad för ifrågavarande
syfte. Textmissbruket är användning där inläsningen av ett innehåll som
passar användarens syften i hög grad försvårar intersubjektiviteten och det
på ett eller annat sätt framgår att det finns andra texter som mycket lättare
kunde användas för samma syfte. Införseln av begreppet intersubjektivitet
visar att definitionen av en textanvändning såsom missbruk sker ur ett visst
perspektiv: många texttolkningar i t.ex. den devaluerande diskursen kan vara
i hög grad intersubjektiva för de läsare de primärt riktar sig till, t.ex. bland
amerikanska kristna "fundamentalister" eller medlemmar i Livets Ord, men
däremot inte alltid för en religionssociolog, eller för en sekulariserad
agnostiker. Det är inte heller omöjligt att tänka sig ett perspektiv där så gott
som all den diskussion om rocken som förs av skribenter som Godwin eller
Ekeberg kunde kallas textmissbruk. Min tanke med att särskilja användning
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från missbruk är framför allt att visa att det finns exempel där användningen
är svårare att (som mer eller mindre utomstående) förstå, och kanske också
svårare att försvara, än den är i andra exempel.

Ett exempel ur den devaluerande diskursen där man kunde tala om
textmissbruk är diskussionen om betydelsen av förkortningar (eller
förmodade sådana) i rockgruppers namn, där t.ex. namnet på rockgruppen
Kiss antas vara en förkortning som står för "Kings in Service of Satan"
(Hästbacka 1983) eller där W.A.S.P. (vilket oftast betecknar "White Anglo-
Saxon Protestant", dvs. ungefär "amerikansk medelklass") sägs betyda "We
are Satan's People" (Ekeberg 1991: 119-120).

Ett annat exempel på missbruk är när bedömningen i den devaluerande
diskursen inte baserar sig på en analys av det ställningstagande som görs till
ett visst fenomen i t.ex. en sångtext, utan endast på själva omnämnandet av
fenomenet. Ett antal exempel på detta sätt att tolka finner man hos Ekeberg
(1991: 67) i ett avsnitt rubricerat "Titeln på en skiva säger en del om
budskapet". En titel som nämns är "Fascistdiktator" (jag känner inte till
titelns ursprung). Själva titeln deklarerar ingen uppenbart positiv inställning
till fascismen, däremot eventuellt en negativ inställning genom kopplingen
till ordet diktator. Möjligen kan Ekeberg tänkas reagera negativt på blotta
omnämnandet av fascism – och förutsätta samma reaktion av läsaren. Men
Ekeberg utgår från att rocken är något ont, och därmed per definition på
samma sida om gränsen mellan ont och gott som fascismen.56 Ett
omnämnande av fascism inom rocken blir ur ett sådant perspektiv mest
sannolikt ett stöd för denna ideologi.

En parallell kan dras till Bergers (1967: 136) (se citat s. 25-26) diskussion av
den klassiska hinduismen som förutsatte att det var "naturligt" för orena att
ha "galna idéer": på samma sätt kan Ekeberg m.fl. rockmotståndare tänkas
förutsätta att den onda rocken inte kan ha annat än en galen inställning till
t.ex. fascism. Reaktioner mot användande av referenser till djävulen i
rockmusik kan ibland också vara exempel på denna typ av bemötande. En
hänvisning till "odjurets tal" (se Uppenbarelseboken 13:18), till exempel,
kan tolkas på olika sätt (jfr Halme 1994: 44-52). Ekeberg (1991: 67) verkar
dock utgå från att blotta omnämnandet av talet 666 är av ondo. Eller snarare
förutsätter hon att det är av ondo att talet i fråga nämns i rocktexter, men inte
i hennes egen bok, eller i Uppenbarelseboken.

56 Här förutsätter jag alltså att Ekeberg inte företräder en fascistisk ståndpunkt.
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Rena sakfel är relativt sett begränsade i den inkorporerande diskursen, där de
inte heller skulle fylla någon funktion: det finns absolut ingen orsak att
demonstrera att man inte så väl känner till rockmusiken om denna musik är
en del av ens eget symboliska universum. Det jag ovan kallat missbruk av
texten kan dock förekomma, som resultat av en inställning av "god vilja"
gentemot den rocktext som diskuteras. Hansson (1990: 97) ger ett prov på
detta i antagandet att titeln till Madonas "Like a Prayer" kan syfta på att hon
fått svar på bön. Greeley (1988: 164) visar kanske än mer god vilja i sin
tolkning av en annan Madonna-text, "Like a Virgin", när han frågar sig:

[…] the experience of being a vulnerable, shiny, brand-new person
in the presence of a gentle and masterful lover […] Isn’t this the way
we are in the presence of God? (ibid.)

och kallar "Like a Virgin" en "brilliant cathetetical presentation". Utgående
från den syn jag har på texter och tolkning kan jag inte säga att Greeley
skulle ha "fel", eller att han inte får se texten till "Like a Virgin" (och i viss
mån videon genom den tolkning han gör av den vita brudklänning som
Madonna bär i delar av videon (ibid.)) som en "kateketisk" utläggning av hur
Gud förnyar människor. Tanken med att tala om Greeleys tolkning av "Like
a Virgin" som ett möjligt exempel på textmissbruk ligger framför allt i att
lyfta fram att t.ex. Greeleys (1993) (eller Hanssons (1990) eller för den delen
Arnroths (1991)) tolkning av "Like a Prayer" trots allt är lättare att
förstå, t.ex. på grund av de religiösa symboler och bilder av kyrkliga
interiörer o.dyl. som förekommer i den videon, än Greeleys (1988) tolkning
av "Like a Virgin".

Sammanfattning

I detta kapitel har jag velat visa på några olika sätt genom vilka devaluering
och inkorporering konkret kan ske. Dels har jag gjort detta genom att ta upp
två nya teoretiska begrepp, och genom en utökad teoretisk diskussion har de
begrepp som diskuterades i kapitel 3 fördjupats och konkretiserats. Dels har
jag tagit upp några tekniker vilka utkristalliserats som ett resultat av min
läsning av materialet snarare än av teoretisk diskussion. Ett syfte med
kapitlet har varit att ta upp några fler exempel på devaluering och
inkorporering utöver de som diskuteras i kapitel 3, och att visa hur såväl
inkorporering som devaluering kan genomföras med hjälp av de olika
tekniker som diskuteras i kapitlet.
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7. Avslutande diskussion

Detta avslutande kapitel tar upp några ansatser från tidigare delar av kappan.
I det första avsnittet diskuteras kort möjligheten att införa ett jämförande
perspektiv på den kristna rockdiskursen, dels genom jämförelser över tid (se
kapitel 4), dels genom jämförelser mellan olika typer av samfund (se kapitel
3). De följande avsnitten utgör avhandlingens huvudsakliga försök att
problematisera de centrala begreppen, bl.a. genom ett försök att dela in den
kristna rockdiskursen i något fler kategorier än de tre deldiskurser som togs
upp i kapitel 3. Kapitlet avslutas med en diskussion om hur avhandlingen
bidragit till forskningen, samt några tankar om hur fortsatt forskning kunde
bedrivas.

Jämförande perspektiv

I detta avsnitt görs ett försök att nyansera diskussionen om den kristna
rockdiskursen, genom jämförelser över tid och mellan olika typer av
religiösa organisationer. Ur ett konstruktivistiskt perspektiv ser man inte en
essentiell eller "objektiv" betydelse hos en text. Jag kan därmed inte jämföra
texter med varandra, utan i stället jämförs mer eller mindre intersubjektiva
tolkningar av olika texter.

Tidsperspektiv

I kapitel 4 konstateras att avhandlingen inte har ett historiskt perspektiv.
Materialet spänner endast över ca 15 års tid. Att se hur den kristna
rockdiskursen förändras över tid är alltså inte en central frågeställning i
avhandlingen. I Artikel VI tas dock frågan upp, och diskussionen här bygger
framför allt på den artikeln.

Artikel VI är en analys av exempel från några kristna tidningar, av vilka en
är Trons Värld, som är en oberoende tidning inom den s.k. trosrörelsen. Den
kom ut i en första årgång 1988. Det första numret rapporterar bl.a. från en
konsertturné i Centraleuropa med den kristna hårdrockgruppen Jerusalem
(Trons Värld 1/1988: 14-15). Reportaget berättar att en konsert tillsammans
med de kända sekulära hårdrockarna Black Sabbath var planerad att äga rum
i Schweitz, men den blev inställd:
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De[t] skulle ha blivit en andlig tvekamp utan like på en rockscen –
"the fathers of Satan[']s rock" mot "the fathers of [C]hristian rock".
Vem som skulle ha segrat avgjordes ju redan för 2000 år sedan på
Golgata, men nu blev det som sagt aldrig någon kamp. […] Satan
lämnade walk over med andra ord. (ibid.)

Ett decennium senare rapporteras i samma tidning att en annan svensk
kristen hårdrockgrupp, Narnia, är ute på turné:

Det svenska, kristna hårdrocksbandet Narnia är just nu på
Tysklandsturné tillsammans med hårdrockslegenden Ronnie James
Dio. Han har tidigare varit sångare i Elf, Rainbow och Black
Sabbath. (Trons Värld 18/1998: 15)

År 1988 kallas Black Sabbath "the fathers of Satan's rock", och presumtivt
samarbete mellan dem och en kristen rockgrupp beskrivs som en "andlig
tvekamp". Tio år senare rapporteras om motsvarande samarbete utan en
kommentar, och den tidigare Black Sabbath-vokalisten beskrivs endast med
det positiva epitetet "legend".

Orsakerna till denna markanta skillnad i värdering av hårdrocken kan vara
många, från det faktum att texterna är skrivna av olika personer till en
förändrad inställning till populärmusiken inom trosrörelsen i allmänhet (jfr
t.ex. Trons Värld 21/1998: 22). Exemplen visar oberoende av
orsakssamband att den kristna rockdebatten inte är något statiskt. Det faktum
att (artiklar i) samma tidning under mellanperioden tog avstånd också från
den kristna hårdrocken (Trons Värld 7/1993: 16; jfr även Magazinet oktober
1993; Ekman 1993 a) antyder att förändringarna inte konsekvent behöver gå
i en och samma riktning.

En form av jämförelse över tid görs också i Artikel III, där jag ett drygt
decennium efter publiceringen av den text som utgör artikelns huvudsakliga
studieobjekt intervjuar dess författare och diskuterar hur han tretton år
senare förhåller sig till ifrågavarande text (Hästbacka 1983; Intervju med
Börje Hästbacka). I intervjun framkommer att han i huvudsak står fast vid
textens innehåll. Därtill kan nämnas att kort efter att Artikel III gått i tryck så
hade den tidning vars texter där studeras en ny artikel med rubriken "Mycket
ondska i rockvärlden" (Lokasaari & Klingenberg 1997), med explicita
hänvisningar till Hästbackas artiklar från 1983 som källa för sin information,
och med ett snarlikt innehåll. Artikeln från 1997 är illustrerad med samma
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bild som Hästbacka (1983), och bildtexten konstaterar att gruppen Kiss igen
är på väg till Finland för att sprida sitt budskap.

Olika typer av samfund

I Artikel I diskuteras de olika möjligheterna att bemöta en pluralistisk
omgivning i termer av olika organisationstyper, så att avskärmning
kännetecknar sekter och anpassning kyrkor. Där konstateras också att
sådana skillnader mellan olika organisationstyper även kan skönjas i den
kristna rockdiskursen.

Anknytningen till organisationstypologier kan ses som ett sätt att försöka
förankra avhandlingens teoretiska ram i en klassisk religionssociologisk
diskussion. Anknytningen ses dock inte som en hypotes att testa, utan som
en snarare som en påminnelse om att t.ex. en sekteristisk inställning kan
uttryckas på olika sätt, också genom avståndstagande från rockmusik.

I kapitel 4 redogörs för den religiösa bakgrunden hos några av de författare
vars texter diskuteras i avhandlingen. Det torde redan i den korta
presentationen framgå att de författare vars texter tydligast exemplifierar
inkorporering – Hansson och Greeley – företräder organisationer som ligger
nära en kyrkotyp, Svenska kyrkan och den romersk-katolska kyrkan.57

Åtminstone några av de skribenter som använder en devaluerande strategi
kan också sägas ha en anknytning till en organisation (Arnroth i Livets Ord)
eller religiös inställning (Godwins betoning av omvändelseerfarenheten och
King James' bibelöversättning) som ligger nära sekt-typen. För åtminstone
fyra av dessa dryga halvdussinet skribenter gäller alltså att också
inställningen till rockmusik kan fungera som indikation på den inställning
till samhället i övrigt som präglar deras religiösa hemvist. Även om inte
alltför vidlyftiga slutsatser skall dras på basen av denna indikation kan man
konstatera att den analys som här görs av den kristna rockdiskursen belyser
en grundläggande dimension i många försök till indelningar av religiösa
organisationer, nämligen hur dessa förhåller sig till det omgivande
samhället.

57 Men varken Svenska kyrkan eller den romersk-katolska kyrkan i USA utgör entydiga
exempel på organisationer av kyrkotyp, utan bägge har också drag av denominationer.
Ingendera organisationen är heller enhetlig när det gäller hur deras representanter ser
på rockmusik.
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Andra strategier – en utvidgning av begreppsapparaten

I kapitel 3 nämns tre strategier för bemötande av rockmusiken i den kristna
rockdiskursen: devaluering, sortering och inkorporering. Denna tredelning
har konstruerats på basen av avhandlingens teoretiska ram, och har
illustrerats med hjälp av exempel från den kristna rockdiskursen. Exemplen
på devaluering och inkorporering är här i huvudsak hämtade från ett antal
böcker, med opinionsbildande eller mer eller mindre polemiskt syfte, vilka
utgör kärnan i det material som studeras i avhandlingen.

I Artikel VI används ett annat och delvis annorlunda material. I den artikeln
studeras bevakningen av populärmusik i några svenska kristna tidningar.
Materialet i dessa tidningar – recensioner, reportage och intervjuer – är
endast delvis av opinionsbildande och i högre grad av informativ karaktär
(även om en sådan tudelning är allt annat än självklar). Därtill behandlar
dessa tidningar kristen rockmusik i betydligt större utsträckning än de
studerade böckerna gör.

I detta och följande avsnitt görs försök att framför allt på basen av det
material som analyseras i Artikel VI utveckla avhandlingens
begreppsapparat och föra diskussionen vidare från vad som i analysen
utgående från begreppen devaluering och inkorporering kan tendera att bli
en förenklad tudelning av den kristna rockdiskursen i "för" och "mot".

Ett första försök att föra diskussionen vidare från ett förenklat resonemang
om för eller mot rock är, som redan konstaterats, införseln av begreppet
sortering. Sorteringen är den dominerande strategin i de flesta av de i Artikel
VI studerade tidningarna, framför allt i Trons Värld (1988; 1998) och i Nytt
Liv (1988). Dessa tidningar skriver så gott som enbart om "kristen" musik.
Särskilt i en av de nyare av de studerade tidningarna, den ekumeniska
tidningen Trots Allt (1998), är materialet dock klart svårare att passa in i den
sorterande, devaluerande eller inkorporerande diskursen.

De kristna tidningar som skriver bl.a. om rockmusik är också de en del av
den kristna rockdiskursen, och det är därför skäl att diskutera hur de i denna
avhandling använda begreppen kan användas i förhållande till detta material.
Detta görs här genom två frågor: dels varför en viss strategi inte används där
den i jämförelse med bokmaterialet kunde sägas vara förväntad, dels varför
en strategi används där den inte är förväntad. Diskussionen kretsar kring tre
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nybildade begrepp: "icke-inkorporering", "icke-sortering", och vad som
benämns en "profetisk" strategi.

Icke-inkorporering är att låta bli att inkorporera, även i ett sammanhang där
ingen tydlig devaluering eller sortering förekommer. Vidare är det att inte
inkorporera där detta skulle vara fullt tänkbart, i den meningen att det verk
eller den artist som diskuteras låter sig låna till en sådan strategi minst lika
bra som andra verk eller artister som inkorporeras i andra texter. Det kan ses
som en medveten underlåtelse att inkorporera, en vilja att inte förinta
konkurrensen utan tillåta och bejaka en pluralistisk situation. Man kunde se
det som en form av inkorporering att t.ex. recensera "sekulära" artister i en
kristen tidning – att visa att hela populärkulturen är "god nog" även för
kristna. Men när detta inte närmare motiveras så är det rimligt att se det som
ett uttryck för ett pluralistiskt förhållningssätt: populärkulturen och -musiken
har ett berättigande för sin egen del, inte för att den förmedlar något kristet
budskap, utan t.ex. för att den "svänger" (Trots Allt 7/1998: 34).

Vissa av de kristna tidningar som studeras i avhandlingen, framför allt Trots
Allt 1998, karaktäriseras av att diskutera "kristen" och "sekulär" musik
parallellt, utan att någon skillnad tydliggörs, och utan några omfattande
försök att inkorporera den sekulära musiken. Om ett mer strikt urval kristen
musik innebär en sorterande strategi, kunde man kalla denna ansats för
"icke-sortering". Förutom att behandla kristen och sekulär musik på ett
explicit jämbördigt sätt, t.ex. genom att recensera skivor från bägge läger på
samma plats och enligt (i hög grad) samma kriterier, innebär icke-
sorteringen att också artiklar om och recensioner av kristna grupper främst
betonar annat än religiösa aspekter (för exempel se Artikel VI).

Begreppen icke-inkorporering och icke-sortering lyfter fram att inte all
kristen rockdiskurs är ett försvar mot konkurrens, utan att en del av den
kristna rockdiskursen snarare uttrycker ett accepterande av en pluralistisk
situation. I föregående avsnitt diskuterades hur vissa aspekter av den kristna
rockdiskursen kan förstås som exempel på en kyrklig respektive sekteristisk
inställning. Accepterandet av pluralismen kan i motsvarande termer ses som
indikation på en denominationell inställning, ett avkall på kraven på unik
legitimitet.

Även i de delar av den kristna rockdiskursen som är mest öppna mot
rockmusiken, och där denna öppenhet visas genom icke-inkorporering och
icke-sortering, kan det förekomma skarp kritik av den kristna rockmusiken, i
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ordalag som påminner om den devaluerande diskursen. En betydande del av
kritiken riktar sig mot kommersialiseringen av den kristna musiken – i Trots
Allt (3/1998: 30) kallas kristen musik en "falsk företeelse" och
"affärsrörelse"; jfr Arnroth (1991: 192) som talar om den kristna
populärmusiken som en "sjuk industri". En annan typ av kritik gäller (som
nämndes i kapitel 3) den kristna musikens "ghettobildning". Denna typ av
kritik visar med all önskvärd tydlighet, tillsammans med det faktum att
mycken kristen musik också får positiv kritik t.ex. i Trots Allt 1998, att den
kritik mot den kristna musik(bransch)en som förekommer i denna tidning
inte utgör ett försök till avskärmning från det omgivande samhället. Den
kristna musiken definieras inte som ond till sitt "väsen", genom att ha en
farlig rytm eller komma "från djävulen". Tvärtom kritiseras den för att den –
inte minst p.g.a. kommersiella eftergifter – avlägsnat sig från sitt sanna
väsen och sin sanna uppgift, att föra fram ett kristet budskap.

Kritiken av kommersialiseringen och av "ghettobildningen" kopplas tydligt
ihop med presentationen av positiva alternativ. De kristna skivor som får
positiva recensioner definieras ofta inte bara som goda alternativ, utan
placeras även i genren "alternativ" musik, genom att man betonar deras
annorlunda musikstil och kopplingar till mindre skivbolag. Kritiken av den
kristna rockens avarter och framhållandet av positiva alternativ – både inom
och utanför den kristna musikbranschen – är i Trots Allt 1998 inte ett
exempel på en devaluerande strategi i bemötandet av den kristna musiken.
Snarare är det ett tecken på vad man kunde kalla en "profetisk" eller
reformerande inställning. Den strävar – genom både devaluering och
inkorporering – efter en kristen musik utan orena motiv, och dessa orena
motiv är framställda som å ena sidan vinstintresse, å andra sidan en vilja att
avskärma sig från omgivningen.

Ett försök till indelning av den kristna rockdiskursen

Genom avhandlingens begreppsapparat görs en primär indelning av den
kristna rockdiskursen i en devaluerande och en inkorporerande del. Denna
indelning har sedan kompletterats först med hjälp av begreppet sortering,
sedan genom den diskussion som förts i föregående avsnitt. I figur 2.
presenteras ett försök att ytterligare "finfördela" de olika möjliga typerna av
bemötande av rocken i den kristna diskursen.
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Icke-pluralistiskt bemötande Pluralistiskt
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Figur 2. Olika slag av bemötande av rockmusiken i kristen diskurs.

I Figur 2 skisseras en indelning av det kristna bemötandet av rockmusiken.
Indelningen har olika nivåer. För det första kan bemötandet delas in i vad
som här kallas pluralistiskt respektive icke-pluralistiskt bemötande. Det
icke-pluralistiska bemötandet kan i sin tur delas in i inkorporering, sortering
och devaluering. De två senare kategorierna delas i figuren även in i två
olika underkategorier. Sammantaget bildas så sex olika kategorier, i figuren
benämnda med bokstäverna A till F.

Kategori A. är en del av devalueringen och kunde kallas för totalt avvisande
av rockmusiken. I denna del av diskursen framhåller man att själva rytmen
och ljudet i rocken är farliga, och att rockmusiken t.ex. visats vara skadlig
för krukväxter. Texter som kan placeras i denna kategori är t.ex. Godwin
(1990) och Arnroth (1993). Kategori B. är också en form av devaluering,
men framför allt med en markerad avvisning av icke-kristen rock och med
en vagare hållning till kristen rock. Ett viktigt tema är den icke-kristna
rockens budskap. Exempel på texter där denna form av bemötande
framkommer är Hästbacka (1983), Larson (1987) och Arnroth (1991).

Kategori C. och D. är två olika grader av sortering. Vad man kunde kalla
renodlad sortering fokuserar enbart på den kristna musiken. Hit hör mycket
av den kristna musikpressen, t.ex. den kristna musikbevakningen i Trons
Värld (1988, 1998) eller i den finska evangelikala musiktidskriften Music
Mission (1993). "Blandad" sortering kunde användas som benämning på den
del av den kristna rockdiskursen – eller i praktiken musikpressen – som dels
gillar och recenserar kristen rock, dels inkorporerar "sekulära" artister i
recensioner och framför allt intervjuer. Nytt liv (1988) är det bästa exemplet
bland texter som diskuteras i avhandlingen, andra exempel är Svenska
Journalen/Puls (1987) och www.bibelsajten.nu/musik.
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Kategori E. betecknar den del av diskursen som huvudsakligen präglas av en
inkorporerande strategi (t.ex. Hansson 1990). Kategori F., det pluralistiska
bemötandet, karaktäriseras av icke-inkorporering och icke-sortering, och
exemplifieras i materialet framför allt av texter i Trots Allt (1998).

Denna indelning i sex olika kategorier är inte resultatet av en systematisk
studie av hela diskursen just i avsikt att åstadkomma en sådan indelning,
utan den är snarare en biprodukt av observationer som gjorts i studiet av
materialet. Indelningen kan här tjäna syftet att nyansera den bild av "för"
eller "emot" rockmusik som kan frammanas av diskussionen om devaluering
respektive inkorporering, och samtidigt visa hur dessa två begrepp kan
fungera som utgångspunkt för diskussion även av en mer nyanserad empiri.

Om avhandlingens bidrag till forskningen

I detta avsnitt vill jag kort, utöver vad som framkommer i artiklarna och
ovan i kappan, sammanfatta vad jag uppfattar vara avhandlingens viktigaste
bidrag i relation till pågående forskning. Detta relateras dels till de två
forskningsfält som diskuterades i kapitel 2, forskningen om diskurser om
populärkultur respektive forskningen om religion och populärkultur, dels till
religionssociologi i mer allmän mening.

Avhandlingen bidrar till den pågående forskningen om diskurs om
populärkultur på flera olika sätt. Det första bidraget är att fokusera på den
del av diskursen som har religiösa förtecken, genom att analysera de
religiösa argumenten. I jämförelse med tidigare studier av diskurs om
populärmusik, där även den religiösa deldiskursen i någon mån beaktats,
bidrar denna avhandling även med ett alternativ till tidigare förklaringar –
främst utgående från den s.k. "generationsklyftan" (Martin & Seagrave
1988; Frykman 1988) – genom att studera diskursen ur ett
religionssociologiskt perspektiv. Det centrala bidraget ligger i utvecklingen
och appliceringen av det teoretiska perspektivet, såväl de begrepp som
utvecklats på basen av Berger & Luckmann (1987) som diskussionerna om
symboltolkning respektive gränsdragning.

Avhandlingen tar ett annat grepp än tidigare studier av diskurser om
populärkultur – inte minst sådana studier som utgår från begreppet moralisk
panik – genom att studera inte bara den del av diskursen som är starkt kritisk
till (i detta fall) rocken, utan även den del som lyfter fram rocken som något
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positivt. Framför allt visar avhandlingen att dessa delar av den kristna
rockdiskursen kan fungera på samma sätt, som ett försök att försvara ett
monopol, en hegemoni. Avhandlingen har inte i första hand strävat till att
visa på den kristna rockdiskursen som unik i sitt sätt att förstå rockmusiken.
Avsikten har snarare varit att visa hur den kristna rockdiskursen, som delvis
kan ha sina sekulära motsvarigheter, eller förebilder fungerar som
legitimering av den institutionaliserade kristendomens förklaringsmonopol.

Till det religionssociologiska fältet bidrar avhandlingen först och främst i sin
egenskap av inlägg i diskussionen om skärningsfältet media, religion och
(populär)kultur (jfr Hoover & Lundby 1997). Avhandlingens diskussion om
hur den etablerade religionen bemöter konkurrens från "sekulära" media,
inte minst i form av explicit religiöst innehåll, utgör ett försök att fylla en
betydande lucka i den internationella forskningen på detta fält (jfr Hoover
1996). Den konstruktivistiska ansatsen, och framför allt diskussionen
utgående från inkorporeringsbegreppet, utgör ett centralt bidrag i form av
komplement och korrektiv till stora delar av den religionsvetenskapliga
forskningen om populärkultur, som ofta har varit essentialistisk och
inkorporerande (se kapitel 2 s. 18). Ett viktigt bidrag till den
religionsvetenskapliga forskningen är därmed att begreppet inkorporering
kan innebära en alternativ utgångspunkt för studier av religion s.a.s. utanför
kyrkväggarna (se nästa avsnitt).

Avhandlingen går också in i mer klassiska religionssociologiska frågor.
Studiet av den kristna rockdiskursen är en fallstudie av den centrala
religionssociologiska frågan om religionens relation till det omgivande
samhället. Studiet av bemötandet av rocken bidrar samtidigt med en konkret
illustration av en grundläggande dimension i många försök till indelningar
av religiösa organisationer. Metodologiskt kan avhandlingen bidra till att
visa på om än inte alldeles oproblematiska men dock möjliga alternativ till
de metoder som dominerat religionssociologin.

Några tankar om fortsatt forskning

Som konstaterats både i kapitel 2 och i föregående avsnitt går avhandlingen
in i ett fält som endast i ringa grad gjorts till föremål för akademiska studier.
Det finns med andra ord många möjligheter att fortsätta utforska både den
kristna rockdiskursen, och relationen mellan religion och rock. I detta avsnitt
vill jag säga något om vilken fortsatt forskning som kunde fylla luckor både
i denna avhandling och i fältet som helhet, och mer specifikt om vilken
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forskning som kunde vara intressant utgående från av den kunskap som
vunnits i denna avhandling.

Ett sätt att fortsätta den forskning som påbörjats här vore att vidga det
teoretiska perspektivet, t.ex. genom att studera hur den kristna rockdiskursen
mer specifikt bemöter de aspekter av det pluralistiska samhället som utgörs
av individualisering och individualism. Av vikt vore också en utvidgad
diskussion av gränsdragningar, t.ex. när det gäller gränsen mellan "kristen"
och "sekulär" rock, eller en av de viktigaste gränsdragningarna i
diskussionen om religion, populärkultur och populärreligion, gränsen mellan
religion och ekonomi. Ett bredare upplagt material, i form av
receptionsstudier eller etnografiskt orienterade studier av rockdiskursens och
rockmusikens betydelse i enskilda kyrkor och samfund vore en annan
möjlighet.

Jag har tidigare konstaterat att ett av avhandlingens viktigare bidrag till den
pågående forskningen är diskussionen av hur etablerad religion bemöter
religiöst innehåll i populärkulturen. Detta hindrar inte att jag uppfattar den
religionsvetenskapliga forskningen av detta religiösa innehåll som en minst
lika viktig forskningsuppgift som studiet av den institutionella
kristendomens bemötande av populärkulturen.

Rockens och annan sekulär kulturs behandling av religiösa och existentiella
teman och användning av traditionellt religiöst material är en utmaning för
den etablerade religionen. Den är också (och kanske i viss mån därmed) en
utmaning för religionsvetenskapen. Det blir mer och mer tydligt att
religionsvetenskapen inte kan begränsa sig till att studera det som sker inom
ramen för etablerad och institutionaliserad religion. Religionen i dagens
samhälle har – vare sig den definieras substantiellt eller funktionellt – sin
plats inte bara innanför kyrkans väggar, och de som studerar religion har all
orsak att gå utanför dessa väggar för att utföra sitt arbete. Ett viktigt fält för
studium är då populärkulturen, i musik, film, tv-serier, dataspel osv. Den
stora utmaningen för religionsforskningen är att studera detta fält utan att –
som ofta varit fallet både i akademisk verksamhet och i kyrklig diskurs –
hemfalla åt att, som Schwarze (1994) uttrycker saken, "embrace someone
who does not want to be embraced". Den viktiga uppgiften för den
framväxande forskningen om religion och populärkultur blir att kunna
studera det religiösa – vare sig kristna eller inte kristna – innehållet i
populärkulturen utan att inkorporera populärkulturen i ett kristet symboliskt
universum, men i stället låta den stå för sig själv som en egen röst i det
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pluralistiska samhället. Därigenom kan religionsvetenskapen även bidra till
att skapa dialog mellan institutionell religion och det omgivande samhället. I
denna dialog kunde också den kristna rockdiskursen vara en betydelsefull
del.
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English summary

Topic

Rock music has during all of its almost 50 years of existence been the
subject of debate. It has been claimed to corrupt young people, spread
communist propaganda, and so on. Much of this criticism has risen from
religious circles. But also in these circles, rock music has its advocates. The
reactions to rock music by spokespersons for institutional Christianity is the
topic of this thesis. The thesis is written in the field of sociology of religion.

Rock music can be said to contain religious elements, in a substantial as well
as in a functional sense. Some artists and certain genres include elements of
established religion, often from Christianity, and rock can also be said to
have for example ritual functions. These elements are also perceived as
religious by the representatives of institutional religion, particularly in the
sense that rock music is seen as a conveyor of a message, of a religious or
existential content. It is here therefore assumed that the Christian reaction to
rock music can be seen as a defence against competition on the field of
world views.

The purpose of the thesis is to study the Christian discourse on rock music as
an example of how institutional religion defends itself against competition.
To fulfil this purpose, a theoretical perspective and a conceptual apparatus is
developed. The theoretical concepts aim at increasing the understanding of
the Christian rock discourse. This discourse is in its turn used as an example
to show how the concepts and the theoretical perspective can be applied.

Outline

The thesis consists of six articles and an introductory discussion. The articles
are listed in Table 1 (p. 3). I will here briefly summarize the six articles.

Article I (published in Swedish) is the central article in the thesis. It outlines
the theoretical perspective of the thesis. Some examples are shown on how
the origin and the message of rock music is treated in the Christian rock
discourse. The theme of Article II (published in English) is the discussion of
one particular work of popular music, Madonna's video "Like a Prayer". The
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focus is on a text which is very positive towards the video in question.
Article III (published in Swedish) deals with another case, where the
negative reactions to rock music are most prominent, namely a Finnish
newspaper debate on rock music. The article studies how rock is defined as
both demonic and culturally strange. Articles IV and V (both published in
English) discuss two different techniques used in the Christian rock
discourse: symbol interpretation and the defence of boundaries (see below).
The main purpose of Article VI  (unpublished, written in Swedish) is to
include new material.

Material and method

The thesis is a study of Christian discourse on rock. Most of the material
studied is written and published material, some audiovisual material is also
included. The material dates from 1983-1998 and originates from Sweden,
Finland and the United States. No comparison between countries, and little
comparison over time, is pursued, since the main approach to the material is
to study it from a particular theoretical perspective.

The material is described as "Christian" discourse on "rock". The criteria
used for defining "Christian" discourse are two: a connection to institutional
Christianity, for example a text in a church magazine, or explicit references
in the context, for example Bible quotes. The criterion employed for
including a text in the Christian discourse on "rock" is explicit references in
the text to "rock" or "pop" music.

The material is studied qualitatively. Certain examples of Christian
discourse on rock music are viewed as cases that are relevant mainly as
representative not of a certain population but of a theoretical perspective.
The analysis of the texts is a form of critical discourse analysis, where
discourse is viewed as a public discussion of a certain object – in this case
rock music – shaping rather than reflecting the object. The main object of
analysis is the vocabulary of the texts, with particular focus on wording,
word meaning and the use of metaphors. The guiding principle of the
methodology of the thesis is viewing the theoretical perspective as primary
also in the gathering and analysis of material.
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Theoretical perspective and central concepts

The theoretical basis for the thesis is brought from the work of Peter Berger
and Thomas Luckmann, partly from their book The Social Construction of
Reality (Berger & Luckmann 1987/1966), partly  from Berger's The Sacred
Canopy (Berger 1967). These books provide the thesis with a social
constructionist framework, emphasizing that society is not viewed as a
collection of facts existing independently, but is constantly maintained by
social interaction, socially constructed.

The notion of religion as a symbolic universe is central to my discussion
of how Christianity relates to rock. A symbolic universe claims monopoly
on truth. When a symbolic universe is threatened by competition,
which is the case in a pluralistic society, an active defence is necessary.
In my study, I view the Christian discourse on rock as the defence of
a monopolistic symbolic universe – institutional Christianity – against an
outside threat – rock.

In a pluralistic situation, an institution that carries a symbolic universe has to
face the question of how to deal with a surrounding world that does not take
one's views of reality for granted. There is a choice of becoming isolated,
drawing sharp boundaries; or adapting, attempting to become more
"modern". These possibilities can be seen as ideal types – in actuality, but
perhaps not in rhetoric, a middle road is chosen.

Berger and Luckmann (1987: 130-134) discuss some mechanisms, which
they call "conceptual machineries", that are used to maintain a symbolic
universe in a situation of outside threat. The type of machinery here
discussed is called nihilation, the conceptual elimination of any reality
outside ones own symbolic universe.

Nihilation can be divided into two types, these are here termed devaluation
and incorporation. Devaluation involves giving the threat an "inferior
ontological status" (Berger & Luckmann 1987: 132). Whatever is alien to
one's symbolic universe is defined as belonging to a different and
lower category. Incorporation, on the other hand, is an attempt to make
everything part of the cosmos, of the meaningfully ordered reality. The alien
is incorporated by naming it in one's own terms. The result of devaluation
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and incorporation is in principle the same: the denial of any reality outside
one's own symbolic universe.

The Christian rock discourse can be understood as repeated attempts at some
form of nihilation of rock, in its character of competitor in the field of world
views. The most evident and far-reaching form of devaluation is branding
rock as satanic. Examples of incorporation are the presentation of various
"secular" artists as "good Christians" and perhaps even prophets. An evident
form of "compromise", devaluating part of rock while incorporating part of
it, is the rock music produced within institutional Christianity, and the music
press devoted entirely to this genre.

In a schematic dichotomy one could claim that the incorporating strategy is
typical of church type religious organizations, while devaluation is typical of
sects. These types have the common trait of claiming unique legitimacy, or a
monopoly in the field of world views. There are also cases of
denominational orientations in the Christian rock discourse, of more or less
explicitly accepting a pluralistic situation and a loss of complete monopoly.

Using symbols and drawing boundaries

Nihilation of the competition can be said to be the goal of the Christian rock
discourse. Three main strategies for reaching this goal can be identified:
the devaluating, incorporating and compromising strategies. The two
mechanisms outlined above, incorporation and devaluation, are used in
different ways in these strategies. Several different techniques for
devaluating and incorporating for example rock music can be used. Two
such techniques are studied more closely in the thesis: symbol use or
interpretation, and the defence of boundaries.

In the popular music of the last decades, the use of various religious
references and symbols has been prolific to the point of –  especially in some
genres – becoming cliché. The employment particularly of Christian
imagery in the foreign context of popular music is also a major theme in the
Christian discourse on popular music.

With Berger & Luckmann (1987) and Geertz (1973), symbols are
understood as carriers of the central function of religion, legitimation. A
categorization in four different uses of religious symbols is developed and
employed in the present study. The Christian interpretations are seen as
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attempts to retain a religious meaning in the religious symbols used by rock
artists for example for aesthetic purposes. It is argued that these
interpretations serve the interest of defending the legitimacy of the religious
institutions.

In the devaluating strategy within the Christian rock discourse, the purpose
can be described as drawing a boundary between one’s own religious group
and the surrounding ”world”, as represented by rock. Other boundaries
which are maintained in the devaluating Christian rock discourse include
boundaries between ethnic groups, between male and female, spiritual and
physical, adults and youth, and high and low culture. These boundaries are
legitimated in the discourse by being tied to the in this context most
important boundary of all, the one between good and evil.

The British anthropologist Mary Douglas defines dirt, sin, as that which is
perceived as being in the wrong place, on the wrong side of the boundary; or
which does not fit into any category, thus questioning the very existence of
boundaries. The devaluating Christian rock discourse can be seen both as a
sacralization of the boundary between one’s own group and the world; and a
sacralization of the order itself, the boundaries and the construction of them,
through a simultaneous condemning of the immoral chaos that rock is seen
to stand for.

Contribution to ongoing research.

The topic of the thesis is situated at the intersection of several academic
fields: sociology of religion in general and the study of media, religion and
culture in particular, as well as cultural studies and research on discourses on
popular culture. Here I will briefly discuss how the thesis contributes to
these fields.

The thesis contributes to the ongoing research on discourses on popular
culture in several ways. Firstly, it focuses on the part of the discourse that
employs religious arguments. Previous studies on discourses on popular
culture, including studies where religious discourses have been mentioned,
have often suggested the so called "generation gap" as an explanation. This
thesis contributes to the discussion by giving alternatives to this explanation,
by studying the discourse from a perspective of sociology of religion. The
main contribution of the thesis is the development and the application of a
theoretical perspective and a conceptual apparatus based on Berger &
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Luckmann (1987), as well as on the discussions on symbol use and boundary
maintenance.

The thesis uses a different approach than most previous studies on
discourses on popular culture – not the least such studies that employ the
concept of "moral panics" (cf. Thompson 1998) – by studying not only the
part of the discourse that is highly critical towards rock music but also that
which describes rock as something positive. Above all the thesis shows that
these seemingly opposite aspects of the Christian rock discourse can
function in the same manner, as attempts to defend a monopoly.

The thesis contributes to the field of sociology of religion first and foremost
by contributing to the ongoing discussion on the connections between media,
religion and culture (cf. Hoover & Lundby 1997). The discussion on how
established religion attempts to defend itself against competition from
"secular" media adds an important dimension to the academic discussion in
this field. The constructionist approach inherent in the theoretical
perspective of the thesis further provides an alternative to the essentialist
tendencies in previous research on religious content in popular music. The
thesis also sheds light on some classical issues in the sociology of religion.
The study of Christian discourse on rock music is a case study of the central
question of sociology of religion, how religion relates to the surrounding
society.
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