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Hva er popular musicology?

• Populærmusikkforskningen inkluderer en rekke 
mulige perspektiver (historisk, antropologisk, 
sosiologisk, musikkvitenskapelig etc.), og er per 
definisjon tverrfaglig.   

• Popular musicology - den musikkvitenskapelige 
studien av populærmusikk 

• Fokus på problematiseringen av teknologi innenfor 
dette rammeverket 



Positivisme  
(Forklarende, lovmessigheter)

Hermeneutikk  
(tolke, forstå)

Tilskuer 
Mennesket = maskin 
Mennesket isolert 
Lineær årsaksforståelse 
Dele opp i så små enheter som 
mulig 
Fokus på egenskaper (iboende) 
Læring er et produkt 
Objektivitet

Deltaker 
Mennesket = organisme 
Mennesket påvirkes av miljø 
Sirkulære forandringer 
Del - helhet - del 
!
Fokus på relasjoner 
Læring er en prosess 
Tolkning - vekt på verdien av 
subjektive oppfatninger 



“Popular musicology is distinct from ‘popular music 
studies’ in that its primary concern is with criticism and 
analysis of the music itself, although it does not ignore 
social and cultural context” (Scott 2009: 2). 



POP-PRODUKSJON

musikkvideoer
platecovere

journalistikk
intervjuer

anmeldelser
star narratives

Musikken (tekst)

biografier

formmessige egenskaper

harmoniske idiomer

Opptaks- og produksjonsteknikker
tekstur og klanglige aspekter

rytmisk syntaks

teknologi

Resepsjon og formidling (kontekst/diskurs)



Tekstuell analyse

the unity of a text is not in its origin,  
it is in its destination 

  
- Roland Barthes, “The Death of the Author” (1977)



POP PRODUKSJON:	

NÆRLESNING

• “a move between the structures of the music alone and the 
broader context within which the music is located” (Hawkins 
2002: 2).	


• Med andre ord: popular musicology forholder seg til effekten 
av musikken i forhold til en gitt kontekst. 	


• Men hvordan?



• Tekst: enhver form for media som formidler mening (TV-show, 
innspillinger, filmer, bøker, videoer etc.) 

• Med tekstuell analyse i musikk identifiserer vi aspekter ved det 
klingende produktet: teksturer/timbres, formmessige egenskaper, 
harmoniske idiomer, produksjonsteknikker, rytmisk syntaks etc. 

• Allan F. Moore sier: “This also implies a degree of involvement with 
the experiencing of a musical text, which also, may not be part of the 
explicit experience of many listeners, but is normally part of the 
implicit experience - the way in which listeners construct their identity, 
in part, on the basis of the music they use, attests to that. The 
interpretation does not need to be conscious, nor does it need to be 
involved, but is something that we are inevitably engaged in” (Moore 
2007: xi).

Tekstuell analyse



Tekstuell analyse
• Stan Hawkins - ’Musicological Quagmires in Popular Music’ (2001): 

• Utforsker det han kaller potensielle hengemyrer (quagmires) i forhold til 
å lese musikalske detaljer for mening 

• As a "cultural insider," the analyst needs to carefully seek sets of 
characteristics and details that make the logic of statements possible. 
Yet, despite the arguable expertise of such acquired competence, the 
rendering of results through music analysis can never guarantee the ‘fit'. 

• To read a pop text is to conjecture about the discursive moments that 
are produced by conglomerations of sound-patterns. Here there is a 
speculative lineage that is granted by music's effect and its constitutive 
role within a dizzy network of rhetorical and creative correspondences 
that provide the potential for dialogue” (Hawkins 2001)



Discursive analysis - noen grunnleggende 
premisser :

• Poststrukturalisme - som en motvekt og kritikk av 
strukturalismen - som representer ved en rekke franske tenkere 
som Roland Barthes, Michel Foucault, Jacques Derrida o.a.	


• Anti-essensialisme som en av de viktigste inflytelsene fra 
kulturstudier	


• Essensialisme: Basert rundt ideen om at ord og uttrykk har 
universelle og stabile referenter, og at sosiale kategorier 
reflekterer en essensiell underliggende identitet - at det finnes 
stabile, konstante sannheter knyttet til sosiale kategorier som 
kjønn, rase, seksualitet, etnisitet, alder etc.  



“Damer er bedre på interiør og farger enn menn. Menn skal ikke bry seg 
med det. (…) Menn er i utgangspunktet ikke interessert i farger, gardiner og 
sånne ting (…) Det er forskjell mellom kjønnene. Mannen er sterkere, og 
moren er bedre egnet til å ta seg av barna, i alle fall når de er små. Sorry 
Mac, sånn er det bare!” 

!

Otto Robsahm aka “Sinnasnekker’n”:



Discursive analysis - noen grunnleggende 
premisser :

• Poststrukturalisme - som en motvekt og kritikk av 
strukturalismen - som representer ved en rekke franske tenkere 
som Roland Barthes, Michel Foucault, Jacques Derrida o.a.	


• Anti-essensialisme som en av de viktigste inflytelsene fra 
kulturstudier	


• Essensialisme: Basert rundt ideen om at ord og uttrykk har 
universelle og stabile referenter, og at sosiale kategorier 
reflekterer en essensiell underliggende identitet - at det finnes 
stabile, konstante sannheter knyttet til sosiale kategorier som 
kjønn, rase, seksualitet, etnisitet, alder etc.  	


• Anti-essentialism - midlertidig stabilisering av categorier. 
Subjektivitet: et subject er aldri en universell og stabil enhet, men 
heller en effekt av språk og handlinger som konstituerer et “jeg”



Discursive formations
• I følge Michel Foucault finner diskursformingen sted i henhold til tre regler: 

• Surfaces of emergence: sosiale og kulturelle arenaer der diskursen finner sted, f.eks. 
familien, arbeidsplassen, religiøse samfunn - eller i musikalsk forstand: 
utdanningsinstitusjoner, band, fans, journalister etc. 

• Authorities of delimitation: institusjoner med kunnskap og autoritet - lovverket, 
medisinske profesjoner, plateselskaper/musikkindustrien, journalister etc.!

• Grids of specification: et system der forskjellige fenomener, for eksempel ulike former 
for galskap, kan relateres til hverandre innenfor et rammeverk - her: psykiatridiskursen!

• Med andre ord: 

• Hvordan det kommuniseres om et fenomen (gjennom talespråk, skrevne media, musikk, maleri, 
film, TV etc.) vil i stor grad bidra til å forme vår forståelse av fenomenet - bidra til formingen av 
autentisitetsdiskursen i forhold til kommersiell pop for eksempel 

• Stil, retorikk etc. handler i stor grad om ulike former for representasjon!

• Midlertidig stabilisering av mening gjennom ulike former for representasjon.



Handler det da kun om 
kulturrelativisme?



“to avoid collapsing the specificity of the musical into a 
vapid contextualist soup” (Middleton 2000: 5)



Hva med forholdet mellom 
musikalsk praksis og 
lesning/fortolkning?



Forholdet mellom praksis og lesning 

• Problemer med å kategorisere musikken vi lager selv i form av 
sjangerterminologi. Hvorfor? 

• Utøvere opplever at man ikke kjenner seg igjen i det som tolkes inn i musikken. 
Hvorfor? 

• Konfliktfylt forhold mellom avsenders intensjon (verket i seg selv) versus 
betydningen/meningen/opplevelsen av musikken i en kontekst (tekst/diskurs) 

• Motivasjonen for tolkningen? 

• “We may listen for pleasure, for identification, as an accompaniment to other 
activities (dancing, cooking), distractedly (as when watching a film) and in many 
other ways (…) All of these activities may be defined as way of ‘knowing’ music, 
even if that knowledge is not communicated verbally” (Moore 2003: 1)



Lesning med utgangspunkt i praksis  
!

og/eller 
  

Lesning med praksis som utgangspunkt



• På hvilke områder blir koblingen mellom lesning og praksis 
relevant? 

• Økt bevisstgjøring rundt bruken av referanser i komposisjon, 
produksjon, miks, mastering - kritisk lytting? 

• Hvilke begreper kan være sentrale i denne sammenhengen?  

• Semiotikk: signifier/signified 

• Affordance (James Gibson) 

Forholdet mellom praksis og lesning 



• Begrepet ‘affordance’ ble først introdusert av James Gibson for å forklare 
mulighetene, funksjonene og verdiene en mottaker oppdager i et gitt miljø: 
“arising from the mutual relationship between the needs and the capacities of 
the organism, and the properties of objects and events” (Clarke 2005: 203) 

• Clarke: Lesninger aktualisert av Beethovens 9.symfoni, første sats:  

• “Murderous sexual rage” (McClary) 

• “Heaven’s on fire” (Tovey) 

• Uansett aldri: “world-weary indifference” (Clarke) 

• “Central to the concept is that the perceiver/event relationship affords 
action” (Ibid: 204)

Forholdet mellom praksis og lesning 



Celine Dion & Anastacia: ‘You Shook Me All Night Long’ (2002)



• Responses: 

• “Céline Dion and Anastacia do truly horrible things to AC/DC’s 
‘You Shook Me All Night Long’” — Chris Vinnicombe, 
musicradar.com	


• “They should just stay away from all of our favourite, legendary 
rock songs and maybe do some of their own? And maybe, just 
maybe, they could do them well, although that’s probably 
asking a bit too much” — Josh Yaxley, musicouch.com 	


• “irredeemable proof that the lifeless body of Rock has been 
drained to a point where the veins gurgle, spit and splutter” — 
Joe Sparrow, badcoverversions.com

http://badcoverversions.com


“Affordances define what actions are possible. 
Signifiers specify how people discover those 

possibilities: signifiers are signs, perceptible signals 
of what can be done” (Norman 2013)



Coffee pot for masochists 



• Nicola Dibben (2003): 

• 48 korte eksempler på musikalsk og ikke-musikalsk lyd spilt 
for såkalte “western listeners” 

• Responsene var knyttet til akustiske attributter, fysisk kilde, 
sjanger, kompositorisk funksjon, fysisk rom, nærhet i lyden til 
lytteren, utøverferdigheter, følelsesmessig karakter, sosial 
kontekst 

• ”Overall, listeners described sounds in terms of their physical 
and cultural sources more frequently than in terms of their 
acoustic characeristics. This indicates that, for these listeners, 
listening to music involves more than listening to its acoustic 
attributes; it involves hearing meanings specified by 
sounds” (Dibben 2003: 198)



• Hvordan lytter vi? Hva er motivasjonen? (jfr. Moore 2003) 

• Lytte for å lære - hvordan påvirkes uttrykket?  

• Lytte som referanse i produksjons-sammenheng - hvor 
legger vi vekten? Hva fokuserer vi på? 

• Kritisk lytting med praksis som målsetting/utgangspunkt. 

Lesning med praksis som utgangspunkt



Björk: ‘Aurora‘ 
(Live at the Royal Opera House, London 2001)

Hvilke lesnignger/handlinger aktualiseres i 
dette eksemplet?



• Arctic Monkeys “Arabella” (AM, 2013) 

• Vokal (persona): produksjon, iscenesettelse, klang, vokale 
særegenheter (biographical presence) 

• Komp (environment): besetning (trommer, bass, gitarer, 
timbre/tekstur, tematikk/riff, 

• Kontekst/diskurs? Kulturelle referanser (sonic markers), 
forholdet mellom bestanddelene  

Hvilke lesnignger/handlinger aktualiseres i 
dette eksemplet?



Konkluderende 
momenter

• Populærmusikkforskningen inneholder en rekke 
tilnærminger som ofte kan synes å stå i et 
spenningsforhold til hverandre 

• Teoretiske og metodologiske tilnærminger 
bestemmer hvordan teksten og dens mediering 
og produksjon blir analysert 

• Bevisstgjøring av motivasjonen for analysen/
lesningen er helt nødvendig



• Dominerende forståelser av populærmusikk er konstruert gjennom 
selektive fortolkninger av historien. Slike forståelser blir i sin tur 
forvaltet av visse interesser og grupperinger (portvakter - 
musikkjournalister, kulturinstitusjoner, platebransjen etc.)	


• Det er ikke opptil forskeren å bare oppsummere og underbygge 
rådende trender og oppfatninger. Forskerens rolle går derimot ut på å 
undersøke kritisk hvordan slike sannheter blir produsert. 	


• Husk! Forskerens oppgave er ikke å ha meninger om hvordan folk 
bruker musikken, eller å dømme hva slags musikk som er mer eller 
mindre verdt enn andre. Heller handler det om å tolke mønstre og 
relasjoner i hvordan musikken brukes og hvordan meningen tilskrives 
musikken.

Konkluderende momenter:



Konkluderende momenter:
• Navigeringen mellom tekstuell og diskursiv analyse danner det 

metodologiske fundamentet i popular musicology 

• Tekst: enhver form for media som formidler en form for mening 

• Diskurs (=språk): Produksjonen av kunnskap og grunnlag for 
kategoridiskusjon gjennom tekst - gjerne musikalsk.  

• Som Stan Hawkins formulerer det: “[W]hether one moves outward 
from the musical atoms or inward towards the whole it is always a 
question of considering the balance between the autonomy of the 
detail and the discourse that describes the whole. Discourse, 
metalanguage, narratology, music theory, dialogics, and so on, all 
testify to the complicity of the aesthetic and the historical” (Hawkins 
2001: 4)


